
Van:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Frank Menger

BO-MIRT ERTMS en de noordelijke lijnen ook voor de zeehavens van belang
donderdag 11 juni 2020 9:00:51
twaalfde-voortgangsrapportage-ertms.pdf
bijlage-1-overzicht-status-opvolging-van-de-bit-maatregelen-door-programma-ertms.pdf 
bijlage-2-twaalfde-voortgangsrapportage-ertms.pdf
bijlage-3-accountantsrapport-bij-vgr-12-ertms.pdf
bijlage-4-rapport-adse-inzake-toetsing-opvolging-van-de-bit-maatregelen.pdf
bijlage-5-vgr-12-rapport-fox-it-inzake-toetsing-opvolging-van-de-bit-maatregelen.pdf 
bijlage-6-rapport-aansluitingen-hsl-zuid-op-ertms-hoofdrailnet.pdf

Geachte leden van staten en gemeenteraden, 

Mede naar aanleiding van deze documenten stond het volgende artikel
van het vakblad
Spoorpro: https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2020/06/11/programma-
ertms-overweegt-uitbreiding-met-regionale-lijnen/ In de kop van het
artikel staat dit: De directie van het Programma-ERTMS overweegt om een
aantal regionale lijnen in Groningen en Friesland toe te voegen aan de scope van het
programma. Dit omdat het huidige treinbeveiligingssysteem in deze gebieden toe is
aan vervanging en zo investeringen kunnen worden vermeden door meteen ERTMS
aan te leggen. De uitbreiding sluit ook aan op de plannen om met ATO te gaan rijden
in de noordelijke provincies.

Tevens betekent dat ERTMS meteen betrokken moet worden bij een
project als de Nedersaksenlijn welke via Coevorden meteen een
grensoverschrijdende verbinding is met Duitsland voor zowel het
personenvervoer als het goederenvervoer per spoor. Maar deze
overweging van de directie ERTMS moet omgezet worden in daden dat
Noord-Nederland voor 2028 beschikt over ERTMS. Tevens zit er een
adder onder het gras door de ATO worden functies wegbezuinigd in het
openbaar vervoer. Is dit niet eerder een gevolg van een permanente
bezuiniging door het Rijk op de middelen voor het OV buiten de regio
Randstad?  

Als u het artikel leest wordt ook gesproken over goederenvervoer per
spoor. Dit is ook van economisch belang voor de zeehavens van
'nationaal belang' Delfzijl en Eemshaven. Juist voor het goederenvervoer per
spoor was ERTMS ook bedacht als kostenreductie. 

Ik raad u aan de bijgevoegde bijlagen te lezen. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger

https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2020/06/11/programma-ertms-overweegt-uitbreiding-met-regionale-lijnen/
https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2020/06/11/programma-ertms-overweegt-uitbreiding-met-regionale-lijnen/
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 9 juni 2020 


Betreft Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Graag informeer ik u over de ontwikkelingen inzake het programma European Rail 


Traffic Management System (ERTMS). Ik bied u hierbij een aantal rapporten aan: 


 Overzicht status opvolging BIT-maatregelen door programma ERTMS 


 Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS  


 Accountantsrapport bij VGR 12 ERTMS  


 Twee rapporten over de toetsing in opvolging van de BIT-maatregelen 


 Rapport Aansluitingen HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet 


 


In mei 2019 heeft het kabinet besloten stapsgewijs ERTMS in te voeren, waarbij 


de analoge treinbeveiliging wordt vervangen door de Europese digitale standaard. 


De volledige landelijke uitrol van ERTMS is een enorme klus die tot 2050 zal 


duren. Het programma ERTMS legt het fundament. Binnen het programma ERTMS 


worden door ProRail en vervoerders de komende jaren tientallen werkprocessen 


aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven 


omgebouwd of opgewaardeerd en ten minste 15.000 gebruikers geïnstrueerd dan 


wel opgeleid om met ERTMS te werken. Ook maakt ProRail de basisvoorzieningen 


in de infrastructuur gereed, waaronder het waarborgen van cybersecurity. Vanaf 


2026 zal het systeem en de operatie worden beproefd op het proefbaanvak en 


voorziet ProRail zeven baanvakken, 345 km spoor, van ERTMS.  


 


Voor een succesvolle uitvoering van het programma ERTMS is een gedegen en 


gestructureerde samenwerking tussen alle betrokken partijen uit de spoorsector 


essentieel. Daarbij is regievoering door de programmadirectie een belangrijke 


succesfactor. Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) heeft begin 2019 geadviseerd de 


sturing op de invoering van ERTMS te verstevigen met inzet van gerichte 


expertise. Voor de programmadirectie ERTMS was de kernvraag hoe zij vanuit de 


regierol het beste zouden kunnen sturen op het sector-brede overgang van ATB 


naar ERTMS en daarbij de topdoelen van het programma te realiseren. Methodisch 


is het daarvoor belangrijk 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. In mijn 


bestuurlijke reactie op het BIT-advies gaf ik aan een onafhankelijke partij daarop 


te laten toetsen voordat onomkeerbare stappen in de aanbesteding worden gezet 


(Kamerstukken II 2018/19, 33 652, nr. 64).  







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
Ons kenmerk 


IENW/BSK-2020/43644 


Pagina 2 van 5  


 


Om deze specificatie van de eisen samen met de leveranciers af te ronden voor de 


ombouw van de eerste treinserie bestaande uit 176 treinen (de VIRM, type 


dubbeldeks intercity) is NS in januari van dit jaar de dialoogfase van de 


aanbesteding gestart. In april heeft ook ProRail in dit kader de aankondiging van 


de aanbesteding voor de infrastructuur gepubliceerd. Het betreft de aanbesteding 


met een maximale contractwaarde van zo‘n € 440 mln (incl. BTW) en een looptijd 


van 37 jaar inclusief beheer en onderhoud van het ERTMS-systeem. Deze 


maximale contractwaarde is ingeschat op basis van de verwachte omzet voor een 


proefbaanvak en zeven baanvakken. Daarnaast is de aanbesteding voldoende 


robuust gemaakt om aanvullend, conform vervangingsopgave, nog andere lijnen 


van ERTMS te kunnen voorzien in het kader van de landelijke uitrol voor 2030 of 


vlak daarna. Bij de basisrapportage zal ik een voorstel doen hoe over de 


aanbestedingsresultaten te rapporteren. 


 


Het BIT-advies bevatte vier aanbevelingen. Drie van de vier aanbevelingen van 


het BIT-advies gingen over integrale systeemprestaties (het goed inhoudelijk op 


elkaar aansluiten van de ERTMS-componenten) en de kwaliteitsbeheersing bij de 


ontwikkeling hiervan, te beginnen bij de eerste mijlpaal (ketenbeheer). Een 


specifieke aanbeveling van het BIT-advies betrof het uitwerken van een gedegen 


cybersecurity-aanpak. De programmadirectie heeft in het voorjaar van 2019 zo’n 


twintig maatregelen geformuleerd, waarvan vijftien maatregelen (deels) gereed 


moesten zijn voordat de onomkeerbare stappen in de aanbestedingen worden 


gezet. De opvolging ervan is door twee bureaus beoordeeld: ADSE en Fox-IT. In 


bijlage 1 is een overzicht van de maatregelen opgenomen.  


 


Eind april 2020 bevestigde ADSE dat de maatregelen die raken aan de eerste drie 


aanbevelingen voldoende zijn ingevuld. Wel moet nog een aantal werkzaamheden 


worden afgerond en moeten de benodigde documenten nog formeel worden 


vastgesteld. Als belangrijkste aandachtspunt vraagt ADSE daarnaast aandacht 


voor een adequate en blijvende borging van de gekozen werkwijze bij ProRail, NS 


en overige vervoerders en materieeleigenaren. Tot slot geeft ADSE nog een aantal 


aanvullende adviezen voor verdere invoering van de werkwijze en de borging 


ervan in de keten, zoals de ontwikkeling van een integrale visie op 


ondersteunende tooling en het uitvoeren van een evaluatie na afloop van de 


eerste aanbesteding. Deze adviezen neem ik ter harte en ik zal over de opvolging 


ervan rapporteren via de voortgangsrapportage.   


 


Fox-IT heeft als gevolg van de BIT-toets opnieuw gekeken naar de aanpak van de 


cybersecurity. In opvolging van het BIT-advies over cybersecurity heeft de 


programmadirectie ERTMS acht maatregelen benoemd. In relatie tot het 


aanbestedingsproces heeft Fox-IT hiervan drie maatregelen gecontroleerd (3.2, 


3.7 en 3.8) en vastgesteld dat er stappen zijn gezet in het oppakken van de 


maatregelen, maar ook dat op het moment van schrijven nog aanvullende acties 


nodig zijn. Voor de eerste maatregel, het opstellen van een handboek, concludeert 


Fox-IT dat deze onafhankelijk van het aanbestedingsproces verder kan worden 


afgerond. Ten aanzien van de andere twee maatregelen (3.7. en 3.8) raadt Fox-IT 


aan dat ProRail en NS de verschillen in beeld brengen tussen de specificaties zoals 


voorgeschreven in de Amerikaanse NIST-norm of een vergelijkbare norm en de 


specificaties die de leveranciers aanbieden, zodat de verschillen inzichtelijk worden 


en er een bewuste en afgewogen keuze kan worden gemaakt passend bij de 


risico-afweging voor nu en in de toekomst. Fox-IT geeft aan dat dit moet zijn 


afgerond voordat de specificaties definitief worden vastgesteld. Ik heb aanvullend 


de CIO gevraagd een oordeel te geven over het opvolgen van deze maatregelen in 
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relatie tot de aanbesteding. De CIO geeft aan dat afronding van deze acties 


aandacht vraagt, maar verdere opvolging ervan de start van het 


aanbestedingsproces niet in de weg staat.   


 


Aanvullend adviseert Fox-IT een roadmap op te stellen waarin de strategische 


doelen, verantwoordelijkheden en mandaten op het gebied van cyber binnen het 


programma zijn vastgesteld, inclusief de consequenties van benoeming van de 


spoorsector als vitale infrastructuur. De programmadirectie ERTMS is hiermee al 


gestart. In dit overkoepelende document zullen alle maatregelen op gebied van 


cybersecurity samen komen. De invulling van de maatregelen is ook afhankelijk 


van de sector-brede aanpak, mede als gevolg van de vitaal B-status die de 


spoorsector sinds begin dit jaar geniet (Kamerstukken II 2019/20 30821, nr. 


108). Na invoering van de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni) 


voor partijen in spoorsector in 2021 en de inrichting van een centrale organisatie 


voor cybersecurity voor het spoor zal ik volgend jaar op basis van deze genoemde 


roadmap van het programma ERTMS opnieuw de voortgang laten beoordelen door 


een onafhankelijke partij.  


 


Het afgelopen halfjaar stond in het teken van het opstarten van de realisatie. Al 


met al bleek het in dit grote ICT-georiënteerde veranderprogramma het afgelopen 


jaar lastiger de overstap te maken van de studie naar realisatie dan in traditionele 


projecten voor de aanleg van fysieke infrastructuur. In de rapportage kunt u lezen 


dat aan het einde van de verslagperiode het kwaliteitssysteem voor de 


realisatiefase staat, maar toetsing van de werking nog niet heeft kunnen 


plaatsvinden. De Auditdienst Rijk en interne onafhankelijke controllers kijken 


hierop kritisch mee. In opvolging van de BIT-aanbevelingen is de opgave tot aan 


2030 onderverdeeld in ruim vijftig tussenstappen, waaraan tientallen projecten 


een bijdrage zullen gaan leveren. Het kwaliteitssysteem maakt dat projecten op 


eenduidige wijze en op basis van de juiste procedures tot stand komen en worden 


uitgevoerd. De al lopende projecten zijn niet stilgelegd om dit kwaliteitssysteem te 


ontwikkelen. Daar waar nodig worden nog dit jaar deze projecten de noodzakelijke 


aanpassingen als gevolg van de invoering van het kwaliteitssysteem doorgevoerd. 


Hierbij neem ik de aanbevelingen van de Auditdienst Rijk ter harte en zal over de 


opvolging ervan rapporteren via de voortgangsrapportages. 


 


Conclusie 


Ik gaf u aan stapsgewijs te besluiten. Op basis van de uitgevoerde toetsen, het 


advies van de stuurgroep ERTMS en CIO concludeer ik dat de aanbevelingen die 


noodzakelijk zijn voor het nemen van de volgende stap voldoende zijn opgevolgd, 


en dat voor de overige aanbevelingen trajecten in gang zijn gezet om ook deze 


aanbevelingen tijdig in het proces op te volgen. Daarom ben ik voornemens de 


volgende stap in het aanbestedingsproces, waarbij de leveranciers hun 


aanbiedingen maken, te zetten.   


 


Goederenvervoerders 


De goederensector geeft aan dat de concurrentiepositie van het goederenvervoer 


onder druk staat door de invoering van ERTMS. Belangrijk hierbij is het signaal dat 


het risico groeit dat er onvoldoende goederenlocomotieven zijn omgebouwd 


voordat het eerste baanvak gereed is. Vanuit de programmadirectie ERTMS wordt 


samen met de goederensector onderzocht welke aanvullende maatregelen nodig 


en mogelijk zijn, bijvoorbeeld over de aanschaf van nieuw met ERTMS uitgerust 


materieel en op het gebied van rangeren. Over nadere uitwerking van deze 


maatregelen informeer ik u bij de volgende voortgangsrapportage. Zoals 
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toegezegd in het Algemeen Overleg van 4 maart jl. is over rangeren in de 


voortgangsrapportage al wel meer informatie opgenomen. Per saldo liggen er 


uitdagingen en zet ik me in om deze stapsgewijs van een oplossing te voorzien. Ik 


span mij in de negatieve gevolgen voor goederenvervoerders en 


materieeleigenaren, zoals extra kosten of operationele kwesties, zoveel mogelijk 


te beperken. Ten aanzien van financiële steun is dat binnen de geldende Europese 


kaders, met name ten aanzien van staatssteun. Dat brengt met zich mee dat ik 


niet alle effecten weg kan nemen.  


 


Maakbare OV-SAAL corridor 


Bij de derde voortgangsrapportage van het Programma Hoogfrequent 


Spoorvervoer (Kamerstukken II 2019/20 32404, nr. 94) informeerde ik u dat in 


samenwerking met de regio en de sector wordt gewerkt aan onderzoeken om te 


komen tot een passend treindienstmodel op de corridor OV SAAL. Op de SAAL-


corridor is ERTMS voorwaardelijk om de benodigde capaciteitswinst te realiseren 


teneinde meer treinen te kunnen laten rijden. Het afgelopen halfjaar zijn de meest 


actuele ERTMS-inzichten, zoals de tijdsduur van het remmen of keren van een 


trein met ERTMS, in kaart gebracht ter voorbereiding voor een nieuwe 


maakbaarheidsanalyse. De programmadirecties van ERTMS en PHS hebben 


hierover nauw contact. Zoals ik aangaf bij de programmabeslissing bepalen vele 


factoren tezamen of capaciteitswinsten worden gehaald; dat geldt ook voor OV 


SAAL. Aan de hand van de uitkomsten van de analyse zullen de capaciteitsbaten 


opnieuw tegen het licht worden gehouden.  


 


HSL-Zuid 


Vorig jaar heb ik toegezegd uw Kamer te informeren hoe investeringen in de 


borging van ATB op de HSL-Zuid zich verhouden tot een eventuele versnelde uitrol 


van ERTMS. Het ging erom eventuele negatieve gevolgen voor de punctualiteit te 


voorkomen doordat de verschillende ERTMS-systemen niet goed zouden gaan 


samenwerken. ProRail heeft middels een quick scan meerdere alternatieven in 


beeld gebracht om de transities tussen deze systemen voldoende te borgen. Ik 


stuur u dit (relatief technische) rapport toe. Een van de factoren die een rol speelt 


bij het kiezen van de oplossing is door welke systeemleverancier de ERTMS-


onderdelen voor de zeven baanvakken worden ontwikkeld. De keuze voor één van 


de alternatieven zal daarom pas gemaakt kunnen worden nadat de ERTMS-


aanbesteding is afgerond.  


 


Kosten, planning en risico’s 


In deze twaalfde voortgangsrapportage is ten opzichte van de vorige 


voortgangsrapportage een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen.  


  


In hoofdstuk 4 is de planning opgenomen. Het uitwerken van de BIT-maatregelen 


en vormgeven van de aanbesteding voor de infrastructuur hebben meer dan een 


halfjaar tijd in beslag genomen dan vooraf was voorzien. De afgelopen 


verslagperiode heeft zich bovendien een aantal ontwikkelingen voorgedaan die 


impact gaan hebben op de planning van het proefbaanvak en de zeven 


baanvakken tussen 2026-2031. Het effect van deze ontwikkelingen op 


onderstaande mijlpalen wordt momenteel door de programmadirectie ERTMS in 


beeld gebracht, inclusief eventuele beheersmaatregelen om vertraging zoveel als 


mogelijk te beperken. Hierover zal de komende periode besluitvorming 


plaatsvinden op basis waarvan de planning kan worden geactualiseerd.  
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In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste risico’s van het programma ERTMS op een 


nieuwe wijze gepresenteerd, die beter past bij de realisatiefase. Een deel hiervan 


heb ik benoemd in deze brief, zoals het kwaliteitssysteem en effecten op de 


raming en planning.  


 


In hoofdstuk 6 over de financiën is voor het eerst de ontwikkeling tussen het 


budget en de kostenraming opgenomen. De programmadirectie rapporteert over 


een budgetspanning van € 47 mln (minder dan 2% van de kostenraming). De 


oorzaak hiervan is tweeledig: het verschil tussen indexatie en toegekende 


prijsbijstelling enerzijds en voorziene terugvordering van Europese subsidies uit 


2015 voor het niet in 2020 opleveren van het baanvak Kijfhoek-Roosendaal 


anderzijds. Tevens is een overzicht opgenomen met de ontwikkelingen van de 


post onvoorzien; er is geld onttrokken voor tegenvallers bij het gereedmaken van 


de verkeersleiding bij ProRail en voor hogere kosten van goederenvervoerders. Ik 


vind het goed dat de programmadirectie ERTMS en ik hier vanaf het begin 


transparant en scherp op zijn. Het is niet ongebruikelijk dat bij grote programma’s 


een budgetspanning ontstaat. Het is wel altijd zaak om daarop te acteren. De 


programmadirectie zal op zoek gaan naar beheersmaatregelen. Vooralsnog vind ik 


een spanning van deze omvang geen reden tot grote zorg; wel behoeft het 


nadrukkelijk de aandacht. 


 


Basisrapportage 


In het Algemeen Overleg op 4 maart jl. heb ik met uw Kamer gesproken over de 


uitgangspuntennotitie en aanvullende verzoeken ten aanzien van de rapportage. 


Ik ga hiermee aan de slag en zal u uiterlijk 1 oktober de basisrapportage sturen, 


die de basis kan vormen voor de volgende voortgangsrapportages. 


 


Tot slot 


Het afgelopen halfjaar is het niet eenvoudig gebleken grote voortgang te boeken. 


Nu de BIT-aanbevelingen voldoende zijn opgevolgd en de dialoog met de markt 


start, verwacht ik dat de echte stap naar realisatie gezet kan gaan worden. Dit is 


een mooie mijlpaal. De Grootprojectstatus en de bijbehorende dialoog met uw 


Kamer zie ik daarbij als een extra waarborg om deze positieve lijn door te zetten. 


Door de uitzonderlijke situatie waarin we ons nu bevinden heeft het langer 


geduurd dan gebruikelijk voordat ik u deze voortgangsrapportage heb gestuurd. 


De invloed van corona op de doorlooptijd van de aanbesteding en het verdere 


verloop van het programma is nu nog niet goed te overzien. Ik hou uw Kamer via 


de voortgangsrapportages op de hoogte. Hierbij zal ik mij inzetten de 


voortgangsrapportages overeenkomstig het verzoek van de vaste commissie voor 


Infrastructuur en Waterstaat van 3 juni 2020 tijdig en conform afspraken te 


versturen (2020Z09426/ 2020D21617).  


 


Hoogachtend,  


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  


 


 


 


S. van Veldhoven – Van der Meer 








Bijlage 1: Overzicht status opvolging van de BIT-maatregelen door programma ERTMS 


 


Id. Korte omschrijving van de actie Invloed op 


aanbesteding 


Getoetst Tijdpad 


1.1 Systems engineering aanpak (werkwijze op hoofdlijnen) uitwerken 


naar aanleiding van het BIT. 


Ja Ja Afgerond 


1.2 Systems engineering sturingstafel operationeel. Ja Ja Afgerond 


1.3 Team systems engineering operationeel. Deels Ja Afgerond 


1.4 Documentatie (Verificatie PvE (Pass-Fail) en Apportionering PvE) 


afronden. 


Ja Ja Afgerond 


1.5 Apportionering tot op bestelniveau gereed voor aanbestedingen. Deels Ja Afgerond 


1.6 Additionele middelen (tooling en processsen) ten behoeve van 


systems engineering definiëren en implementeren. 


Deels Ja 2020 


1.7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de systeemintegratie van 


alle systeemobjecten en hun interfaces expliciteren. 


Ja Ja Afgerond 


1.8 Overzicht opstellen van alle relevante PvE's in hun onderlinge relaties. Deels Ja Afgerond 


2.1 Kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in aanbestedingsdossiers. 


 


Ja Ja Afgerond 


2.2 Configuratiemanagement aanpak operationeel. Deels Ja Afgerond 


2.3 Audits uitvoeren door Programmadirectie en Implementerende 


organisaties op kwaliteitsbeheersing. op componenten. 


Deels Ja Afgerond 


3.1 Aanvullende expertise cybersecurity verwerven. Nee Nee Afgerond 


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


beleid cybersecuritysector-partijen. 


Deels Ja 2021 


3.3 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity 


aansluitend op centrale organisaties bij sectorpartijen en IenW. 


Nee Nee 2021 


3.4 Tooling implementeren bij sectorpartijen en de centrale organisatie 


ten behoeve van detectie van cyberincidenten. 


Nee Nee 2021 


3.5 Actieplan Cybersecurity uit 2017 actualiseren op basis van nieuwe 


inzichten. 


Nee Nee Afgerond 


3.6 Dreigingsanalyse ERTMS jaarlijks actualiseren en n.a.v. 


beheersmaatregelen doorvoeren. 


Nee Nee Afgerond 


3.7 Aandringen op het opnemen van eisen voor het gebruik van 


cryptografische hardware in de Europese specificaties en parallel 


daaraan leveranciers vragen, waar mogelijk al gebruik te maken van 


cryptografische hardware. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het 


programma andere beveiligingsmaatregelen laten toepassen. 


Deels Ja 2020 


3.8 Strenge eisen stellen ten aanzien van fysieke beveiliging van en 


toegang tot de apparatuur waarin de sleutels worden opgeslagen 


(spoorvoertuig, RBC, KMC). 


Deels Ja 2020 


4.1 Projectteam ketenbeheer instellen met kennishouders huidige beheer 


ERTMS. 


Nee Nee Afgerond 


4.2 Geplande migratietafel ketenbeheer versneld starten met 


verantwoordelijken uit de lijn van de implementerende organisaties. 


Nee Nee Afgerond 


4.3 Definitie en inrichting van ketenbeheer opstellen op basis van ITIL. 


(migratiestap 1) 


Nee Nee Afgerond 


4.4 Stappenplan opstellen voor de invoering van ketenbeheer waarin 


duidelijk is welke taken centraal en welke decentraal worden 


uitgevoerd. (migratiestap 1) 


Deels Ja Afgerond 
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Datum 1 april 2020 


Peildatum rapportage 
Status 


31 december 2019 
Definitief 
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1 Inleiding  


1.1 Opdracht 


Het bestaande treinbeveiligingssysteem 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 spoorbeveiliging in Nederland en dat er voldoende 


aanknopingspunten waren om het European Rail Traffic Management System, 


afgekort ERTMS, landelijk in te voeren (Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 9). In 


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


principebesluit tot implementatie van ERTMS (Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 


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


Voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2013/14, 33652, nr. 14), waarna de 


planuitwerkingsfase is gestart. Dit heeft op 17 mei 2019 geleid tot de 


programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018/19, 33652, nr. 65).  


 


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. In deze verslagperiode heeft de Kamer de uitgangspuntennotitie uit 


2013 herijkt en de minister van IenW verzocht op de geactualiseerde 


uitgangspuntennotitie te reageren. De geactualiseerde uitgangspuntennotitie en de 


reactie hierop van de minister is op 4 maart 2020 met de Kamer gesproken. De 


voorliggende voortgangsrapportage is nog opgesteld volgens de structuur van de 


voorgaande voortgangsrapportages. De geactualiseerde basisrapportage zal voor 1 


oktober 2020 naar de Kamer worden gestuurd en de basis bieden voor volgende 


voortgangsrapportages.  


 


Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de verslagperiode 


hebben voorgedaan binnen en rond het programma ERTMS. In de daaropvolgende 


hoofdstukken komen de ontwikkelingen in de scope (3), planning (4), risico’s (5) en 


financiën (6) van het programma ERTMS aan bod. 


1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode  


 


H2 Ontwikkelingen binnen en rond het programma ERTMS 


In de verslagperiode is vooral energie gestoken in het opvolgen van de BIT-


aanbevelingen en het verder voorbereiden van de aanbestedingsdossiers van zowel 


het materieel (NS, Arriva en de goederenvervoerders/materieeleigenaren) als de 


infrastructuur. Onderdeel hiervan was het verder uitwerken van de marsroute naar 


2030 onder regie van de programmadirectie ERTMS. Het formuleren van 
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tussenstappen (zo’n 50 “migratiedeelstappen”) en het opzetten van het 


kwaliteitssysteem vormden hiervan een belangrijk onderdeel. 


 


Op raakvlakgebied heeft het programma ERTMS te maken met het programma 


Hoogfrequent Spoorvervoer, ZuidasDok en de HSL-Zuid. Deze onderlinge relaties 


worden in dit hoofdstuk toegelicht. Op Europees vlak is er in de verslagperiode 


afgestemd met zowel de Belgische als de Duitse railinfrastructuurbeheerder en zijn 


ontwikkelingen van andere landen in kaart gebracht.  


 


H3 De scope van het programma ERTMS 


Ten opzichte van de elfde voortgangsrapportages zijn de scope en verwachte baten 


niet gewijzigd. 


 


H4 Planning van het programma ERTMS 


Ten opzichte van de elfde voortgangsrapportages is de planning niet gewijzigd.  


Tegelijkertijd geldt dat sinds de programmabeslissing diverse ontwikkelingen zich 


hebben voorgedaan. Zo is in de elfde voortgangsrapportage (Kamerstukken II 


2019/20, 33652, nr. 74) gemeld dat nog enkele BIT-acties onderhanden waren en 


dat meer tijd nodig was om het aanbestedingsdossier voor de infrastructuur in lijn 


te krijgen met het kabinetsbesluit om ERTMS landelijk uit te gaan rollen na 2030. In 


hoofdstuk 2 van deze rapportage staat dat de programmadirecties van ERTMS en 


PHS met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkelingen op OV SAAL en ZuidasDok. 


In hoofdstuk 5 is een aantal risico’s geïdentificeerd die van invloed zullen zijn op de 


planning. Het effect van deze ontwikkelingen op de mijlpalen wordt momenteel door 


de programmadirectie ERTMS in beeld gebracht, inclusief eventuele 


beheersmaatregelen om grote vertragingen te voorkomen.  


 


H5 Risicomanagement en toetsing binnen het programma ERTMS 


In deze voortgangsrapportage zijn de risico’s van het programma ERTMS op een 


nieuwe wijze gepresenteerd. Deze structuur past beter bij de realisatiefase en 


besturing van het programma. De programmadirectie heeft tien ongewenste 


topgebeurtenissen geformuleerd. De primaire oorzaken (van geclusterde risico’s) die 


kunnen leiden tot het optreden hiervan gaan over: organisatie en samenwerking, de 


kwaliteit van het uitgevoerde werk, de kosten voor de realisatie, externe invloeden 


op het programma ERTMS, tijdige besluitvorming over migratiestappen, toelating 


van het materieel en tijdig ombouw van het eerste baanvak. De beheersing en het 


hiermee (deels) voorkomen van het optreden van deze risico’s heeft uiteraard de 


volle aandacht van alle betrokkenen. 


 


H6 Financiën van het programma ERTMS 


Het programmabudget is € 2,47 mld aan het einde van de verslagperiode.  


Het programma rapporteert eind 2019 een voorziene budgetspanning van afgerond 


€ 47 mln (1,7%). Deze spanning wordt voor zo’n € 20 mln veroorzaakt doordat de 


prijsbijstelling vanuit het ministerie lager is dan de berekende indexering. Daarnaast 


heeft de Europese Commissie aangegeven de aan Nederland beschikte CEF-


subsidies deels terug te vorderen waar niet aan de voorwaarden is voldaan. In de 


verslagperiode is zo’n € 60 mln verplicht en zo’n € 44 mln uitgegeven voor 


werkzaamheden door ProRail en NS. De ontwikkelingen in de post onvoorzien zijn 


opgenomen. De post is per saldo bijna € 5 mln lager ten opzichte van de 


programmabeslissing ERTMS in mei 2019. In deze verslagperiode is geld onttrokken 


voor niet-geraamde kosten voor investeringen bij de verkeersleiding van ProRail en 


ter dekking van kosten voor de CEF-upgrade van de goederenvervoerders. Ook is de 


post onvoorzien geïndexeerd naar prijspeil 2019. 
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2 Ontwikkelingen binnen en rond het programma ERTMS 


2.1 Ontwikkelingen binnen het programma ERTMS 


 


Kwaliteitssysteem in relatie tot BIT-aanbevelingen 


Een kwaliteitssysteem is een managementinstrument om de kwaliteit van de 


bedrijfsvoering te waarborgen en te verbeteren. Het kwaliteitssysteem van het 


programma voor de realisatiefase is aan het einde van de verslagperiode in opzet 


gereed. Dit betekent dat processen, inclusief bijbehorende werkinstructies, 


productbeschrijvingen en kennisdocumenten, zijn vastgesteld. Daarbij is ook de 


door het Bureau ICT-toetsing aanbevolen aanpak op basis van de ‘systems 


engineering’-methodiek ingebed in de processen. Hiermee is een belangrijke 


mijlpaal behaald in het programma en een intensief proces afgerond. Bestaan en 


werking zullen zich de komende periode moeten bewijzen. De lopende projecten zijn 


niet stilgelegd gedurende het ontwikkelen van het kwaliteitssysteem. Daar waar 


nodig worden voor reeds lopende projecten de aanpassingen doorgevoerd op basis 


van de eisen van het inmiddels ingevoerde kwaliteitssysteem.  


 


Definiëren van tussenstappen  


ERTMS wordt stapsgewijs ingevoerd. Bij de programmabeslissing zijn tien 


migratiestappen (go/no go faseovergang) geformuleerd aan de hand waarvan 


ERTMS wordt ingevoerd en vijf baanvakken vastgesteld (de eerste twee baanvakken 


zijn benoemd als migratiestap 9 en 10). In de verslagperiode zijn deze stappen 


opgeknipt in zo’n vijftig tussenstappen, genaamd migratiedeelstappen, die tussen 


nu en 2030 gezet zullen worden. Het vastleggen van deze migratiedeelstappen is 


een belangrijk onderdeel van het invulling geven aan de aanbevelingen van het 


bureau ICT-toetsing. 


  


Ombouw van materieel bij de vervoerders 


 NS: NS heeft in de verslagperiode toegewerkt naar de start van de dialoogfase 


met de industrie voor de treinserie VIRM (Verlengd InterRegio Materieel, 


dubbeldekstrein van NS). Daarbij wordt invulling gegeven aan de laatste 


openstaande BIT-acties voor de aanbesteding.  


 Regionale vervoerders: met Arriva en de provincie Limburg zijn de besprekingen 


opgestart over wat nodig is om gegeven de huidige regionale concessie de 


treinen van ERTMS te voorzien. Het ministerie zal de provincie Limburg conform 


kabinetsbesluit vergoeden voor de kosten van de regionale vervoerder.  


 Goederenmaterieel: Op 6 december 2019 is een aanvulling op de 


subsidieregeling ERTMS in de Staatscourant gepubliceerd ten behoeve van het 


realiseren van acht prototypes. Zoals aangekondigd bij de achtste 


voortgangsrapportages zal worden gestart met het project ten aanzien van het 


ontwikkelen van prototypes. De afgelopen verslagperiode zijn de offertes voor 8 


prototypen door materieeleigenaren ontvangen. De onderhandelingen met de 


industrie over de hiervoor te sluiten contracten verlopen moeizaam hetgeen erin 


heeft geresulteerd dat contractondertekening in 2019, zoals gerapporteerd in de 


vorige rapportage, nog niet heeft plaatsgevonden. Eigenaren zien nog grote 


risico’s en het is dan ook te verwachten dat verschillende eigenaren hun 


medewerking aan dit project zullen stopzetten, dan wel door het niet aan de 


subsidievoorwaarden kunnen voldoen. 
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 Materieeleigenaren van aannemersmaterieel geven aan dat zij ondanks de 


aangeboden compensatie, net als de goederenvervoerders, geen positieve 


business case zien voor de ombouw van hun materieel. Er wordt daarom 


onderzocht welke alternatieven bestaan zonder ERTMS volledig hoeven in te 


bouwen.  


 Ook met de eigenaren van historisch materieel wordt gekeken naar oplossingen 


waarbij treinen verplaatst kunnen worden zonder dat het ERTMS-systeem 


integraal hoeft te worden ingebouwd. 


 


Uitgifte licenties STM door programmadirectie ERTMS 


Een STM-ATB EG is een module die, in het geval de trein over ATB-baanvakken 


rijdt, de vertaling maakt van het ATB-signaal in het spoor naar het beeldscherm van 


de machinist in de cabine van een trein voorzien met ERTMS. In de 


programmabeslissing is opgenomen dat het programma zorg draagt voor de 


beschikbaarheid van een STM ATB EG tegen voor iedere partij gelijke condities 


(level playing field). Omdat slechts twee leveranciers beschikken over een STM ATB 


EG zouden deze partijen een voorsprong genieten bij de aanbesteding van ERTMS-


materieel. Daarom is gekozen de STM ATB-EG (inclusief technische specificaties) als 


eerste separaat beschikbaar te maken en zo de afhankelijkheid van deze 


leveranciers te beperken. De afgelopen verslagperiode is door de programmadirectie 


ERTMS gewerkt aan de ontwikkeling van deze STM-ATB EG. Binnen het programma 


ERTMS zijn hiervoor een blauwdruk en prototype ontwikkeld die tegen een laag 


bedrag beschikbaar worden gesteld. De informatievoorziening met de markt is op 


gang gebracht. 


 


Opstarten van diverse projecten binnen ProRail 


Binnen ProRail is doorgewerkt aan het opstellen van het dossier voor de eerste grote 


aanbesteding van de infrastructuur: de uitrol van ERTMS op het proefbaanvak en de 


zeven baanvakken. Het verwerken van de BIT-acties speelt hierin een belangrijke 


rol. Specifiek ten aanzien van het proefbaanvak geldt dat ProRail in de 


verslagperiode heeft geconstateerd dat de aanpak moet worden herzien om deze 


zowel juridisch als technisch passend te krijgen. Hierover zal de komende periode 


worden besloten.  


 


Parallel hieraan zijn ondertussen zo’n veertig projecten opgestart binnen ProRail. 


Enkele voorbeelden zijn de pilots naar de capaciteit van GSM-R voor het gebruik van 


ERTMS op grote emplacementen, ervaringsrijden op Amsterdam-Utrecht en 


Hanzelijn, aanpassen van regelgeving, processen en procedures bij verkeersleiding 


en het aanpassen van treinbijsturing- en plansystemen.  


 


Goederenvervoer en toezegging over rangeren 


In 2019 is de programmadirectie ERTMS samen met de goederenvervoerders en het 


ministerie een verkenning gestart naar mogelijke verbeterinitiatieven, opdat de 


spoorgoederenvervoerders op bedrijfseconomisch verantwoorde manier over kunnen 


gaan tot implementatie van ERTMS baseline 3. Inzet is de problematiek waar de 


goederenvervoerders mee te maken hebben beter in beeld te krijgen.  


Tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 4 maart 2020 is toegezegd in deze 


voortgangsrapportage nader op het onderwerp rangeren in te gaan in relatie tot 


verstoringen. 


  


In Nederland worden rangeerbewegingen uitgevoerd door of voor alle vervoerders. 


Voor goederenvervoerders, vervoerende aannemers en historisch museumvervoer 


bestaat het rangeerproces uit het samenstellen van treinen door het sorteren en in 


de gewenste volgorde plaatsen van (goederen)wagons. Voor reizigersvervoerders 
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bestaat het rangeerproces voornamelijk uit het voorbrengen en wegbrengen van 


treinstellen of het combineren / splitsen van treinstellen.  


 


Zodra een baanvak voorzien wordt van ERTMS L2 ‘only’, verdwijnen de lichtseinen 


die de machinist inzicht geven over de rijtoestemming en rijweg. Deze informatie is 


dan zichtbaar op het display in de cabine. Bij het uitvoeren van geduwde 


rangeerbewegingen bevindt de locomotief zich achteraan (of in het midden van) de 


trein en de wagons vooraan. Hierbij bedient de machinist de trein via 


radiobediening. Hij staat dus buiten de cabine aan de voorkant van de trein en kan 


daarom de informatie op de display niet meer raadplegen of informatie op de display 


invoeren. 


 


De programmadirectie ERTMS onderzoekt op welke manier de vervoerders op een 


efficiënte en veilige manier toch kunnen rangeren bij de uitrol van ERTMS L2 only. 


Uitgangspunt hierbij is dat het rangeerproces ten opzichte van nu niet onveiliger of 


veel inefficiënter mag worden. In het onderzoek wordt gewerkt aan een oplossing 


die in Nederland bruikbaar is. Daarnaast wordt met andere Europese landen 


overlegd over een lange termijn oplossing op basis van nog te ontwikkelen Europese 


specificaties.  


 


Een tweede vraagstuk dat speelt met betrekking tot rangeren is dat deze 


rangeerbewegingen op dit moment vaak worden uitgevoerd met locomotieven die 


om technische en economische redenen niet meer kunnen worden uitgerust met 


ERTMS. Voor de korte termijn onderzoekt de programmadirectie onder welke 


voorwaarden het mogelijk is om deze bewegingen te kunnen blijven uitvoeren met 


deze locomotieven. Onderdeel van het hierboven genoemde onderzoek naar 


verbeterinitiatieven is het bepalen van een aanpak die er voor moet zorgen dat er 


moderne rangeerlocomotieven met ERTMS voor de Nederlandse markt beschikbaar 


komen. 


2.2 Overige ontwikkelingen buiten het programma ERTMS (raakvlakken) 


  


Het programma heeft veel raakvlakken met andere projecten en programma’s. Er is 


een raakvlakmanagementproces dat is gericht op het bewaken van de externe 


samenhangen en het monitoren en beheersen van voortschrijdende ontwikkelingen. 


 


Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 


Het programma voert intensief raakvlakmanagement uit en er is regelmatig een 


directieoverleg PHS-ERTMS om verdere synergiekansen te benutten en risico’s te 


beheersen. 


 De programmadirectie ERTMS is in gesprek om de consequenties en 


beheersmaatregelen in kaart te brengen van vertraging ZuidasDok voor de 


uitrol van ERTMS op de corridor Hoofddorp-Duivendrecht (SAAL-west).  


 In de eerste helft van 2019 is gebleken dat de geplande PHS-dienstregeling op 


de SAAL-corridor niet maakbaar was. Voor een nieuwe maakbaarheidstoets zijn 


in de verslagperiode de functionaliteitswaarden van ERTMS geactualiseerd. De 


komende periode zullen simulaties opnieuw worden uitgevoerd en zullen 


eventuele consequenties voor het programma ERTMS duidelijk worden.  


 


HSL-Zuid 


In de verslagperiode heeft de programmadirectie verder gewerkt aan de quick scan 


over de aansluitingen van de HSL-Zuid op de ERTMS-baanvakken die vanaf 2026 


van ERTMS zullen worden voorzien vanuit het programma ERTMS. Het gaat om de 


aansluitingen bij Zevenbergschenhoek, Breda en Hoofddorp. De quick scan ERTMS 







 


Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 


   Pagina 8 van 21 


 


 


Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 


   Pagina 8 van 21 


 


 


Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 


   Pagina 8 van 21 


 


   


 


  


zal samen met de quick scan spanningssluizen in 2020 aan de Kamer worden 


aangeboden. 


 


Vervangen van ATB-NG door ERTMS op Noordelijke lijnen 


ProRail heeft aangegeven dat het huidige treinbeveiligingssysteem in Friesland en 


Groningen toe is aan vervanging en mogelijk investeringen kunnen worden 


vermeden door ERTMS aan te leggen. De programmadirectie onderzoekt momenteel 


wat de voor- en nadelen zijn van het toevoegen van ERTMS op deze regionale lijnen 


aan de scope van het programma. Daarbij wordt ook gekeken of invulling kan 


worden gegeven aan de ambities van de concessieverlener (provincies Groningen en 


Fryslân) gericht op een innovatief treinnetwerk met gebruik van automatisch rijden1. 


Vanuit het ministerie is aangegeven dat in het onderzoek scherp moet worden gelet 


op de consequenties voor het programma en de samenhang met de landelijke uitrol. 


Een stabiele start van de realisatie is immers van groot belang en het is de vraag in 


hoeverre dat te waarborgen is als in deze fase een dergelijke omvangrijke 


scopetoevoeging gedaan zou worden.  


 


2.3 Ontwikkelingen in Europa 
  


Kennisuitwisseling met buurlanden 


In de afgelopen verslagperiode hebben zowel met de Belgische 


infrastructuurbeheerder Infrabel als met het Duitse DB Netz verschillende 


gesprekken plaatsgevonden over de planning van de uitrol van ERTMS aan 


weerszijden van de grens. Eind oktober heeft een expert meeting plaatsgevonden 


met DB Netz waarin informatie is uitgewisseld over het maken van 


beveiligingsontwerpen van baanvakken met ERTMS. Een voorbeeld hiervan is het 


automatisch toepassen van bepaalde ontwerpregels. 


 


Ontwikkelingen per land 


 


België: De aanpassingen op het grenstraject Roosendaal – Essen zijn door ProRail 


en Infrabel vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de beide nationale 


inspecties (ILT en DVIS). Het betreft eerst de aanleg van ERTMS in België; de 


aanpassingen voor de aanleg van ERTMS in Nederland volgen later. 


 


Denemarken: Implementatie van level 2 op het gehele netwerk loopt. Planning 


gereed 2030. Eerste lijn is in gebruik. 


 


Duitsland: In de verslagperiode werkte Duitsland toe naar besluitvorming over de 


eerste projecten voor de periode 2020 – 2024. In dit zogenaamde “Starterpakket” 


vallen de ombouw van de TEN-T corridor Scandinavian-Mediterranean (Scandinavië-


Hamburg-München-Oostenrijk e.v.), de regio Stuttgart inclusief de S-banen, en de 


Hogesnelheidslijn Keulen-Frankfurt.  


 


Frankrijk: Eind 2019 zijn zes dubbelspoorlijnen voorzien van ERTMS; 110 km level 1 


op normale lijnen en in totaal 1.050 km level 2 op hogesnelheidslijnen. Frankrijk is 


gestart met twee pilotprojecten voor level 2 only: tussen Marseille – Ventimiglia 


(Italië) en op de hogesnelheidslijn Parijs – Lyon.  


 


Italië: Het besluit om het gehele netwerk tegen 2035 te hebben voorzien van 


ERTMS is in uitvoering. In totaal gaat het om 16.800 km spoor en 5.000 


railvoertuigen. Gelijk met de implementatie van ERTMS zal het bestaande class B 


systeem worden ontmanteld. 


                                                
1 Startdocument Nationaal programma Groningen, 5 oktober 2018 
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Noorwegen: Het besluit om in het gehele land level 2 only voor 2034 uit te rollen is 


in uitvoering. In 2018 zijn daarvoor contracten met leveranciers gesloten. 


 


Spanje: De prioriteit voor de uitrol van ERTMS ligt op de corridors, de 


hogesnelheidslijnen en de forenzen lijnen rond de grote steden. 


 


Verenigd Koninkrijk: Nationale implementatie is in 2011 gestart met de Cambrian 


line. Gevolgd door ATO over ETCS op de Thameslink in 2018. De aanbesteding East 


Coast Main Line (160 km tussen London King’s Cross en Grantham) loopt. 


 


Zweden: De paar al van ERTMS level 2, baseline 2 voorziene lijnen worden in 2020 


opgewaardeerd naar Baseline 3 release 2. Daarnaast zijn er plannen om het gehele 


netwerk uiterlijk 2035 te voorzien van level 2 only.  


 


Zwitserland: Het gehele netwerk is voorzien van ERTMS. Dit is of level 1 LS (Limited 


Supervision) of level 2.  


 


Luxemburg: Het gehele netwerk is voorzien van ERTMS. 


2.4 Correspondentie met de Tweede Kamer over ERTMS 


In de verslagperiode hebben de staatssecretaris en de minister van IenW 


onderstaande brieven over het programma ERTMS naar de Tweede Kamer 


verstuurd.  


 


Tabel 2.1: Correspondentie van / met de Tweede Kamer 


Datum Onderwerp  


27-08-2019 Kamerbrief over nadere duiding achtergronddocumenten programma ERTMS 


29-10-2019 Kamerbrief bij de elfde voortgangsrapportage programma ERTMS 


06-11-2019 Geactualiseerde uitgangspuntennotitie groot project ERTMS (realisatiefase) 


21-11-2019 Kamerbrief inzake de Uitgangspuntennotitie ERTMS 


 


De volgende aangenomen moties en toezeggingen staan open of zijn uitgevoerd in 


deze verslagperiode: 


 


Tabel 2.2: Moties en toezeggingen tot en met 31 december 2019 


Datum Onderwerp  Status 


14-06-2019 


33652, nr. 


67.  


 


In antwoord op vraag 16 in de lijst van vragen 


over de programmabeslissing ERTMS heeft de 


staatssecretaris aangegeven te rapporteren over 


de totale waarde van de risicoreservering en te 


onderzoeken wat het betekent om in volgende 


voortgangsrapportages een overzicht op te 


nemen van alle risico’s groter dan € 10 miljoen. 


In uitvoering. Zie 


hoofdstuk 5 van deze 


voortgangsrapportage 


 


20-06-2019 


33652, nr. 


71.  


 


In de quick scan die wordt uitgevoerd naar 


verbeteringen op de HSL wordt meegenomen hoe 


de investeringen in de borging van ATB op dat 


traject zich verhouden tot een eventuele 


versnelde uitrol van ERTMS. 


In uitvoering. De Kamer 


wordt hierover in 2020 


geïnformeerd. 


20-06-2019 


33652, nr. 


71.  


  


Er zal een externe toetsing plaatsvinden om te 


bepalen of de aanbevelingen van het BIT 


voldoende zijn opgevolgd in het programma 


ERTMS. De staatssecretaris informeert de Kamer 


daarover in de volgende voortgangsrapportage 


ERTMS. 


In uitvoering 
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3 De scope van het programma ERTMS 


3.1 Programmascope 


Bij de programmabeslissing ERTMS is onderstaande vastgesteld:  


 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 en treindienstleiders; 


 Operationeel harmoniseren van het bestaande ERTMS-baanvak Amsterdam-


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


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


 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); 


 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity; 


 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 (oost) 


Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht (OV 


SAAL west) 


Utrecht – Meteren 


Roosendaal – Den Bosch 


Eindhoven – Venlo – Duitse grens  


Meteren – Eindhoven 


 


 


3.2 Scopebeheer 


In de afgelopen verslagperiode hebben geen scopewijzigingen plaatsgevonden.  


3.3 Batenmanagement 


In de afgelopen verslagperiode hebben geen wijzigingen in de te verwachte baten 


plaatsgevonden.   
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4 Planning van het programma ERTMS 


4.1 Ontwikkelingen in de mijlpalenplanning van het programma ERTMS 


ERTMS wordt stapsgewijs ingevoerd op basis van onderstaande tien 


migratiestappen, zoals vastgesteld bij de programmabeslissing. De mijlpalen in tabel 


4.1. zijn niet gewijzigd ten opzichte van de elfde voortgangsrapportage.  


 


Tegelijkertijd geldt dat sinds de programmabeslissing diverse ontwikkelingen zich 


hebben voorgedaan. Zo is bij de elfde voortgangsrapportage (Kamerstukken II 


2019/20, 33652, nr. 74) gemeld dat nog enkele BIT-acties onderhanden waren. 


Mede hierdoor duren de voorbereidingen van de aanbesteding van de treinserie 


VIRM en de aanbesteding van de systeemleverancier voor de infrastructuur langer 


dan gepland. Ook is in de vorige voortgangsrapportage aangegeven dat meer tijd 


nodig is om het aanbestedingsdossier voor de infrastructuur in lijn te krijgen met 


het kabinetsbesluit om ERTMS landelijk uit te gaan rollen na 2030. In hoofdstuk 2 


van deze rapportage staan de ontwikkelingen beschreven ten aanzien het 


proefbaanvak, OV SAAL en ZuidasDok. In de risicoparagraaf van deze 


voortgangsrapportage (H5) zijn eveneens bijbehorende risico’s geïdentificeerd die 


invloed kunnen hebben op het verschuiven van onderstaande mijlpalen, 


bijvoorbeeld de duur van het proefbedrijf. Het effect van deze ontwikkelingen en 


risico’s op onderstaande mijlpalen wordt momenteel door de programmadirectie 


ERTMS in beeld gebracht, inclusief eventuele beheersmaatregelen om verdere 


vertraging te beperken. 
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Tabel 4.1: Migratiestappen ERTMS in Nederland  


Mijlpalen 
Criterium voor 


migratiestap 


Planning 


6.3. 


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 


2026-2026 


 


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 (oost) met ERTMS level 2 only 


Reeds opgeleid 


personeel gaat 


rijden 


2027-2029 


Start exploitatie overige baanvakken 


Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht (OV SAAL west) 2028-2029 


Utrecht – Meteren  2028-2029 


Roosendaal – Den Bosch  2028-2030 


Eindhoven – Venlo – Duitse grens   2029-2031 


Meteren – Eindhoven  2030-2031 
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4.2 Planning in relatie tot EU-verplichtingen en buurlanden 


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


verplicht zijn ERTMS aan te leggen als onderdeel van het Trans-Europese Netwerk 


voor Transport (TEN-T). Het European Deployment Plan (EDP – commission 


implementing regulation (EU) 2017/6) voorziet in de realisatie van ERTMS op negen 


kerncorridors uiterlijk in 2030, waarvan drie starten/eindigen in Nederland. In 2023 


zal de 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 elfde voortgangsrapportage zijn er geen 


ontwikkelingen in de mijlpalen in tabel 4.2.  


 


Tabel 4.2: Overzicht Nederlandse trajecten op TEN-T corridors 


Opdracht- 


gever 


Trajecten Planning 6.3. 


Rhine – Alpine: Amsterdam/Rotterdam naar Genua 


Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek  Gereed 


Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens (Betuweroute) Gereed 


Duitsland  Nederlandse grens – Emmerich – Oberhausen > 2026* 


 


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 2020 


    


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 2023 


* Afhankelijk van voortgang tracé/MER-procedures in Duitsland. In de Kamerbrief over de voortgang van het 


spoorgoederenvervoer en Betuweroute van 18 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 29984, nr. 858) staat 


dat te verwachten is dat de aanleg van het Derde spoor niet voor 2026 zal zijn afgerond.  
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5 Risicomanagement en toetsing binnen het programma ERTMS 


De omvang, complexiteit en looptijd van het programma ERTMS betekent dat er 


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 sturen 


als voortschrijdend inzicht daar aanleiding voor geeft. Deze langetermijnopgave 


voor de sector kent 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 ERTMS steken om risico’s te ontdekken, hierop bij te sturen en te 


verzekeren dat een verantwoorde en doelmatige uitrol plaatsvindt (H5.2 Toetsing).  


 


Risico’s per ongewenste topgebeurtenis 


Zoals aangekondigd in de elfde voortgangsrapportage heeft de programmadirectie 


ERTMS gewerkt aan een nieuwe systematiek om over risico’s te rapporteren. Dit 


sluit aan bij de aanbeveling van de ADR in het accountantsrapport bij de achtste 


voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2017/18, 33652, nr. 62) om te kiezen voor 


een thema-indeling, waardoor koppelingen van risico's met producten, projecten en 


verantwoordelijkheden zichtbaar worden. Om de risico’s die zich op verschillende 


niveaus binnen het programma voordoen met elkaar te kunnen verbinden is een 


structuur van tien Ongewenste Topgebeurtenissen (OTG’s) opgesteld (A tot en met 


J) die direct bepalend zijn voor het behalen van de programmadoelen. Voor de 


ongewenste topgebeurtenissen zijn ca 30 clusters van risico’s gedefinieerd die de 


primaire oorzaak vormen voor het mogelijk optreden van de ongewenste 


gebeurtenissen. De gezamenlijke clusters bevatten honderden individuele risico’s die 


door de implementatie-organisaties binnen de projecten gevolgd en beheerst 


worden. 


 


In de afgelopen verslagperiode is gewerkt aan de ontwikkeling van een 


risicomanagement methode die aansluit bij de organisatie en governance tijdens de 


realisatiefase. Dit ter borging en uniformering van de werkwijze en structuur van 


risicomanagement binnen het programma ERTMS. Zo is de OTG-structuur met 


onderliggende primaire oorzaken en daaronder liggende specifieke risico’s opgezet 


en wordt deze nu kwalitatief verder uitgewerkt. In de komende periode wordt ook 


de kwantitatieve uitwerking opgepakt. Hierbij wordt gekeken of en hoe ik aan uw 


verzoek tegemoet kan komen om te rapporteren over risico’s >10 mln. 


 


Er is een beoordeling toegekend op basis van vijf kleuren gegeven de zwaarte van 


de clusters van risico’s: 


• Paars: Een actueel probleem waarbij hulp van de opdrachtgever / stuurgroep 


ERTMS is gewenst; 


• Rood: Een actueel probleem dat door de programmadirectie ERTMS wordt 


beheerst; 


• Oranje: Een zorg die om verhoogde waakzaamheid en beheersing vraagt bij de 


programmadirectie ERTMS; 


• Groen: Een aandachtspunt dat momenteel niet tot een knelpunt leidt; 


 Grijs: De impact van dit risico kan aan meerdere oorzaken worden gekoppeld. Om  


dubbeling te voorkomen zijn deze weergegeven bij een andere ongewenste 


topgebeurtenis. 
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Risico’s in relatie tot andere hoofdstukken van de voortgangsrapportage 


De geclusterde risico’s met gevolgen in tijd hebben invloed op de bandbreedte die is 


gehanteerd in de planning (H4.1 Planning). Risico’s met financiële gevolgen vormen 


de onderbouwing voor de benoemde risico’s in de post onvoorzien (H6.1.3).   


 


Exogene en endogene risico’s 


De risico’s in deze voortgangsrapportage zijn 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. In de komende periode zal ook worden gekeken naar de 


samenhang tussen exogene en endogene risico’s in relatie tot de nieuwe 


systematiek binnen het programma. 


5.1 Risicomanagement realisatiefase 


In tabel 5.1. op de volgende pagina zijn de belangrijkste risico’s op 31 december 


2019 opgenomen per ongewenste topgebeurtenis. Hieronder wordt een toelichting 


gegeven op primaire oorzaken dan wel de geclusterde risico’s die paars en rood 


gekleurd zijn.  


 


A1.  Organisatie en samenwerking zijn onvoldoende 


De organisatie en samenwerking zijn een kritische succesfactor binnen het gehele 


programma en krijgen veel managementaandacht. De belangrijke risico’s gaan over 


het onvoldoende werkend krijgen van het fundament onder het programma: de 


governance, het kwaliteitssysteem, het opvolgen van de BIT-aanbevelingen inzake 


de decompositie van de programmascope (van de topdoelen in het programma van 


eisen tot op het niveau van projecten bij de implementatieorganisaties). Als 


beheersmaatregel wordt gezamenlijk een training gevolgd die specifiek is gericht om 


samen te werken en daarbij om te gaan met het erkennen en bespreken van 


belangen.  


 


C1. Negatieve externe invloed op het programma ERTMS 


Het programma ERTMS wordt beïnvloed door externe ontwikkelingen, zoals 


ongewenste ontwikkelingen in raakvlakprojecten en -programma’s in Nederland of 


invloed vanuit buurlanden en de EU over ontwikkelingen, versies en 


implementatiesnelheid. De vertraging van ZuidasDok heeft impact op de planning 


van ERTMS voor het baanvak Hoofddorp-Duivendrecht. Ook zijn ontwikkelingen in 


het maakbaar krijgen van de dienstregeling PHS, mede doordat nieuwe 


gebruikswaarden vanuit het programma ERTMS benodigd waren voor het kunnen 


uitvoeren van de nieuwe maakbaarheidstoetsen, van invloed op de planning van dit 


baanvak. De uitdaging is en blijft een goede synergie te bereiken tussen deze grote 


spoorprojecten en programma’s. De programmadirectie ERTMS is in gesprek met 


betrokken partijen om een inschatting te maken van de gevolgen van voorziene 


vertragingen en beheersmaatregelen te treffen waar dat kan. 
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Tabel 5.1: overzicht met ongewenste topgebeurtenissen en risico’s. 
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D2. Het ontwerp, inbouw en toelating van ETCS in het materieel komt niet tijdig tot 


stand.  


Uit gewijzigde wet- en regelgeving vanuit Europa, het 4e spoorwegpakket, volgt dat 


omgebouwde voertuigen van een materieelserie niet direct na verstrekking van de 


verklaring van conformiteit in commerciële dienst kunnen worden genomen. In 


plaats daarvan is er voor individuele voertuigen uit een materieelserie een 


vergunning nodig. Dat zal meer tijd kosten dan voorheen. Vanuit ProRail en 


vervoerders is er contact met de ILT en ERA om het probleem van doorlooptijden en 


gevolgen hiervan voor de onttrekkingen te benoemen om de gevolgen te beperken. 


 


F1. Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens is niet tijdig omgebouwd  


Het ombouwen van de infrastructuur kan verdere vertraging oplopen indien de 


contracten niet tijdig tot stand komen of het ontwerp en bouw niet conform planning 


wordt gerealiseerd. Voor de start van de aanbestedingen is een subsidiebeschikking 


nodig van het ministerie aan ProRail. De aansluiting tussen de projectenraming van 


de implementatie-organisatie en de kaders van het programma ERTMS is nog niet 


voldoende gemaakt. Het risico is dat niet tijdig genoeg aan de voorwaarden is 


voldaan en de start van de aanbesteding hierop moet wachten. Het onderwerp zal 


daarom worden besproken met leden van de stuurgroep ERTMS.  


 


G2. De besluitvorming over de te nemen migratiestap duurt langer dan verwacht 


In 2026 staat de oplevering van het proefbaanvak op de Hanzelijn gepland. Het 


proefbaanvak moet de kans op verstoringen op de ERTMS-only baanvakken 


verkleinen. Op dit moment worden er twee belangrijke risico’s ten aanzien van het 


proefbaanvak gesignaleerd: de representativiteit en de duur van de proefperiode. 


De kans op verstoringen op het eerste ERTMS Only baanvak zal kleiner zijn 


naarmate de representativiteit van het proefbaanvak groot is en ProRail en 


vervoerders het proefbaanvak langer kunnen testen om praktijkervaring op te doen. 


Het in kaart brengen en verwerken van deze wijzigingen op de 


programmabeslissingsdocumenten is een belangrijke beheersmaatregel op dit risico.  


5.2 Toetsing 


 


5.2.1 Auditdienst Rijk  


De programmadirectie en de ADR overleggen periodiek om de aandachtspunten en 


voortgang van de verbeteracties met elkaar te bespreken. Deze 


voortgangsrapportage gaat vergezeld van een accountantsrapport met de jaarlijkse 


controleverklaring en een rapportage van feitelijke bevindingen. 


 


5.2.2 Onafhankelijke toetsing en advies door ECF en CIO 2  
Zowel de ECF als CIO geven aan dat in de verslagperiode hard is gewerkt aan 


plannen en de verdere beschrijving van het kwaliteitssysteem. Het daadwerkelijk 


‘sturen en beheersen’ op basis van de in het kwaliteitssysteem opgenomen 


procedures en processen behoeft nog verbetering. De ECF geeft aan dat de nadruk 


daarmee meer van de ‘techniek’ achter het vormgeven van het kwaliteitssysteem 


naar de programmabeheersing kan en dan met name op de aspecten effectiviteit, 


efficiëntie en doelmatigheid. De CIO signaleert dat enkele belangrijke 


managementacties naar aanleiding van het BIT advies niet zijn afgerond binnen de 


gestelde termijn. Dit zijn met name 1.5 (apportionering), 1.7 (expliciteren van 


verantwoordelijkheid van de kwaliteit en systeemintegratie) en 2.1 


(kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in de aanbesteding). De 


programmadirectie geeft aan dat de belangrijkste oorzaak hiervan voortkomt uit de 


keuze om meer tijd te nemen om: (1) de system-engineeringsaanpak goed in het 


                                                
2 Eigenstandige Control Functie (ECF) en Chief Information Officer (CIO).  
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kwaliteitssysteem op te nemen (december 2019 gereed gekomen); (2) de 


dialoogfase met de markt nodig is om tot volledige afronding van de specificaties 


VIRM te komen; (3) Het ontwikkelen van een gedegen strategie bij het aanbesteden 


van de infrastructuur en (4) het verwerken van de BIT-aanbevelingen in het 


aanbestedingsdossier. 


 


5.2.3. Opvolging van de BIT-acties 


Begin 2019 heeft het bureau ICT-toetsing vier bevindingen en aanbevelingen voor 


het programma ERTMS gepubliceerd. De programmadirectie heeft daarop 23 acties 


geformuleerd (Kamerstukken II 2019/20, 33652, nr. 74). Deze maatregelen hebben 


vooral betrekking op het aantrekken van extra expertise en het operationaliseren 


van de aanbevolen systems-engineering aanpak om de inhoudelijke sturing van de 


programmadirectie te versterken. 


 


Van de 23 BIT-acties zijn vijftien aangemerkt als geheel of gedeeltelijk relevant voor 


de start van de grote aanbestedingen, inclusief het opzetten van het 


kwaliteitssysteem. Zoals aangegeven bij de elfde voortgangsrapportage worden drie 


van deze vijftien aanbevelingen in samenspraak met de industrie tijdens de 


dialoogfase van de aanbesteding van de VIRM nader ingevuld. In de verslagperiode 


is hard naar dit punt toegewerkt teneinde de dialoogfase in januari 2020 te kunnen 


starten. Eind 2019 zijn de gesprekken van het ministerie met de programmadirectie 


gestart over de planning en inhoud van de externe toetsen ten aanzien van de 


opvolging van de BIT-aanbevelingen. 


 


De overige acht aanbevelingen staan los van de aanbesteding en vormen daarom 


geen onderdeel van de externe toetsen. Hiervan zijn vijf aanbevelingen afgerond. 


Drie aanbevelingen nemen meer tijd in beslag dan verwacht, zoals het opzetten van 


de centrale organisatie voor cybersecurity. Over de opvolging hiervan zal via de 


voortgangsrapportages worden gerapporteerd. 
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6 Financiën van het programma ERTMS 


6.1 Totaaloverzicht programmabudget 


 


6.1.1 Programmabudget ERTMS 


Het programmabudget bedraagt € 2,47 mld (inclusief BTW, prijspeil 2019). Dit 


budget staat grotendeels begroot op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Van de 


€ 2,47 mld staat € 18 mln op artikel 98 van het begrotingshoofdstuk XII voor 


apparaatsuitgaven van het ministerie, zoals inhuur of opdrachten voor externe 


audits. Tabel 6.1 geeft hiervan een overzicht, waarbij op artikel 17 van het 


Infrastructuurfonds een onderscheid is gemaakt tussen de planuitwerkingsfase en 


de realisatiefase.  


 


Tabel 6.1: Programmabudget ERTMS 


x € 1 mln, inclusief BTW  
t/m 
2018 


2019 2020 2021 2022 2023 2024 
e.v. 


Totaal 


HXII Infrastructuur en Waterstaat 11 2 1 1 1 1 1 18 


         


A. Infrastructuurfonds  111 64 210 134 159 223 1.553 2.454 


Wv. 17.07.01 Realisatie (voorbereiding) 39 50 201 134 159 223 1.553 2.359 


Wv. 17.07.02 Planuitwerkingsfase 72 14 9 0 0 0 0 95 


         


Totaal budget voor Programma ERTMS 122 66 211 135 160 224 1.554 2.472 


17.07.02.995 Afrekening voorschotten 8       8 


Totaal bruto-begroting 130 66 211 135 160 224 1.554 2.480 


Bron: Najaarsnota 2019   


 


Het programma rapporteert eind 2019 een voorziene budgetspanning van afgerond 


€ 47 mln (1,7%). Deze spanning wordt voor zo’n € 20 mln veroorzaakt doordat de 


prijsbijstelling vanuit het ministerie lager is dan de berekende indexering. In de 


verslagperiode heeft de Europese Commissie daarnaast aangegeven de aan 


Nederland beschikte CEF-subsidies deels terug te vorderen daar niet aan de 


voorwaarden is voldaan (niet voor 2023 klaar).  


 


6.1.2 Budgetmutaties sinds de programmabeslissing ERTMS (2019) 


Tabel 6.2 toont een overzicht van de budgetmutaties ten opzichte van de 


programmabeslissing ERTMS (d.d. 17 mei 2019). De aansluiting ten opzichte van de 


voorkeursbeslissing is hierin nog eenmalig meegenomen.  


 


Tabel 6.2: Mutatieoverzicht budget van het programma ERTMS 


Bron: Najaarsnota 2019 


X € 1 mln, inclusief BTW 
Totaal 


bedrag 


Bron 


VGR-nr.  
Toelichting 


Voorkeursbeslissing 2.570 - Basisrapportage (prijspeil 2013) 


Mutaties VGR 1 t/m 10 -150 3-7, 10 
Saldo van diverse mutaties die in de periode 2014-


2019 hebben plaatsgevonden. 


Programmabeslissing 2.420  Railmap 4.0 (prijspeil 2017) 


Aanvulling prijsbijstelling 2018  6 11 Technische correctie prijsbijstelling 2018 (VGR 10). 


Prijsbijstelling 2019 46 12 Prijsbijstelling 2019 


Stand Najaarsnota 2019 2.472          Totaalbudget, inclusief BTW, prijspeil 2019. In 


tabel 6.1 getoonde netto-totaalbedrag 
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6.1.3 Programma post onvoorzien 


De totale waarde van de post onvoorzien was bij de programmabeslissing ERTMS    


circa € 450 mln (incl. BTW, prijspeil 2017). Zo’n € 205 mln was gereserveerd voor 


benoemde risico’s in het risicodossier en circa € 245 mln voor risico’s die nog niet in 


beeld waren. 


 


In tabel 6.3. is de ontwikkeling opgenomen van de post onvoorzien sinds de 


programmabeslissing ERTMS. Er is € 26 mln gebruikt om tegenvallers op te vangen 


voor niet-geraamde kosten voor investeringen bij de Verkeersleiding van ProRail en 


voor dekking van meerkosten voor de CEF-upgrade van de goederenvervoerders. Er 


is zo’n  22 mln bijgekomen door indexering. Hiermee komt de post onvoorzien op   


€ 445 mln. 


 


Tabel 6.3: mutaties post onvoorzien 


VTW-Id* Titel wijziging Raming  


  Stand onvoorzien Programmabeslissing € 449,4 


VTW0007 Onttrekking onvoorzien voor hogere kosten doorvoeren ERTMS bij 


Verkeersleiding (deel 1) 


- € 1,9 


VTW0009 Indexering post onvoorzien naar prijspeil 2018 € 11,2 


VTW0010 Actualisatie meevaller programmakosten 2018 € 1,2 


VTW0015 Indexering post onvoorzien naar prijspeil 2019 € 9,3 


VTW0016 Onttrekking onvoorzien voor hogere kosten doorvoeren ERTMS bij 


Verkeersleiding (deel 2) 


- € 5,0 


VTW0018 Onttrekking onvoorzien voor CEF Upgrade project (goederen) als 


gevolg van gestegen kosten.  


- € 19,6 


 
Stand VGR 12 € 444,7 


* VTW-Id = nummers van het Voorstel tot wijziging (VTW). Som der delen kan afwijken van het 


totaal door afrondingen. 


6.2 Aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten 


 


6.2.1 Aangegane verplichtingen 


Tabel 6.4 geeft inzicht in de aangegane verplichtingen voor ERTMS die tot en met 


31 december 2019 ten laste zijn gebracht van de Rijksbegroting. In de 


verslagperiode is € 60,2 mln verplicht; waarvan € 12,5 mln voor afronding van de 


planuitwerkingsfase en € 47,7 mln voor de realisatiefase. Het betreft met name 


subsidieverplichtingen aan ProRail voor de organisatie en projectactiviteiten voor de 


implementatie-opdracht ten aanzien van de infrastructuur (€ 41 mln) en aan NS 


voor organisatie en projectactiviteiten voor de materieelombouw (€ 16 mln). 


 


Tabel 6.4: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS 


X € 1 mln, inclusief BTW 


VGR 1 t/m 10 VGR 11 VGR 12 Totaal 


01-04-2014 t/m 


31-12-2018 


01-01 t/m 


30-06-2019 


01-07 t/m 


31-12-2019 


 


HXII Infrastructuur en Waterstaat 12,6 0,7 -0,5 12,8 


12.98 Apparaatsuitgaven 12,6 0,7 -0,5 12,8 


     


Infrastructuurfonds  164,8 12,3 60,2 237,3 


17.07.01 Realisatiefase  82,2 12,1 47,7 142,0 


17.07.02 Planuitwerkingsfase 82,6 0,2 12,5 95,3 


     


Totaal programmaverplichtingen 177,4 13,0 59,7 250,1 


Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
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6.2.2 Gerealiseerde uitgaven  


Tabel 6.5 geeft inzicht in de gerealiseerde uitgaven voor ERTMS die tot en met 31 


december 2019 ten laste zijn gebracht van de Rijksbegroting. In de verslagperiode 


is € 44,3 mln uitgegeven. Het betreft voornamelijk € 27 mln voor de afronding van 


de planuitwerkingsfase en een voorschot aan ProRail voor de coördinatieopdracht 


van de programmadirectie en voor de implementatie-opdracht ten aanzien van de 


infrastructuur. € 16 mln is betaald aan NS om de planuitwerkingsfase af te ronden 


en voor de kosten van hun implementatie-opdracht.   


 


Tabel 6.5: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS 


X € 1 mln, inclusief BTW 


VGR 1 t/m 10 VGR 11 VGR 12 Totaal 


01-04-2014 t/m 


31-12-2018 


01-01 t/m 


30-06-2019 


01-07 t/m 


31-12-2019 


 


HXII Infrastructuur en Waterstaat 11,7 0,2 0,4 12,3 


12.98 Apparaatsuitgaven 11,7 0,2 0,4 12,3 


     


Infrastructuurfonds  103,8 19,2 43,9 166,9 


17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 39 17,7 31,8 88,5 


17.07.02 Planuitwerkingsfase 64,8 1,5 12,1 78,4 


     


Totaal programma-uitgaven 115,5 19,4 44,3 179,2 


17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 


Totaal bruto programma-uitgaven 123,0 19,4 44,3 186,7 


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 31-12-2019 nog te verrekenen voorschotten open van € 73,3 mln. Deze 


voorschotten worden in 2020 of later verrekend met de door de ontvangers 


werkelijk gemaakte kosten. 


 


6.2.3 Ontvangsten 


Tabel 6.6 geeft inzicht in de ontvangsten voor ERTMS die tot en met 31 december 


2019 zijn ontvangen op de Rijksbegroting. In de verslagperiode is een bedrag van    


€ 0,7 mln ontvangen; het betreft vooral ontvangsten uit Europese subsidies.   


   


Tabel 6.6: Ontvangsten 


X € 1 mln, inclusief BTW 


VGR 1 t/m 10 VGR 11 VGR 12 Totaal 


01-04-2014 t/m 


31-12-2018 


01-01 t/m 


06-30-2019 


01-07 t/m 


31-12-2019 


 


HXII Infrastructuur en Waterstaat 0,0 0,0 0,0 0,0 


12.98 Apparaatsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0 


     


Infrastructuurfonds (17.07.01 + 17.07.02) 2,8 1,1 0,7 4,6 


17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 0 0 0 0 


17.07.02 Planuitwerkingsfase 2,8 1,1 0,7 4,6 


     


Totaal programma-ontvangsten  2,8 1,1 0,7 4,6 


17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 


Totaal bruto programma-ontvangsten 10,3 1,1 0,7 12,1 


Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
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Inleiding 


De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 juni 2013 het European Rail 
Traffic Management System (ERTMS) aangewezen als groot project. In het kader 
van de Regeling Grote Projecten dient bij voortgangsrapportages periodiek een 
accountantsrapport te worden gevoegd 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. 


De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in haar 
procedurevergadering van 6 november 2019 een geactualiseerde 
uitgangspuntennotitie vastgesteld. De minister van IenW is verzocht om een reactie 
op deze uitgangspuntennotitie te geven. De reactie van de minister is op 21 
november 2019 naar de Kamer gestuurd. In het Algemeen Overleg van 4 maart 
2020 is de geactualiseerde uitgangspuntennotitie besproken.  


Op basis van hoofdstuk 6 van de geactualiseerde uitgangspuntennotitie worden de 
volgende onderwerpen in het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) betrokken:  


1. Controle van de financiële verantwoording van het programma ERTMS over 
2019, uitmondend in een controleverklaring bij deze financiële verantwoording. 
De financiële verantwoording bestaat uit de aangegane verplichtingen, de 
verrichte uitgaven, de ontvangsten, de stand van de verplichtingen ultimo 2019, 
de stand van de voorschotten ultimo 2019 en de in 2019 afgerekende 
voorschotten.  


2. Onderzoek van het financieel beheer van het programma ERTMS.  


3. Onderzoek naar de inrichting en werking van de kwaliteitssystemen binnen het 
programma ERTMS. Hierbij dient specifieke aandacht te worden gegeven aan het 
scopebeheer, de planning, het risicomanagement, de kwaliteitsbewaking en de 
totstandkoming van interne en externe voortgangsrapportages.  


4. Onderzoek van de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële 
informatie in de voortgangsrapportage aan de hand van de eisen gesteld in de 
Regeling Grote Projecten en de uitgangspuntennotitie.  


De controle onder punt 1 leidt tot een controleverklaring met een oordeel over de 
financiële verantwoording. Deze controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk 1 van 
dit accountantsrapport.  
 
Op basis van de uitgangspuntennotitie is voor de aspecten financieel beheer, 
kwaliteitssysteem en de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële 
informatie in de voortgangsrapportage (punt 2 tot en met 4) een rapport van 
bevindingen gevraagd. Het rapport van bevindingen is opgenomen in hoofdstuk 2 
van dit accountantsrapport. 


Het accountantsrapport wordt met de voortgangsrapportage met peildatum 31 
december 2019 naar de Kamer gestuurd.    


Het onderzoek is uitgevoerd door de ADR in opdracht van de minister van IenW. 
 
Geactualiseerde uitgangspuntennotitie 


De geactualiseerde uitgangspuntennotitie van 6 november 2019 is besproken in het 
Algemeen Overleg van 4 maart 2020. Het ministerie heeft voortgangsrapportage 12 
(VGR 12) nog niet opgesteld op basis van de vereisten van de geactualiseerde 
uitgangspuntennotitie maar heeft er voor gekozen om VGR 12 nog op te stellen 
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volgens de structuur van VGR 11. Dit betekent onder andere voor de financiële 
verantwoording dat er nog geen verantwoording is opgenomen van de stand van de 
verplichtingen ultimo 2019, de stand van de voorschotten ultimo 2019 en de in 
2019 afgerekende voorschotten. Wij hebben deze onderdelen dan ook niet 
meegenomen in onze controleverklaring. 


Beschrijving van het object van onderzoek 


Wij hebben voortgangsrapportage 12, met als peildatum 31 december 2019, 
onderzocht. Deze voortgangsrapportage is opgesteld onder de verantwoordelijkheid 
van de minister 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 12 verantwoorde aangegane verplichtingen, gerealiseerde 
uitgaven en ontvangsten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2019. 


 bevindingen te formuleren over: 


o Het financieel beheer. 


o De kwaliteitssystemen, met specifieke aandacht voor het scopebeheer, de 
planning, het risicomanagement, de kwaliteitsbewaking en de totstandkoming 
van interne en externe voortgangsrapportages.  


o De kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële 
informatie in de voortgangsrapportage aan de hand van de eisen gesteld in 
de Regeling Grote Projecten en de uitgangspuntennotitie.  


Dit is het zesde rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) bij een 
voortgangsrapportage van het programma ERTMS. Eerder hebben wij een 
rapport uitgebracht bij voortgangsrapportage 10 (rapportnummer 2019-
0000059148 d.d. 9 april 2019), bij voortgangsrapportage 8 (rapportnummer 
2018-0000061567 d.d. 8 mei 2018), bij voortgangsrapportage 6 
(rapportnummer 2017-0000069214 d.d. 12 april 2017), bij 
voortgangsrapportage 4 (rapportnummer ADR/2016/341 d.d. 8 april 2016), bij 
voortgangsrapportage 2 (rapportnummer ADR/2015/598 d.d. 17 april 2015) en 
bij de basisrapportage (rapportnummer ADR/2014/695 d.d. 9 mei 2014).  
Wij zullen jaarlijks bij de voortgangsrapportage met als peildatum 31 december 
een rapport uitbrengen.    


Openbaarmaking 


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 12 van het programma ERTMS meegezonden 
naar de Tweede Kamer. 
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1 Controle van de financiële verantwoording  


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de financiële 
verantwoording over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 


 
Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  


A. Verklaring over de in de voortgangsrapportage 12 van ERTMS 
opgenomen historische financiële overzichten 


Ons oordeel 
Wij hebben de historische financiële overzichten die deel uitmaken van 
voortgangsrapportage 12 van het ‘Grote Project’ ERTMS van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat gecontroleerd.  


De historische financiële overzichten bestaan uit: 
• Tabel 6.4: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS; 
• Tabel 6.5: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS; 
• Tabel 6.6: Ontvangsten. 


Naar ons oordeel geven deze historische financiële overzichten een getrouw beeld 
van de aangegane verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en ontvangsten over 2019 
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 2019 voldoen aan de eis van comptabele rechtmatigheid als 
bedoeld in bepaling 5.11 van de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020. 


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 minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de 
historische financiële overzichten 


De minister 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 2020, en de Regeling Grote Projecten.  


De minister is tevens verantwoordelijk voor de comptabele rechtmatigheid van de in 
de historische financiële overzichten opgenomen aangegane verplichtingen, 
gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Voorts is de minister verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die de minister noodzakelijk acht om het opmaken 
van de historische financiële overzichten en de naleving van de eis van comptabele 
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rechtmatigheid 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: 


 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 bij 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 
financiële overzichten; 


 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 voldoen aan 
de eis van comptabele rechtmatigheid.  


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 tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Den Haag, 9 april 2020 
  
Auditdienst Rijk  
 
 
 
 
drs. J.J.M. Claessens RA MGA 
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2 Rapport van bevindingen inzake het 
financieel beheer, de kwaliteitssystemen en 
de kwaliteit en volledigheid van de in 
voortgangsrapportage 12 opgenomen 
informatie 


2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zijn bevindingen geformuleerd inzake het financieel beheer, de 
kwaliteitssystemen en de kwaliteit en volledigheid van de in voortgangsrapportage 12 
opgenomen financiële en niet-financiële informatie.  
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 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. 
 


2.2 Verrichte werkzaamheden 
 
De door ons verrichtte werkzaamheden hebben bestaan uit het houden van 
interviews en het uitvoeren van documentanalyses. 
 
Het doel van de verrichte werkzaamheden is om uitwerking te geven aan de 
aanwijzingen in de Regeling Grote Projecten en in de uitgangspuntennotitie van 6 
november 2019.  
Het rapport is opgesteld ten behoeve van de Tweede Kamer. 
 
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 
onafhankelijkheidsregels van de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van 
accountants (ViO) in acht genomen.  
Met uitzondering van de tabellen 6.4 t/m 6.6 wordt geen zekerheid verschaft 
omdat er geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht is 
uitgevoerd. Daarom doen wij geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen 
betekenen voor het onderhavige object in zijn totaliteit. 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. 
 


2.3 Stand van zaken programma ERTMS 
 
Op 17 mei 2019 heeft het kabinet de programmabeslissing ERTMS genomen. Het 
kabinet heeft besloten het huidige treinbeveiligingssysteem landelijk te 
vervangen door ERTMS. De volledige landelijke uitrol van ERTMS zal tot 2050 
duren. De programmadirectie ERTMS voert regie over de eerste fase tot aan 
2031. Binnen de MIRT-systematiek markeert de programmabeslissing ERTMS de 
overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.   


Op 26 maart 2019 ontving het ministerie van IenW het rapport met bevindingen 
en aanbevelingen van het bureau ICT-toetsing. De BIT-toets heeft 
onvolkomenheden geconstateerd in de oorspronkelijke aanpak om de integrale 
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systeemprestaties van het ERTMS-vervoerssysteem te kunnen garanderen en 
heeft aanbevelingen gedaan voor de verbetering hiervan. Het programma heeft 
om de grip op de integratie van ERTMS-componenten te verstevigen een impuls 
gegeven aan de toepassing van systems engineering (SE). Er is aanvullende 
expertise aangetrokken en hiermee heeft de programmadirectie zichzelf en de 
betrokken partijen versterkt 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. De 
daadwerkelijke effecten hiervan zullen naar verwachting in 2020 te zien zijn.  


De opzet van de governance is in de planuitwerkingsfase bedacht en beschreven 
in het programmaplan (achtergronddocument S2 van de programmabeslissing). 
Het werkend krijgen van deze opzet kost tijd. Een effectieve samenwerking van 
de betrokken partijen is een belangrijke kritische succesfactor van het 
programma ERTMS.  


Voor de realisatiefase is het van belang dat er een gedegen kwaliteitssysteem is 
ingericht met behulp waarvan de doelen van het programma kunnen worden 
gerealiseerd. De programmadirectie ERTMS van ProRail is gedurende 2019 bezig 
geweest met het inrichten en vervolmaken van zo’n kwaliteitssysteem (het 
Programma Kwaliteits Systeem voor de Realisatiefase (PKS-R)). Het PKS-R was 
wat opzet betreft eind 2019 gereed. 


 
2.4 Bevindingen inzake het financieel beheer 


De werkzaamheden met betrekking tot het financieel beheer zijn gebaseerd op 
hetgeen is vermeld onder punt 2 van paragraaf 6 van de uitgangspuntennotitie 
van 6 november 2019.  


Onze werkzaamheden zijn waar mogelijk uitgevoerd op basis van de Regeling 
Financieel Beheer van het Rijk. 


De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek betrokken: 
1. de uitvoering van de subsidieregeling(en) en het verstrekken van opdrachten; 
2. de omvang en het beheer van de post onvoorzien en 
3. het budgetbeheer. 


In een geval is de aanbestedingsregelgeving in 2019 niet nageleefd. Het betrof 
de tweede verlenging van een contract zonder dat er eerst concurrentiestelling 
heeft plaatsgevonden.  


Omdat de kwantificering van het risicodossier van de programmadirectie nog 
onderhanden is kan niet worden bepaald of de post onvoorzien nog toereikend is. 


Verder geen opmerkingen. 
 


2.5 Bevindingen inzake de kwaliteitssystemen 


2.5.1 Inleiding 


De werkzaamheden met betrekking tot de kwaliteitssystemen zijn gebaseerd op 
hetgeen is vermeld onder punt 3 van paragraaf 6 van de uitgangspuntennotitie van 
6 november 2019.  


Binnen het programma ERTMS zijn meerdere kwaliteitssystemen actief die elkaar 
dienen te versterken. Het gaat hierbij om:  
  Het kwaliteitssysteem bij de opdrachtgeversunit van het ministerie van IenW; 
  Het kwaliteitssysteem van de programmadirectie (PKS-R); 
 De kwaliteitssystemen van de implementatie-organisaties zoals NS en 


ProRail. 
Dit onderzoek heeft zich gericht op het PKS-R en op het kwaliteitssysteem bij de 
opdrachtgeversunit. 
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Omdat het PKS-R pas eind 2019 gereed is gekomen en vanaf begin 2020 in 
werking is getreden, hebben wij ons onderzoek voornamelijk gericht op de 
volgende onderwerpen: 


1. De opzet van het PKS-R bij de programmadirectie met gerichte aandacht voor de 
beheersing van het programma ERTMS in de realisatiefase. Specifieke 
aandachtspunten hierbij waren: 
a. de implementatie van Integraal Project Management (IPM) (Governancemodel 


Grote Projecten); 
b. de afstemming op het gebied van beheersing en kwaliteitsbewaking tussen de 


programmadirectie en de implementatie-organisaties; 
c. de inrichting van de beheersing zowel binnen de programmadirectie als naar 


de opdrachtgeversunit van het ministerie van IenW (OGU) en de 
implementatie-organisaties toe.  


2. De implementatie van systems engineering binnen het programma ERTMS met 
daarbij speciale aandacht voor: 
a. de kwaliteits- en risicobewaking binnen het programma; 
b. de decompositie van de vervoerssysteem architectuur t.b.v. de realisatie.  


3. De rol, de positie en het functioneren van de ingerichte sturingstafels en de 
samenwerking daarbij van betrokken partijen. 


4. De afhandeling van de opvolging van de adviezen uit de BIT-toets. 


5. Ook bij de OGU is sprake van een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 
dient voldoende waarborgen te bieden voor een goede invulling van de 
opdrachtgeversrol. Wij hebben de voortgang en de opzet van dit 
kwaliteitssysteem in ons onderzoek betrokken. 


De werking van de kwaliteitssystemen hebben wij voor 2019 dus nog niet in ons 
onderzoek kunnen betrekken. 
 


2.5.2 Opzet van het kwaliteitssysteem PKS-R 


Op 17 mei 2019 is de programmabeslissing ERTMS door het kabinet genomen. 
Het programma ERTMS is daarmee in de realisatiefase beland. Voor deze fase is 
het van groot belang dat er een gedegen kwaliteitssysteem is ingericht bij zowel 
de opdrachtgeversunit als bij de programmadirectie en de implementatie-
organisaties. De kwaliteitssystemen dienen ondersteuning te geven bij het 
bereiken van de programmadoelstellingen. 


In onze vorige rapportage hebben wij aangegeven dat het tijdig realiseren van 
de kwaliteitssystemen onder druk stond. Inmiddels is gebleken dat de 
kwaliteitssystemen bij de start van de realisatie nog onvoldoende waren 
ingericht. In aanloop naar de programmabeslissing is de programmadirectie van 
ProRail wel bezig geweest met het inrichten van een kwaliteitssysteem dat 
ondersteuning moet bieden aan de invulling van de coördinatie- en de regierol 
van de programmadirectie. De resultaten van het uitgevoerde BIT-onderzoek en 
de aanpassing van de vervoersysteem architectuur hebben er echter toe geleid 
dat de technische uitvoering en de beheersing hiervan opnieuw is ontworpen.  


Uit het BIT-onderzoek bleek dat er onvoldoende controle was over de 
voorgenomen technische uitvoering. Dit heeft effect gehad op de totstandkoming 
en de inhoud van het Programma Kwaliteitssysteem voor de realisatiefase (PKS-
R). De aanbevelingen uit de BIT-toets ten aanzien van de aanpak van de 
programmaopgave en systems engineering hebben ertoe geleid dat de opzet van 
het PKS-R is aangepast. Het PKS-R borgt nu de systems engineering aanpak 
waarbij gebruik gemaakt is van de standaard NEN-ISO 15288. 


Verder bleken de onderdelen van de neergezette vervoersysteem architectuur 
niet eenduidig toe te wijzen aan de implementatie-organisaties. Ook ging de 
uitwerking van de architectuur zo diep dat de programmadirectie de uitwerking 
en werkwijze binnen de implementatie-organisaties bepaalde. De architectuur is 
vervolgens opnieuw neergezet rekening houdend met voornoemde aspecten. 
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In de zomer van 2019 is een eerste versie van een dertigtal procesbeschrijvingen 
opgesteld. Tot aan het einde van 2019 is gewerkt aan het verbeteren van deze 
procesbeschrijvingen en het aanvullen van het PKS-R met werkinstructies, 
productbeschrijvingen en kennisdocumenten. Het PKS-R is in december 2019 
door het managementteam van de programmadirectie vastgesteld en het PKS-R 
is begin 2020 in werking getreden. 


De decompositie van de scope vindt plaats via migratiestappen naar 
migratiedeelstappen naar implementatiebijdragen naar producten en naar 
projecten. Dit dient een ordentelijk proces te zijn waarbij continu moet worden 
getoetst of de uitwerking voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De uitwerking 
van de migratiestappen naar migratiedeelstappen is in het najaar van 2019 
afgerond. De decompositie van de migratiedeelstappen via 
implementatiebijdragen, producten en projecten is nog onderhanden. Vanuit een 
prioritering is voor zes migratiedeelstappen gestart met het verder in detail 
uitwerken. In 2020 volgen de volgende migratiedeelstappen. Dit zou in 2020 
moeten leiden tot een dekkende decompositie van de migratiedeelstappen die 
horen bij de reeds lopende projecten van de implementatie-organisaties. 


Doordat voor de projecten die in 2019 in uitvoering waren of in 2019 zijn gestart, 
de decompositie van de programmascope tot op het niveau van projecten nog 
niet voorhanden was, alsmede doordat het PKS-R in 2019 nog niet gereed was, 
is er een risico dat niet (geheel) aan de juiste zaken is gewerkt en/of er niet op 
een juiste manier aan is gewerkt. Het risico is volgens de programmadirectie 
beperkt omdat de betreffende projectplannen eerst op basis van expert 
judgement en later op basis van een toetsplan door medewerkers van de 
programmadirectie zijn beoordeeld. De programmadirectie heeft ook aangegeven 
dat er nog een inhaalslag zal worden gemaakt in het aantonen dat de beoogde 
resultaten van de betreffende projectplannen een bijdrage leveren aan het 
behalen van de programmadoelen. 


De detaillering van een aantal migratiedeelstappen is nu ter hand genomen. Hier 
zal echter geïnvesteerd moeten worden in tempo omdat bottom-up de 
implementatie-organisaties projectplannen blijven indienen ter vaststelling. De 
SE-aanpak dient te leiden tot het per migratiedeelstap beschrijven van de 
implementatiebijdragen die de implementatie-organisaties hiervoor moeten 
leveren. De implementatie-organisaties stellen vervolgens implementatieplannen 
op. Omdat deze implementatieplannen nog niet beschikbaar zijn is het nog niet 
voldoende mogelijk om de beheersaspecten conform de methodiek van het PKS-
R te beheersen. Dit is een zorgpunt. Van belang is meer voortvarendheid te 
betrachten met betrekking tot de verdere detaillering van de scope danwel geen 
nieuwe projecten meer op te starten. 


2.5.3 Implementatie systems engineering 


Naar aanleiding van het advies uit de BIT-toets om de technische uitvoering te 
verbeteren, is systems engineering gekozen als integrale methodiek om te komen 
tot de gewenste technische beheersing. Systems engineering is bij de 
programmadirectie vormgegeven in het PKS-R. Systems engineering is een 
methodiek die veelal wordt gebruikt voor de realisatie van complexe systemen en 
hanteert onder andere de volgende principes: 
 1 architectuurontwerp en/of referentiekader;  
 continue controle, reviews op de afleidingen van het referentiekader zodat de 


ontwikkelde producten ook goed met elkaar kunnen functioneren.  
Deze continue controles, zowel horizontaal als verticaal in de ontwerp-  en 
bouwfase, maken het mogelijk vergissingen in een zo vroeg mogelijk stadium te 
ontdekken en te corrigeren.  


Uitgangspunt om te komen tot vervanging van het huidige ATB-systeem zijn de 
migratiedeelstappen. Gestelde eisen aan die migratiedeelstappen zijn onder andere 
afkomstig uit de scope, het programma van eisen en de migratiestrategie. Op de 
vertaling van deze eisen heeft een review plaatsgevonden. Bij die review is 
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vastgesteld dat de basis voor de vervanging aanwezig is. Iedere migratiedeelstap 
wordt weer onderverdeeld in een of meerdere migratiebijdragen. Op de eerste 
verzameling migratiebijdragen vindt nu ook een controle plaats. Aan de hand van 
reviews en controles wordt de uitvoering bijgesteld hetgeen systems engineering 
ook verlangt. 


Gebruik van systems engineering vergt ook dat de implementatie-organisaties de 
methodiek van systems engineering moeten gaan gebruiken, dat de raakvlakken 
tussen de programmadirectie en de implementatie-organisaties goed beschreven 
moeten zijn en dat de uitvoering naadloos in elkaar overgaat. De invoering van 
systems engineering bij de implementatie-organisaties is nog niet voltooid. Het 
risico dat dit met zich meebrengt is dat de controlemethodiek die systems 
engineering verlangt, niet wordt gevolgd waardoor er producten gerealiseerd 
kunnen worden die niet voldoen aan de gestelde eisen. Hier is ook in het BIT-
onderzoek voor gewaarschuwd. Wanneer dit in de praktijk optreedt zijn 
herstelkosten onvermijdelijk.   


Uitgangspunt voor de technische realisatie ten tijde van de programmabeslissing 
was onder andere de vervoersysteem architectuur. Deze bleek in de praktijk 
onvoldoende werkbaar te zijn en gaf problemen in de samenwerking omdat delen 
niet eenduidig toe te wijzen waren aan een implementatie-organisatie. De 
uitwerking van de architectuur ging zo ver dat de programmadirectie uiteindelijk de 
uitwerking en de werkwijze binnen de implementatie-organisaties bepaalde. De 
architectuur is vervolgens opnieuw neergezet rekening houdend met deze aspecten. 
Hierbij is er voor gekozen om meer van het huidige vervoersysteem uit te gaan en 
dit stapsgewijs te gaan vervangen. Iedere vervanging wordt beschreven in 
implementatiebijdragen die van de implementatie-organisaties worden gevraagd. 
Implementatie-organisaties wordt gevraagd de implementatiebijdragen projectmatig 
te gaan uitvoeren met als basis systems engineering.  


De keuze om systems engineering te gaan gebruiken als methodiek om de gewenste 
integraliteit van de uitvoering te borgen betekent ook dat het houden van 
gezamenlijke technische audits op de uitvoering vanzelfsprekend zou moeten zijn. 
Dit dient nog vorm te worden gegeven. 


Om de beheersing en voortgang van de uitvoering voldoende inzichtelijk te hebben 
is een goede registratie van de interne activiteiten bij de programmadirectie (zoals 
de uitvoering van de decompositie) en van de projecten van de implementatie-
organisaties van belang. Een dergelijk dashboard is nog niet voorhanden. Informatie 
die opgenomen zou kunnen is bijvoorbeeld: de naam van het project, welk 
implementatieproduct een project gaat opleveren of aan welk implementatieproduct 
een project een bijdrage levert, gebudgetteerde bedragen door de 
programmadirectie, vrijgegeven budgetten aan een implementatie-organisatie, 
wanneer gestart is met een activiteit of project, geplande einddatum bij aanvang 
activiteit of project, oorzaken van eventuele uitloop van projecten en kosten van 
uitloop en opgetreden risico’s. Een goede registratie maakt ook een forecast 
mogelijk over wat bijvoorbeeld een eventuele uitloop van een activiteit of project 
gaat betekenen in tijd, geld en risico’s.  


Het is belangrijk dat de programmadirectie inzicht heeft in de uitvoering bij de 
implementatie-organisaties, omdat hierdoor meer zekerheid kan worden 
gekregen dat de gestelde programmadoelen ook worden gerealiseerd. Die 
zekerheid kan worden verkregen doordat de programmadirectie inzage krijgt in 
de toetsresultaten van de ontwerpen en de testresultaten van de ERTMS-
producten. Daarbij zou ook moeten gelden dat als de programmadirectie vindt 
dat er extra zekerheid moet worden verkregen door het (laten) uitvoeren van 
onderzoeken, dat mogelijk moet zijn. Indien nodig kan de programmadirectie 
aan de hand van onderzoeksresultaten ondersteuning bieden waar dat nodig is. 
Inmiddels is een auditplan 2020 vastgesteld door het managementteam van de 
programmadirectie. Hierin is onder andere een procesaudit en productaudit 
opgenomen naar het eerste baanvak, namelijk Kijfhoek-Belgische grens. Het 
auditplan zal in de loop van 2020 worden geactualiseerd.  
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2.5.4 Functioneren sturingstafels 


Als voorbereiding van de besluitvorming in het managementteam van de 
programmadirectie ERTMS zijn sturingstafels ingericht. Aan deze tafels vindt 
inhoudelijke afstemming tussen de programmadirectie en de implementatie-
organisaties plaats. De daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats in het 
managementteam. 


De volgende sturingstafels zijn genoemd in het programmaplan dat behoort tot de 
documenten van de programmabeslissing: 
• Change control board (CCB) 
• Systeemintegratietafel 
• Systems Engineering 
• Migratie & Planningstafel 
• Risicomanagementtafel 
• Safety board 
• Monitoring beleidsdoelen en exogene ontwikkelingen. 


Inmiddels heeft het managementteam een instellingsbesluit genomen voor de 
systeemintegratietafel, de migratie & planningstafel, de risicomanagementtafel en 
de safety board. Deze tafels zijn ingericht en operationeel. De migratie & 
planningstafel is recent opgestart. De CCB wordt naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2020 ingesteld. Totdat deze tafel is ingesteld vervult het 
managementteam deze functie. 
De eerste ervaringen van betrokken partijen met de operationeel zijnde tafels zijn 
positief. Het functioneren van de tafels zal worden geëvalueerd en zonodig worden 
bijgesteld. 


Een goede samenwerking tussen betrokken partijen blijft van groot belang en is een 
blijvend punt van aandacht. Het goed functioneren van de sturingstafels is ook van 
belang voor deze samenwerking. Anderzijds is een goede samenwerking van belang 
voor het goed functioneren van de sturingstafels. Dit geeft uitdagingen, het 
betekent namelijk dat organisaties over hun organisatiegrenzen heen moeten 
stappen om gezamenlijk te werken aan het programmadoel, de invoering van 
ERTMS in Nederland. 


2.5.5 Afhandeling van opvolging adviezen toets Bureau ICT Toetsing (BIT-toets) 


Over de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen die 
voortkomen uit de BIT-toets wordt in de voortgangsrapportage gerapporteerd. 
Voor het inzicht in de voortgang van de opvolging van de BIT-adviezen wordt 
gebruik gemaakt van de registratie in de Audit Action Tracker (AAT). Iedere twee 
weken wordt de status van de invoering van de BIT-adviezen besproken in het 
managementteam van de programmadirectie. 


De CIO (chief information officer) van het programma ERTMS heeft een tussentijdse 
toets uitgevoerd op de voortgang van het opvolgen van de BIT-adviezen.  
De uitvoering van de externe toetsen op de opvolging van de BIT-adviezen is in 
maart 2020 gestart. De OGU verwacht dat de definitieve resultaten van de 
onderzoeken voor de zomer beschikbaar zijn. Het adequaat opvolgen van de BIT-
adviezen is als voorwaarde gesteld om te mogen starten met de aanbestedingen.  


2.5.6 Kwaliteitssysteem van de opdrachtgeversunit bij het ministerie van IenW 


De OGU vervult de rol van opdrachtgever voor het programma ERTMS. 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 programma ERTMS. Bij het invullen van die rollen is de 
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programmadirectie sterk afhankelijk van de implementatie-organisaties 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. 


De OGU is in 2019 gestart met het inrichten van een kwaliteitssysteem. De OGU-
taken worden uitgewerkt in acht kwaliteitsprocessen: 


1. Toezien op de inhoudelijke voortgang van het programma.  
2. Toezien op de opvolging van gemaakte afspraken. 
3. Opdrachten voor onafhankelijk toezicht, het verrichten van onderzoek en het 


uitvoeren van toetsen. 
4. Bewaken van de kwaliteit van de sturing door de programmadirecteur op de 


implementatie-organisaties.  
5. Goedkeuring financieringsstromen en bewaken uitvoering subsidieregelingen.  
6. Opstellen voortgangsrapportages ten behoeve van de Tweede Kamer.  
7. Borgen rechtmatige financiële administratie.  
8. Risicobeheersing op het niveau van de opdrachtgever.  


Eind 2019 zijn de kwaliteitsprocessen 1, 2 en 6 uitgewerkt. De aanvankelijke 
doelstelling om het kwaliteitssysteem eind 2019 gereed te hebben is derhalve 
niet gehaald. De inrichting van het kwaliteitssysteem zal volgens de OGU in de 
loop van 2020 worden afgerond. 


Het is van belang dat de beheersing van de realisatie van ERTMS op alle niveaus 
(de opdrachtgeversunit bij het ministerie, de programmadirectie en de 
implementatie-organisaties) goed moet zijn ingericht en goed functioneert. 
Betrokken partijen kunnen elkaar helpen en waar nodig corrigeren. Hiervoor is 
een goede samenwerking van belang alsmede het steeds beter werkend krijgen 
van de afgesproken governance structuur. 


De opdrachtgeversunit overlegt in het kader van haar toezichthoudende rol 
periodiek met de programmadirectie en ontvangt ieder tertaal een 
voortgangsrapportage. Het (zichtbaar) handelen naar aanleiding van gemelde 
voortgang en issues kan worden verbeterd. 
Ook dient er meer invulling te worden gegeven aan de risicobeheersing op het 
niveau van de opdrachtgever. 


Verder is het van belang dat de opdrachtgeversunit zich expliciet uitlaat over 
zaken zoals de toereikendheid van het bij de programmadirectie ingerichte 
kwaliteitssysteem en het door de programmadirectie opgestelde plan met 
betrekking tot de invulling van haar coördinatie- en regierol. 


2.6 De kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage 
opgenomen financiële en niet-financiële informatie 


De werkzaamheden met betrekking tot de kwaliteit en de volledigheid van de 
financiële en niet-financiële informatie zijn gebaseerd op hetgeen is vermeld onder 
punt 4 van paragraaf 6 van de uitgangspuntennotitie van 6 november 2019.  


2.6.1 De kwaliteit van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie 


2.6.1.1. Risico’s 


De programmadirectie ERTMS is in 2019 bezig geweest het risicomanagement 
opnieuw in te richten. Daarbij worden onder andere de volgende niveaus van 
risico’s onderkend: 


Het niveau van de zogenaamde Ongewenste Topgebeurtenissen (OTG’s) 
Op grond van de programmascope is een aantal resultaatsgebieden benoemd die 
direct bepalend zijn voor het behalen van de programmadoelen. Het niet bereiken 
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van een geïdentificeerd resultaatgebied wordt aangemerkt als een Ongewenste 
Topgebeurtenis. Deze OTG’s dienen om op het hoogste abstractieniveau een 
uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van de doelstellingen van het 
programma.   


Het niveau van de primaire risico’s  
Per OTG zijn clusters van risico’s geïnventariseerd die een primaire oorzaak vormen 
voor het optreden van de hoger gelegen OTG. De primaire oorzaken staan deels 
vast en fluctueren deels, afhankelijk van welke nadere oorzaken er top-down en 
bottom-up worden gesignaleerd binnen het programma.  


Het niveau van de secundaire risico’s 
De oorzaken van de primaire oorzaken worden als secundaire risico’s bestempeld. 
Deze gebeurtenissen zijn secundair aan het bovenliggende risico en maken meer 
gedetailleerd inzichtelijk waarom een bepaald bovenliggend geclusterd risico op kan 
treden, welke gevolgen dat heeft in relatie tot het boven gelegen risico en wat er op 
dat niveau kan worden gedaan om het risico te beheersen. Deze risico’s fluctueren 
en vormen daarmee de basis voor de daadwerkelijke sturing binnen het 
programma. Op dit niveau worden risico’s, inclusief de kwantificeringen, periodiek 
geactualiseerd.  


Het benoemen van de OTG’s en van de primaire risico’s heeft inmiddels 
plaatsgevonden en daarover is in VGR 12 gerapporteerd. Het benoemen van de 
secundaire risico’s inclusief de kwantificeringen is nog onderhanden. Bijgevolg 
worden in VGR 12 de risico’s in tijd en geld niet gekwantificeerd weergegeven. Na 
voltooiing van de kwantificering van de risico’s kan worden bepaald of de post 
onvoorzien nog toereikend kan worden geacht. 


In 2019 is een risicomanagementplan opgesteld waarin beschreven is hoe de 
programmadirectie en de implementatie-organisaties hun risicoproces in 
gezamenlijkheid gaan uitvoeren. Het komen tot een eenduidige wijze van risico-
uitvoering is een goede zaak. Het functioneren van het risicomanagementplan in de 
praktijk zal zich in 2020 moeten gaan bewijzen en verdient extra 
managementaandacht. 


2.6.1.2. Planning 


In hoofdstuk 4 van VGR 12 zijn mijlpalen opgenomen, onder andere met 
betrekking tot de migratiestappen. In de geactualiseerde uitgangspuntennotitie 
wordt gevraagd om een zo ver als mogelijk uitgewerkte planning van het gehele 
project tot en met de uiteindelijke oplevering. 


Het huidige mijlpalenoverzicht is uiteraard niet de zo ver mogelijk uitgewerkte 
planning. Van belang is dat de Kamer aangeeft of het rapporteren op mijlpalen (en 
toelichting op eventuele wijzigingen in de mijlpalen) voldoende informatie voor de 
Kamer geeft. In ieder geval is het van belang dat gerapporteerd wordt over 
belangrijke wijzigingen in onderliggende planningen en dat gerapporteerd wordt 
over de risico-ontwikkeling in relatie tot het behalen van de mijlpalen. 


De planning horend bij de programmabeslissing van 17 mei 2019 is sindsdien niet 
meer geactualiseerd. Deze actualisatie zal de komende tijd plaatsvinden en leiden 
tot een nieuwe planning. Zoals ook af te leiden is uit VGR 12 dient er rekening mee 
te worden gehouden dat de planning (substantieel) zal gaan schuiven. 


2.6.1.3. Kostenraming en dekking 


In de voortgangsrapportage wordt vermeld dat er eind 2019 een voorziene 
budgetspanning is van afgerond € 47 mln. Er wordt niet expliciet aangegeven 
wat de kostenraming is aan het eind van 2019. Voor het inzicht van de Kamer is 
het van belang dat de kostenraming en de bijbehorende financiële dekking zoals 
opgenomen in de Railmap 4.0 ook steeds in de voortgangsrapportages wordt 
opgenomen. Ontwikkelingen in kostenraming en financiële dekking kunnen dan 
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ten opzichte van de situatie bij de programmabeslissing worden opgenomen en 
toegelicht.  


2.6.2 De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie 


2.6.2.1. Batenmanagement 


In de voortgangsrapportage is vermeld dat met betrekking tot het 
batenmanagement er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de elfde 
voortgangsrapportage. In voortgangsrapportage 10 werd de laatste keer iets 
inhoudelijks gezegd over de te verwachten baten. Voor het inzicht van de Kamer 
is het van belang dat de baten zoals voorzien bij de programmabeslissing steeds 
worden vermeld en dat ontwikkelingen daarin worden weergegeven en worden 
toegelicht. 


2.6.2.2. Aanbestedingsresultaten 


In de Regeling Grote Projecten is de informatie-eis opgenomen dat, indien sprake is 
van aanbestedingen, in de voortgangsrapportages wordt vermeld wat de som van 
de aanbestedingsresultaten is. Nu de realisatiefase van het programma ERTMS is 
gestart en de (grote) aanbestedingen er aan komen wordt dit opportuun. Het is van 
belang dat in de te actualiseren basisrapportage wordt aangegeven hoe met deze 
informatie-eis zal worden omgegaan, ook in relatie tot de marktgevoeligheid van 
bepaalde informatie. 


2.6.3 Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
informatie 


Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de voortgangsrapportage 
is als onderdeel van het kwaliteitssysteem van de opdrachtgeversunit in 2019 
beschreven. De door de programmadirectie ERTMS opgestelde tertaalrapportages 
vormen belangrijke input voor de voortgangsrapportages. 


2.7 Overige opmerkingen 
 


2.7.1 Mogelijke scope-toevoegingen 


Sinds de programmabeslissing zijn er onderwerpen die zich aandienen om mogelijk 
aan de scope van het programma ERTMS te worden toegevoegd, zoals de HSL-Zuid 
en de Noordelijke Lijnen. Hoewel dit op inhoudelijke gronden wellicht te begrijpen is 
brengt het wel een aantal complicaties en risico’s met zich mee. De formatie van de 
programmadirectie zal qua omvang, kennis en kunde in balans gehouden moeten 
worden met scope-toevoegingen. De financiering van scope-toevoegingen zal vooraf 
en helder moeten zijn geregeld. De vraag is bovendien of scope-toevoegingen die 
buiten de kaders van de programmabeslissing ERTMS vallen, onder de reikwijdte 
van het ‘grote project’ ERTMS vallen. Indien niet, dan zal ook administratief 
onderscheid moeten worden gemaakt tussen de scope van de programmabeslissing 
en toegevoegde scope. 
 


2.7.2 Landelijke uitrol ERTMS 


Bij het nemen van de programmabeslissing is ook besloten tot de landelijke uitrol 
van ERTMS. Dat de verdere uitwerking van de implementatie van ERTMS in de 
infrastructuur mede bezien wordt vanuit het perspectief van de landelijke uitrol is 
voorstelbaar. Dit zou kunnen leiden tot keuzes die niet geheel in 
overeenstemming zijn met de programmabeslissing. Het is van belang om vast 
te stellen wat de invloed mag zijn van het besluit tot landelijke uitrol op de 
programmadefinitie zoals vastgelegd in de programmabeslissing. 
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Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten. 
 
 
Den Haag, 9 april 2020 


Auditdienst Rijk 


 


 


drs. J.J.M. Claessens RA MGA 
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Bijlage: Financiële verantwoording   
Tabel 6.4: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS 


X € 1 mln., inclusief BTW 


VGR 1 t/m 
10 


VGR 11 VGR 12 Totaal 


01-04-2014 
t/m 31-12-


2018 


01-01 
t/m 30-


06-2019 


01-07 
t/m 31-


12-2019 


 


HXII Infrastructuur en Waterstaat 12,6 0,7 -0,5 12,8 
12.98 Apparaatsuitgaven 12,6 0,7 -0,5 12,8 
     
Infrastructuurfonds  164,8 12,3 60,2 237,3 
17.07.01 Realisatiefase  82,2 12,1 47,7 142,0 
17.07.02 Planuitwerkingsfase 82,6 0,2 12,5 95,3 
     
Totaal programmaverplichtingen 177,4 13,0 59,7 250,1 


Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
 
Tabel 6.5: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS 


X € 1 mln., inclusief BTW 


VGR 1 t/m 
10 


VGR 11 VGR 12 Totaal 


01-04-2014 
t/m 31-12-


2018 


01-01 
t/m 30-


06-2019 


01-07 
t/m 31-


12-2019 


 


HXII Infrastructuur en Waterstaat 11,7 0,2 0,4 12,3 


12.98 Apparaatsuitgaven 11,7 0,2 0,4 12,3 
     
Infrastructuurfonds  103,8 19,2 43,9 166,9 
17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 39 17,7 31,8 88,5 
17.07.02 Planuitwerkingsfase 64,8 1,5 12,1 78,4 
     


Totaal programma-uitgaven 115,5 19,4 44,3 179,2 
17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 
Totaal bruto programma-uitgaven 123,0 19,4 44,3 186,7 


Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
 
 
Tabel 6.6: Ontvangsten 


X € 1 mln., inclusief BTW 


VGR 1 t/m 
10 


VGR 
11 


VGR 
12 


Totaal 


01-04-2014 
t/m 31-12-


2018 


01-01 
t/m 06-


30-
2019 


01-07 
t/m 31-


12-
2019 


 


HXII Infrastructuur en Waterstaat 0,0 0,0 0,0 0,0 
12.98 Apparaatsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0 


     


Infrastructuurfonds (17.07.01 + 17.07.02) 2,8 1,1 0,7 4,6 


17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 0 0 0 0 


17.07.02 Planuitwerkingsfase 2,8 1,1 0,7 4,6 


     


Totaal programma-ontvangsten  2,8 1,1 0,7 4,6 


17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 


Totaal bruto programma-ontvangsten 10,3 1,1 0,7 12,1 


Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
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1 Managementsamenvatting 


Achtergrond en aanleiding 


In mei 2019 is de programmabeslissing genomen om over te gaan tot de realisatiefase van het 


Programma ERTMS waarmee ERTMS gefaseerd ingevoerd wordt op het Nederlands 


spoornetwerk. Het is een langlopend programma tot het jaar 2030 met een grote ICT-component 


waarbij samenwerking tussen een groot aantal partijen nodig is om, ook tijdens de transitiefase, 


een goed werkend ERTMS-vervoerssysteem blijvend te kunnen realiseren. 


In maart 2019 heeft het Bureau ICT-Toetsing (BIT) geconcludeerd dat de gevolgde aanpak op 


onderdelen nog onvoldoende gedegen was voor een succesvolle invoering van ERTMS. De BIT-


toets heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. De Programmadirectie ERTMS heeft naar 


aanleiding daarvan een actieplan geïnitieerd waarin zij invulling geeft aan de aanbevelingen uit de 


BIT-toets.  


De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven te willen 


onderzoeken of de aanbevelingen van het BIT in voldoende mate zijn opgevolgd. Dit onderzoek 


dient uitgevoerd te zijn voordat aanbestedingen gestart kunnen worden. ADSE heeft de opdracht 


gekregen om dit onderzoek uit te voeren op een aantal acties van de Programmadirectie ERTMS. 


Voorliggend rapport geeft de resultaten van dit onderzoek. 


Onderzoeksvraag 


ADSE heeft in opdracht van het Ministerie onderzocht in hoeverre een aantal acties voltooid zijn, 


of deze acties de doelstellingen van het programma voldoende vertalen naar de onderliggende 


specificaties, of deze specificaties voldoende helder zijn en of de integraliteit tussen verschillende 


deelsystemen is geborgd. Aanvullend is ook onderzocht in hoeverre de aanpak toepasbaar is voor 


andere materieeleigenaren en vervoerders, zijnde niet NS en ProRail. 


Samenvatting van de conclusies 


Samenvattend is in het onderzoek geconstateerd dat de voor aanbesteding noodzakelijke acties 


zijn voltooid. De acties hebben geleid tot het opstellen van een Systems Engineering werkwijze 


die is geborgd door het kwaliteitssysteem van het programma ERTMS. Deze SE-werkwijze biedt 


de werkprocessen en een heldere documentatiestructuur waarmee de doelstellingen van het 


programma op adequate wijze worden vertaald naar de onderliggende specificaties die helder en 


traceerbaar zijn en een integraal geheel vormen. Aanvullend is de systeemarchitectuur gewijzigd 


wat een heldere verantwoordelijkheidsverdeling geeft tussen de verschillende partijen. 


Geconstateerd is dat de aanpak ook toepasbaar is bij andere materieeleigenaren en vervoerders 


en dat dit zeker gesteld wordt door de afdeling Implementatie ERTMS Materieeleigenaren en 


Vervoerders (IEMeV). 


Conform het kwaliteitssysteem van de PD-ERTMS (PKS-R) moeten er nog een aantal (reeds 


voorziene) werkzaamheden worden afgerond en benodigde documenten, die input zijn voor de 


aanbestedingen formeel worden vastgesteld. 


Tot slot is er ook aandacht nodig voor een adequate en blijvende borging van deze SE-werkwijze 


bij de implementatie organisaties (ProRail, NS en overige vervoerders en materieeleigenaren). 







Rapport nr. 20-RA-006 Versie nr. 1.0   Classificatie Niet geclassificeerd 


Datum  30 april 2020 
5 


2 Inleiding 


2.1 Aanleiding 


Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is een Europese standaard voor 


treinbeveiliging en besturing. 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.  


In 2012 heeft Nederland besloten om ERTMS gefaseerd in te voeren. Het besluit had drie 


redenen: nakomen van Europese verplichtingen, op termijn vervangen van Automatische 


Treinbeïnvloeding (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 het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de Nederlandse 


Spoorwegen (NS) samen in het programma ERTMS voor de invoering van ERTMS. 


In het najaar van 2018 is de besturing van dit programma aangepast: het Ministerie van 


Infrastructuur en Waterstaat is nu de opdrachtgever en de raad van bestuur van ProRail is 


opdrachtnemer. De uitvoering van deze opdracht om ERTMS te implementeren is belegd bij de 


Programmadirectie ERTMS binnen ProRail. 


In maart 2019 is door het Bureau ICT-Toetsing (BIT) een toets uitgevoerd op de ERTMS-


programma-aanpak [ref. 1]. De conclusie van deze toets was dat de aanpak op onderdelen nog 


onvoldoende gedegen was voor succesvolle invoering van ERTMS. De BIT-toets heeft geleid tot 


aanbevelingen op vier punten: 


1) Integrale systeemprestaties;


2) Kwaliteitsbeheersing ERTMS-componenten;


3) Cybersecurity;


4) Ketenbeheer.


Het BIT heeft aangegeven dat opvolging van deze aanbevelingen parallel kunnen lopen met het 


opstarten van de realisatiefase, zolang er geen onomkeerbare stappen worden gezet bij de 


verwerving van de ERTMS-componenten. 


Op basis van het BIT-advies heeft de Programmadirectie ERTMS een reactie geformuleerd waarin 


invulling gegeven wordt aan de aanbeveling van de BIT-toets (zie [ref. 2]). 


De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven te willen onderzoeken of 


de aanbevelingen van het BIT in voldoende mate zijn opgevolgd. Dit onderzoek dient uitgevoerd 


te zijn voordat aanbestedingen gestart kunnen worden. 


ADSE is gevraagd een toets uit te voeren op de opvolging door de Programmadirectie ERTMS 


van de BIT-aanbevelingen: 1) integrale systeemprestaties, 2) kwaliteitsbeheersing ERTMS-


componenten en 4) ketenbeheer (zie ref. 2). Hierbij ligt de nadruk op de acties die gereed moeten 


zijn voor aanbestedingen (GVA). Deze acties worden in 2.3 verder beschreven. 
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2.2 Onderzoeksvraag 


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor deze toets de volgende 


onderzoeksvragen gedefinieerd (zie [ref. 3]). 


1. In welke mate zijn de acties zoals opgenomen in de managementreactie van het MT


ERTMS, welke als geheel of gedeeltelijk als randvoorwaardelijk voor de start van de


aanbestedingen zijn aangemerkt, voltooid?


2. In welke mate zijn deze acties op zodanige wijze voltooid 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.


De betekenis van de kwalificatie ‘voldoende’ dient gezien te worden tegen de achtergrond van het 


BIT-advies en houdt rekening met de fase waarin de grote aanbestedingen zich bevinden alsmede 


de verdere planning van de grote aanbestedingen. 


Voor beantwoording van deze vragen is de status van de uitvoering van de acties binnen de 


Programmadirectie (PD-ERTMS) onderzocht alsmede de directe aansluiting daarvan met de 


Implementatie Organisaties, ProRail en de NS, omdat daar in 2020 aanbestedingen zullen starten. 


Voor de andere Implementatie Organisaties, zoals Arriva, is gedurende de uitvoering van de toets 


de volgende aanvullende vraag gedefinieerd: 


Kan de door de PD-ERTMS gehanteerde aanpak, waaronder de toegepaste methodiek van 


Systems Engineering, worden toegepast in de context van de overige vervoerders en 


materieeleigenaren, zodat naar inschatting van ADSE:  


• de doelstellingen van het programma voldoende vertaald zullen worden naar de


onderliggende specificaties,


• de specificaties voldoende helder zijn,


• en de integraliteit tussen verschillende deelsystemen geborgd is.


Deze vraag is niet per actie beantwoord omdat het gaat over de toepasbaarheid van de aanpak 


die ontwikkeld is door uitvoering van de individuele acties. 


2.3 Afbakening van de toets 


ADSE voert een toets uit op 12 acties die zijn benoemd in de managementreactie van de 


Programmadirectie ERTMS ([ref. 2]) op het BIT-advies. Deze afbakening is bevestigd in het 


startoverleg tussen ADSE, PD-ERTMS en het Ministerie, van deze toets op 3 maart 2020. Zie 


onderstaande figuur. 
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Figuur 1 Relatie tussen acties en BIT-advies 


Uit de managementreactie van de PD-ERTMS zijn 12 acties door het Ministerie van Infrastructuur 


en Waterstaat aangemerkt voor toetsing door ADSE. De overige acties uit de managementreactie 


van de PD-ERTMS gaan over cybersecurity en daar wordt door een andere partij een toets op 


uitgevoerd. Deze 12 acties voor ADSE zijn weergegeven in onderstaande tabel. GVA betekent 


Gereed voor Aanbesteding, dat wil zeggen dat deze acties afgerond dienen te zijn voor dat de 


aanbestedingen door NS en ProRail kunnen starten. 


Nr. Korte omschrijving van de actie GVA 


1 Besteed meer aandacht aan integrale systeemprestaties 


1.1 Systems engineering aanpak (werkwijze op hoofdlijnen) uitwerken n.a.v. het BIT. Ja 


1.2 Systems engineering sturingstafel operationeel. Ja 


1.3 Team systems engineering operationeel. Deels 


1.4 Documentatie (Verificatie PvE (Pass-Fail) en Apportionering PvE) afronden. Ja 


1.5 Apportionering tot op bestelniveau gereed voor aanbestedingen. Deels 


1.6 Additionele middelen (tooling en processen) ten behoeve van systems 


engineering definiëren en implementeren. 


Deels 


1.7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de systeemintegratie van alle 


systeemobjecten en hun interfaces expliciteren. 


Ja 


1.8 Overzicht opstellen van alle relevante PvE's in hun onderlinge relaties. Deels 


2 Kwaliteitsbeheersing bij ontwikkeling van ERTMS-componenten 


2.1 Kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in aanbestedingsdossiers. Ja 


2.2 Configuratiemanagement aanpak operationeel. Deels 


2.3 Audits uitvoeren door Programmadirectie en Implementerende organisaties op 


kwaliteitsbeheersing op componenten. 


Deels 


Toets door ADSE 
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Nr. Korte omschrijving van de actie GVA 


4 Verstevig aanpak eerste mijlpaal 


4.4 Stappenplan opstellen voor de invoering van ketenbeheer waarin duidelijk is 


welke taken centraal en welke decentraal worden uitgevoerd (migratiestap 1). 


Deels 


Tabel 1 Overzicht van acties 


ADSE gaat ervan uit dat, al in een eerder stadium, is geverifieerd dat de acties van de 


Programmadirectie ERTMS adequaat invulling geven aan de aanbevelingen voortkomend uit het 


BIT-advies. 


2.4 Leeswijzer voor dit rapport 


In hoofdstuk 3 wordt allereerst door middel van een aantal hoofdconclusies een antwoord 


gegeven op de onderzoeksvragen, zoals geformuleerd in 2.2. Op basis van het onderzoek heeft 


ADSE ook een aantal aanbevelingen geformuleerd voor verdere implementatie van de SE-


werkwijze. 


In hoofdstuk 4 wordt deze conclusies onderbouwd door per gedefinieerde actie (12 in totaal) een 


beoordeling te geven van de status van de actie en in welke mate de actie bijdraagt aan de 


doorvertaling van de doelstellingen van het Programma ERTMS in de onderliggende specificaties 


en borging van de integraliteit.  


Bijlage A beschrijft de gevolgde aanpak van de toets. 


Bijlage B bevat een lijst met referenties naar documenten die gebruikt zijn voor de uitvoering van 


deze toets. 


Bijlage C bevat een, door ADSE opgestelde, uitleg over de systeemarchitectuur en 


documentstructuur 


Bijlage D bevat de resultaten van een steekproef naar de traceerbaarheid en toetsbaarheid van de 


eisen. 
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3 Hoofdconclusies 


Onderzoeksvraag 1: In welke mate zijn de acties zoals opgenomen in de managementreactie van 


het MT ERTMS, welke als geheel of gedeeltelijk als randvoorwaardelijk voor de start van de 


aanbestedingen zijn aangemerkt, voltooid? 


Conclusie: De gedefinieerde acties waarvan is aangegeven dat die voor aanbestedingen 


geheel voltooid hadden moeten zijn (aangemerkt als “ja” voor GVA in tabel 1), zijn 


voltooid. De overige acties (aangemerkt “deels” voor GVA in tabel 1) zijn nog niet volledig 


voltooid. Door de PD-ERTMS is aangegeven welk deel van deze acties voltooid moet zijn 


voor de aanbestedingen (zie [ref 12]); voltooiing van dat deel van de acties is nog 


afhankelijk van de definitieve vaststelling van de producten die benodigd zijn voor de 


aanbestedingen. Deze producten zijn in concept beschikbaar en de reviews van deze 


producten zijn gestart.  


In het PKS-R is vastgelegd welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn voordat een 


aanbesteding gestart kan worden.  


De PD-ERTMS heeft de acties die zijn opgenomen in de managementreactie van het MT-


ERTMS (zie tabel 1) op voortvarende en gestructureerde wijze opgevolgd en de bewaking 


van de uitvoering daarvan is bewaakt in het auditregister van de PD-ERTMS.  


In het programma is de Systems Engineering werkwijze geïmplementeerd in het 


kwaliteitssysteem van de PD-ERTMS. 


De PD-ERTMS heeft de acties die zijn opgenomen in de managementreactie van het MT-


ERTMS (zie tabel 1) op voortvarende en gestructureerde wijze opgevolgd en de bewaking 


van de uitvoering daarvan is bewaakt in het auditregister van de PD-ERTMS.  


In het programma is de Systems Engineering werkwijze geïmplementeerd in het 


kwaliteitssysteem van de PD-ERTMS.  


Onderzoeksvraag 2: In welke mate zijn deze acties op zodanige wijze voltooid 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 


Conclusie: De ingevoerde Systems Engineering werkwijze, gebaseerd op de standaard 


ISO-15288:2015 [ref 4], biedt de werkprocessen en een heldere documentatiestructuur 


waarmee de doelstellingen van het programma op adequate wijze worden doorvertaald 


naar de onderliggende specificaties die helder en traceerbaar zijn en een integraal geheel 


vormen.  


De systeemarchitectuur is gewijzigd en biedt daarmee een heldere verdeling van de 


verantwoordelijkheden over de verschillende partijen voor de vertaling naar onderliggende 


specificaties.  


Er is een raamwerk van specificaties opgesteld dat toegepast wordt voor ontwikkeling van 


de PvE’s in de aanbestedingen. De documentenstructuur is duidelijk en gebaseerd op een 


standaard (J-STD-016). Er wordt actief aandacht gegeven aan de traceerbaarheid en 


heldere, eenduidige specificaties. Veel documenten zijn in concept beschikbaar en dienen 


nog formeel vastgesteld te worden. Reviews hiervoor zijn gaande. 


Door middel van procesafspraken wordt de uitvoering van de SE-werkwijze geborgd en 


hiervoor zijn ook afspraken gemaakt voor uitvoeren van audits op deze werkwijze. 


Bij de totstandkoming van de SE-werkwijze is er, naast een formeel toetsingsproces, een 


goede samenwerking geweest tussen programmadirectie en NS en ProRail hetgeen ook 


het draagvlak voor deze SE-werkwijze bij de deze IO’s vergroot. 
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Tot slot is er ook aandacht nodig voor een adequate en blijvende borging van deze SE-


werkwijze bij de implementatie organisaties (ProRail, NS en overige vervoerders en 


materieeleigenaren). 


Onderzoeksvraag 3: Kan de door de programmadirectie gehanteerde aanpak, waaronder de 


toegepaste methodiek van Systems Engineering, worden toegepast in de context van de overige 


vervoerders en materieeleigenaren, zodat naar inschatting van ADSE:  


• de doelstellingen van het programma voldoende vertaald zullen worden naar de


onderliggende specificaties,


• de specificaties voldoende helder zijn,


• en de integraliteit tussen verschillende deelsystemen geborgd is.


Conclusie: De door de programmadirectie gehanteerde aanpak, zoals vastgelegd in


PKS-R kan, in principe, worden toegepast bij de overige vervoerders en


materieeleigenaren. Waar dit een risico zou kunnen zijn door de omvang of de ervaring


van sommige partijen wordt dit ondervangen door de mogelijkheid dat de IEMeV


organisatie aan deze partijen hulp aanbiedt bij de uitvoering van deze werkwijze. In het


(nog concept) kwaliteitssysteem van de IEMeV organisatie en de, te sluiten,


overeenkomsten zijn hiervoor de benodigde waarborgen ingebouwd.


Adviezen voor verdere invoering 


Het geven van adviezen voor verdere invoering van de SE-werkwijze in het Programma ERTMS 


maakt geen deel uit van de onderzoeksvragen die aan ADSE gesteld zijn. Tijdens de uitvoering 


van de toets heeft ADSE echter inzichten opgedaan die waardevol kunnen zijn voor verdere 


invoering van de SE-werkwijze en de borging daarvan in de keten. ADSE heeft deze inzichten 


vertaald naar de volgende adviezen: 


1. Expliciete borging dat voordat de aanbestedingen van start gaan de daarvoor benodigde


(in het kwaliteitssysteem beschreven) producten en processtappen (waaronder audits en


reviews) gereed en vastgesteld zijn. Diverse documenten op het niveau van


programmadirectie en IO’s waren op het moment van deze toets namelijk nog alleen in


conceptvorm beschikbaar en de noodzakelijke kwaliteitstoetsen hebben nog niet


plaatsgevonden.


Hiertoe behoort ook het nog vaststellen van de verificatiemethodes op alle niveaus die


nog niet zijn opgesteld en die van invloed kunnen zijn op de eisen voor de komende


aanbestedingen. Hiervoor kan een risicoanalyse uitgevoerd worden in hoeverre dat nog


dient plaats te vinden.


2. Verdere formalisering van de beschreven SE-werkwijze in de processen van de


Implementatie Organisaties om blijvende borging van de uitvoering van deze SE-


werkwijze gedurende het programma ERTMS zeker te stellen


3. Formele vaststelling van de vernieuwde systeemarchitectuur en de daarbij behorende


interfaces tussen de IO’s, zodat deze toegepast worden als referenties in de


aanbestedingsdossiers.


4. Het inzichtelijk maken van het verband tussen de toekomstige aanbestedingen en de


daarvoor benodigde specificaties, gezien vanuit de migratiedeelstappen en de reeds


afgeronde migratiestappen. Dit verband is niet helemaal helder, hetgeen een risico kan


opleveren dat voor een individuele aanbesteding niet alle eisen vanuit afhankelijke


migratiedeelstappen goed zijn meegenomen.
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5. Verder completeren van de rolbeschrijvingen in het PKS-R om het programma te kunnen


blijven bemensen met medewerkers van voldoende kwaliteit en kwantiteit.


6. Ontwikkeling van een integrale visie op ondersteunende tooling voor het SE-werkwijze en


het configuratiemanagement-proces, zowel bij de PD-ERTMS als NS en ProRail, om de


relaties en samenhang tussen de toegepaste tooling goed vast te stellen. Dit is nodig om


de traceerbaarheid en integraliteit van het ERTMS-systeem te kunnen blijven borgen bij


de groeiende complexiteit van het ERTMS door het afronden van migratiestappen.


7. Voer na de eerste aanbesteding een evaluatie uit van de gevolgde SE-werkwijze zodat de


praktische uitvoerbaarheid van het proces getoetst en verbeterd kan worden.


8. Zorg dat er een compleet overzicht van vastgestelde en goedgekeurde documenten is


(baseline) bij de start van de aanbestedingen.


9. Borg de kennis die is verwerkt in het vervallen GPvEm ten behoeve van aanbestedingen


na de VIRM, met name ook voor de overige vervoerders.
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4 Beoordeling acties van Programmadirectie ERTMS 


In de managementreactie zijn acties geformuleerd. Van deze acties is ook vastgesteld of deze 


gereed moeten zijn voor aanbesteding (GVA) 


4.1 Beoordeling van de acties - leeswijzer 


De beoordeling door ADSE van de acties van de PD-ERTMS is als volgt gedocumenteerd: 


Per actie is, in een blauw kader, een korte samenvatting van de conclusies voor de acties ten 


aanzien van de twee onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.2). 


Eerst wordt een korte beschrijving van de actie gegeven.  


Daarna wordt de beoordeling van ADSE over de status van de uitvoering actie gegeven.  


Als derde punt wordt de beoordeling door ADSE onderbouwd van de uitvoering van actie voor de 


doorvertaling van de programma doelstelling naar onderliggende specificaties en borging van de 


integraliteit. 


Uitgangspunt hierbij zijn de acties zoals gedefinieerd door de PD-ERTMS als reactie op de BIT-


toets. Een lijst van deze acties is opgenomen in paragraaf 2.3. Voor de leesbaarheid van dit 


rapport zijn de nummers en een korte omschrijving van de actie opgenomen in de kop van de 


betreffende paragraaf in dit rapport. 


4.2 Aandacht voor integrale systeemprestaties 


Actie 1.1 Systems engineering aanpak n.a.v. het BIT 


Beoordeling opvolging van de actie 


De actie is aan de zijde van de Programmadirectie ERTMS voltooid. De programmadirectie 


heeft de Systems Engineering processen geïmplementeerd en geïntegreerd in het 


kwaliteitssysteem van het programma (PKS-R), op basis van de internationale norm NEN-


ISO 15288:2015. 


De implementatie van de Systems Engineering processen binnen de Implementatie 


Organisaties (IO’s) is nog niet geheel voltooid hoewel belangrijke stappen zijn gezet.  


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De ingevoerde SE werkwijze biedt de waarborgen voor een goede vertaling van de 


programmadoelstellingen naar de onderliggende specificaties, het opstellen van heldere en 


toetsbare eisen, en de borging van de integraliteit. 


De programmadirectie heeft ervoor gekozen de implementatie van de Systems Engineering 


processen bij de IO’s en leveranciers door de IO’s zelf te laten borgen. Bij ProRail en NS zijn 


voldoende acties in uitvoering om de Systems Engineering werkwijze te realiseren, hoewel 


de borging hiervan in de bedrijfsprocessen nog een aandachtspunt is.  


Ten aanzien van de overige IO’s (overige vervoerders) heeft IEMeV plannen en een 


kwaliteitssysteem in voorbereiding, waarmee kan worden geborgd dat de SE Werkwijze 


wordt toegepast door de vervoerders en ook richting leveranciers wordt doorgeleid.  
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Beschrijving van de actie 


“Het programma trekt aanvullende expertise aan en versterkt hiermee zichzelf en de betrokken 


lijnorganisaties om de systems engineering methodiek toe te passen voor het Programma ERTMS 


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” [ref 2]. 


 Beoordeling opvolging van de actie 


De Systems Engineering werkwijze valt uiteen in drie delen: de aanpak bij de Programmadirectie 


ERTMS, de aanpak bij de Implementatie Organisaties en de aanpak bij de leveranciers. De eerste 


twee zijn in deze paragraaf beschreven, de aanpak (zoals opgenomen in de 


aanbestedingsdocumenten) bij de leveranciers bij actie 2.1.  


De uitwerking en vastlegging van de Systems Engineering (SE) aanpak bij de Programmadirectie 


ERTMS is voltooid. De SE-aanpak is vastgesteld in april 2019 [ref. 13]. Het kwaliteitssysteem 


PKS-R [ref 19] op basis van de Systems Engineering norm NEN-ISO 15288:2015 is vastgesteld in 


december 2019 en daarmee operationeel. Momenteel is een versie 3.0 van het PKS-R in 


voorbereiding.  


De uitwerking en vastlegging van de SE-werkwijze bij de IO’s is nog niet voltooid. Er lopen 


weliswaar diverse acties om deze werkwijze te integreren in de eigen kwaliteitssystemen van de 


IO’s, maar een formele borging hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Bij ProRail en NS is de 


invoering van de SE-werkwijze goed op dreef. Voor de overige vervoerders is vanuit de SOK 


bepaald welke producten de IO-er moet opleveren. IEMeV ondersteunt hierbij en zorgt ervoor dat 


deze producten via het PKS-R van het programma lopen. 


Geconcludeerd wordt dat de actie aan de zijde van de Programmadirectie ERTMS is voltooid. Aan 


de zijde van de Implementatie Organisaties (IO’s) is de actie nog niet geheel voltooid. Er zijn 


belangrijke stappen gezet voor de komende aanbestedingen, maar de Systems Engineering 


werkwijze moet nog wel blijvend worden geborgd in de organisatie. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Implementatie van de SE-werkwijze bij de Programmadirectie ERTMS.  


Het integreren van de SE-werkwijze in het kwaliteitssysteem van de Programmadirectie ERTMS 


op basis van de norm ISO 15288 [ref 4] draagt bij aan de doelstellingen van het programma. De 
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aanpak is goed en gedegen. Dit uit zich in het feit dat in het PKS-R alle SE-processen zijn 


beschreven (op twee na, die voor het project niet van toepassing zijn) en dat bij elk 


procesbeschrijvingen van de resultaten in de vorm van productbeschrijvingen zijn opgesteld. Deze 


producten zijn in het algemeen documenten of data die in de SE-processen nodig zijn, onder 


andere specificaties, de systeemarchitectuur, verificatie- en validatierapportages, teststrategie, 


maar ook besluitvormingsdocumenten. De systeemarchitectuur is vernieuwd ten opzichte van de 


oorspronkelijke Vervoersysteem Architectuur (VSA) in het programmadossier [ref 5], en biedt een 


heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende partijen. Zie ook actie 1.5. De 


productbeschrijvingen zijn gebaseerd op de systeemarchitectuur en voorzien van kwaliteitscriteria, 


de betrokken rollen in de organisatie, en de benodigde kwaliteitstoetsen. De eisen aan deze 


producten zijn gebaseerd op de documentatie standaarden J-STD-016 [ref 6] en ISO 15289 [ref 7] 


Tevens zijn werkinstructies opgesteld [ref 20, 24] om de kwaliteit van de specificaties te borgen 


zodat deze eenduidig en verifieerbaar zijn, en volgens de juiste methodiek zijn gedecomponeerd 


naar de detailspecificaties. 


De gekozen Systems Engineering aanpak benadert de invoering van ERTMS vanuit het gehele 


vervoersysteem. Met deze benadering wordt bereikt dat de doelstellingen en topeisen van het 


programma adequaat worden doorgeleid naar de specificaties voor de verschillende 


deelsystemen die naast de techniek ook de bedrijfsprocessen van ProRail en de vervoerders 


omvatten. Hiermee worden de implicaties van de invoering van ERTMS op de bedrijfsprocessen 


inzichtelijk gemaakt, hetgeen essentieel is voor een succesvolle integratie van alle ERTMS-


onderdelen tot het vervoersysteem. Een kenmerkend aspect van deze aanpak in dit programma is 


dat de invoering van ERTMS is opgedeeld in een groot aantal migratiestappen, vanuit het huidige 


vervoersysteem, naar het beoogde systeem met ERTMS. Elke migratiestap moet weer een 


werkend vervoersysteem opleveren (“verbouwen met de winkel open”). De consequentie hiervan 


is dat voor elke migratiestap een complete set van SE-documenten wordt opgesteld die geldig is 


voor de situatie van die specifieke migratiestap.  


Geconcludeerd wordt dat de ingevoerde SE-werkwijze een goede invulling is van de 


aanbevelingen van het BIT doordat de werkwijze een heldere structuur biedt en de nodige 


stappen bevat om heldere specificaties op te stellen waarbij integraliteit geborgd is en de 


programmadoelstellingen worden doorgeleid naar de onderliggende specificaties. 


Implementatie van de SE-werkwijze bij de Implementatie Organisaties (IO’s).  


Om de topeisen door te kunnen leiden naar de aanbestedingsdossiers op een traceerbare, 


integreerbare en verifieerbare wijze moet door de IO’s ook een Systems Engineering proces 


worden uitgevoerd. De Programmadirectie heeft ervoor gekozen om de invulling hiervan aan de 


IO’s over te laten zodat zij dit kunnen integreren op de wijze die het beste past in hun 


bedrijfsprocessen. De programmadoelstellingen en topeisen van het programma ERTMS worden 


door de Programmadirectie in de vorm van SE-documenten (SSS-0, Migratieplan en een 


Implementatieopgave voor elke migratiedeelstap en voor elke IO) doorgeleid naar de IO’s. De IO’s 


zelf moeten deze eisen verder decomponeren naar de systeemonderdelen voordat deze kunnen 


worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.   


De huidige status van de implementatie van SE bij de IO’s is:   


• ProRail: De SE-werkwijze is vastgesteld in het “Inrichtingsplan Systeemintegratie ERTMS


ProRail” [ref 41] en “Migratiedeelstapplan initiatie” [ref 40]. Op dit moment worden in


samenwerking tussen de Programmadirectie en ProRail in een interactief proces de SE-


documenten per migratiedeelstap opgesteld. De toegepaste SE-werkwijze sluit aan bij die


van de Programmadirectie. Een speciale taskforce/SE-werkgroep moet daartoe zorgdragen


dat de bestaande werkwijzen van de verschillende bedrijfsonderdelen op één lijn worden
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gebracht. De benadering daarbij is praktisch en resultaatgericht (“het produceren van 


documenten”) en minder proces-theoretisch. De KMS-systemen van de verschillende 


bedrijfsonderdelen moeten aansluiten op PKS-R van PD. Momenteel is een onderzoek in 


uitvoering door KPMG om de aansluiting te onderzoeken.  


• NS: De SE-werkwijze is goed ingericht [ref 32, 33]. De SE-aanpak bij NS is sterk gericht op


het Programma ERTMS, waardoor de blijvende implementatie en borging in de NS-


organisatie (procesmatige borging, opleiding) een aandachtspunt is.


De nieuwe werkwijze volgens SE sluit goed aan op die van de Programmadirectie en is


middels de projectplannen voor de ERTMS-NS projecten ingebed in de bestaande processen


en organisatie van NS lijnorganisatie. De lijnorganisatie (de Business Owners) is de eigenaar


van de changes voor invoering van ERTMS en moet de changes accorderen. De werkwijze


met SSS en SSDD-documenten is deels nieuw voor NS, de aanpak is dat de afdelingen die


er al bekend mee zijn daarbij het voortouw nemen.  Men werkt bij de NS in een drie-lagen


model waarbij level 1 het vervoersproduct omvat, level 2 de NS processen en level 3 de


bedrijfsmiddelen waaronder ICT-applicaties en het treinmaterieel.


• Overige vervoerders: Het concept kwaliteitsmanagementsysteem van IEMeV (naar


verwachting deze zomer gereed) biedt voldoende waarborgen dat goed wordt aangesloten op


de processen van de PKS-R. Middels proceseisen in de samenwerkingsovereenkomsten


(SOK) kan bij elke vervoerder worden geborgd dat de SE Werkwijze (inclusief de gestelde


eisen en een toetsingsproces) wordt toegepast door de vervoerders en ook richting


leveranciers wordt doorgeleid. Het IEMeV kan daarbij een ondersteunende rol spelen om


proces- en technische ondersteuning te leveren aan bijvoorbeeld kleinere organisaties die


daarvoor niet de capaciteiten hebben.


Geconcludeerd wordt dat bij ProRail en NS diverse acties in uitvoering zijn om de Systems 


Engineering werkwijze te realiseren, hoewel de borging hiervan in de bedrijfsprocessen nog een 


aandachtspunt is. Bij de overige IO’s (overige vervoerders) moet dit nog in gang worden gezet, 


maar de plannen van de IEMeV organisatie geven wel voldoende duidelijkheid dat de SE-


werkwijze kan gaan werken. 


Actie 1.2 Systems engineering sturingstafel operationeel 


Beoordeling opvolging van de actie 


De actie is voltooid. De SE sturingstafel heeft zijn dienst bewezen bij de ontwikkeling van de 


SE werkwijze. Deze ontwikkeling is afgerond met de formele implementatie van het PKS-R. 


De verdere sturing van de ontwikkeling van de SE werkwijze is ondergebracht bij het 


reguliere MT-ERTMS. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De kwartiermakers van de IO’s, ProRail en NS, waren sterk betrokken bij de ontwikkeling 


van de SE-werkwijze en konden daar de benodigde aansluiting van hun organisaties 


inbrengen.   


IEMeV was ook betrokken en zorgt voor doorvertalingen van deze aanpak naar de overige 


vervoerders.  
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Beschrijving van de actie 


Voor de beheerste invoering van SE is gekozen om een SE-sturingstafel in te richten en die te 


laten fungeren als een stuurgroep voor de ontwikkeling van de SE-werkwijze. Deze stuurgroep 


bestond uit de programmadirecteur, de manager SysteemIntegratie (SI), de managers van de 


ERTMS-programma’s binnen de NS en ProRail, de kwartiermaker SE van de PD-ERTMS en de 


kwartiermakers SE van de respectievelijke implementatie organisaties, alsmede IEMeV.  


Beoordeling opvolging van de actie 


Deze actie is afgerond met de formele vaststelling van het PKS-R, waarin de SE-werkwijze 


opgenomen is. Hiermee is de SE-sturingstafel ontheven van de taak. De nog resterende 


activiteiten worden door het reguliere MT-ERTMS begeleid. 


De SE-sturingstafel is bij de invoering regelmatig bij elkaar geweest en heeft ervoor gezorgd dat 


de ontwikkeling van de SE-werkwijze vastgelegd is in het kwaliteitssysteem PKS-R. 


Voor de invoering van PKS-R is een invoeringsplan opgesteld en uitgevoerd [ref 48]. 


De actie is dus voltooid. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Doordat vertegenwoordigers vanuit de IO’s, (ProRail en NS), aan de SE-sturingstafel deelnamen 


waren deze IO’s nauw betrokken bij de SE-ontwikkelingen en hebben daardoor de koppeling met 


de eigen organisaties gemaakt.  


Begeleiding van verdere acties door het MT-ERTMS borgt de aansluiting van de SE-werkwijze 


naar de IO’s NS en ProRail omdat de IO’s in het MT-ERTMS zitting hebben Voor de overige IO’s 


wordt deze aansluiting geborgd door het raamwerk van overeenkomsten vanuit IEMeV met deze 


IO’s. 


Actie 1.3 Team systems engineering operationeel 


Beschrijving van de actie 


Inrichten van team met SE-expertise ondersteuning van de introductie en uitvoering van Systems 


Engineering. 


Beoordeling opvolging van de actie 


Er is een team aangesteld [ref 49] met kwartiermakers binnen de PD en vanuit de IO’s. Totaal zijn 


er 6 kwartiermakers aangesteld. Voor de PD is externe expertise aangetrokken waarbij gezocht is 


Beoordeling opvolging van de actie 


Actie is afgerond. Er is een team met expertise beschikbaar voor actief introduceren van en 


ondersteuning bij Systems Engineering aanpak. In hoeverre daar voldoende capaciteit voor 


de toekomst voor beschikbaar is, is onderzocht. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Door nauwe samenwerking tussen de kwartiermakers van de PD en de betrokken IO’s is de 


aansluiting van de uitgewerkte SE-werkwijze met de IO’s tot stand gebracht. Verdere 


invoering, toepassing en borging van SE in de IO’s en doorleiden daarvan naar de 


aanbestedingen is een verantwoordelijkheid van de IO’s. 
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naar een mix van theoretische kennis en praktische toepassing van Systems Engineering bij het 


realiseren van complexe systemen. Deze expertise is gevonden bij personen met, onder andere, 


ervaring in ERTMS bij de pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht.  


Het team systems engineering is momenteel operationeel binnen de PD-ERTMS in samenwerking 


met de IO’s ProRail en NS en zal de verdere invoering begeleiden. In de huidige fase is het beeld 


dat deze capaciteit voldoende is. In hoeverre dat in de toekomst zo zal blijven is moeilijk te vast te 


stellen. 


De actie is dus voltooid. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De gekozen aanpak, waarbij kwartiermakers van de PD-ERTMS en IO’s de invoering van de SE-


werkwijze actief begeleiden, is een goede aanpak gebleken om de aansluiting tussen de PD-


ERTMS en IO’s te borgen. Hierdoor kunnen de programma doelstellingen doorvertaald worden 


naar de IO’s. 


Verdere invoering, toepassing en borging van de SE-werkwijze in de IO’s en doorleiden daarvan 


naar de aanbestedingen is een verantwoordelijkheid van de IO’s. Voor de toetsing van de 


aanbestedingsdocumenten zijn procesafspraken gemaakt met NS en ProRail voor respectievelijk 


de ombouw VIRM en CSS [ref 17 en 18].  


Er is nauw samengewerkt tussen de PD-ERTMS en de teams binnen de IO’s. 


De beschikbaarheid van deze Systems Engineering expertise in het team Systems Engineering is 


randvoorwaardelijk voor de toepassing van de SE-werkwijze en daarmee de doorvertaling van 


naar onderliggende specificaties en borgen van integraliteit 


Actie 1.4 Documentatie Pass-Fail en Apportionering PvE afronden     


Beschrijving van de actie 


 “Het programma heeft aan elke topeis van het programma van Eisen een pass-fail criterium 


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


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


(geapportioneerd)” [ref 2]. 


Beoordeling opvolging van de actie 


Deze actie was al gestart voordat het BIT-advies was ontvangen. De actie had betrekking op het 


voltooien van de documenten Pass-Fail en Apportionering PvE (Programma van Eisen) 


Vervoersysteem. In het Pass-Fail document is aan elke topeis van het PVE Vervoersysteem een 


pass-fail criterium toegevoegd en een verificatiemethode aangegeven. Het document Pass-Fail is 


opgenomen in het definitieve programmadossier vastgesteld op 17 mei 2019: [ref 8, 15].   In het 


Beoordeling opvolging van de actie 


Deze actie is voltooid. De documenten Pass-Fail en Apportionering PvE zijn vastgesteld. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Omdat het document apportionering PvE in de nieuwe SE werkwijze is vervangen door 


andere documenten wordt voor de beoordeling verwezen naar actie 1.5. 
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document Apportionering PvE [ref 14] zijn de eisen verdeeld (geapportioneerd) over de 


subsystemen volgens de systeemarchitectuur die is opgenomen in het programmadossier (VSA). 


Daarmee is deze actie is voltooid. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De documenten Pass-Fail en Apportionering PvE vervullen momenteel alleen nog een rol in de 


tracering van het programma-PvE naar de aanbestedingsdocumenten voor de ombouw van het 


VIRM-materieel (zie actie 1.5). Voor de tweede aanbesteding, die van de CSS (Central Safety 


System), en alle overige aanbestedingen wordt gewerkt volgens de nieuwe SE-werkwijze zoals 


opgenomen in het kwaliteitssysteem PKS-R waarbij de topeisen eenduidig worden 


geapportioneerd naar de implementatie organisaties in de daarbij behorende documentstructuur. 


In de nieuwe SE-werkwijze is het Pass-Fail document door de PD-ERTMS vertaald naar het 


“Smart PvE” 1 en het Apportioneringsdocument vertaald in de SSS en SSDD2 documenten. Voor 


verdere beoordeling wordt daarom verwezen naar de beoordeling van actie 1.5. 


1 Smart: een werkbegrip voor aanduiding van de kwaliteit van eisen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 


Realistisch, Tijdgebonden 
2 SSS: System-Subsystem Specification, SSDD: System-Subsystem Design Description.  
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Actie 1.5 Apportionering tot op bestelniveau gereed voor aanbestedingen 


Beschrijving van de actie 


 “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 


voordat deze eisen met marktpartijen worden gecommuniceerd” [ref 2]. 


Beoordeling opvolging van de actie 


De beoordeling van de opvolging van de actie valt uiteen in een serie stappen die wordt gezet bij 


de afleiding van de programma doelstellingen naar de aanbestedingsdossiers: 


• Systeemarchitectuur: dit is de basis voor de apportionering van de eisen. De


systeemarchitectuur is vernieuwd t.o.v. de VSA in het programmadossier. De hoofdopdeling


van het systeem vindt nu plaats volgens de Implementatie Organisaties. De architectuur is op


hoofdlijnen gereed [ref 25], maar er vindt nog nadere detaillering plaats van de interfaces


tussen de deelsystemen. De architectuur is ook nog niet vastgesteld. Voor de eerste


aanbestedingen van materieel (acht reeds aanbestede prototypes goederenlocs en de


komende aanbesteding van de VIRM) wordt overigens nog gewerkt op basis van de oude


architectuur.


Beoordeling opvolging van de actie 


De belangrijkste documenten in het apportioneringsproces op het niveau van de 


Programmadirectie zijn in voorbereiding maar nog niet vastgesteld, uitgezonderd het 


Migratieplan. 


De documenten die de apportionering regelen bij NS en ProRail zijn nog in concept. Ook de 


voorbereiding van de aanbestedingsdossiers zelf is nog niet gereed. De actie is daarmee 


nog niet voltooid.  


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Er zijn belangrijke stappen gezet om de programma doelstellingen systematisch en 


traceerbaar door te leiden naar de aanbestedingsdossiers. Er is een nieuwe 


systeemarchitectuur ontwikkeld die een goede doorleiding van het PvE Vervoersysteem 


mogelijk maakt in onderliggende specificaties die goed aansluiten op de 


verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Bij NS en ProRail wordt de werkwijze 


en documentstructuur gehanteerd die consistent is met de SE werkwijze van het PKS-R. Dit 


leidt tot een traceerbare doorvertaling van de programmadoelstellingen naar de 


aanbestedingsdossiers. Door de gehanteerde structuur is de integratie van het gehele 


vervoersysteem geborgd. Door de toegepaste werkwijze en de gehanteerde kaders wordt 


bereikt dat de specificaties ‘smart’ eisen bevatten.   


De specificaties die door Programmadirectie en IO’s worden opgesteld zijn veelal nog in 


concept. Er is nog wel veel werk te doen qua traceerbare doorvertaling naar onderliggende 


specificaties, echter er is geconstateerd dat dit voor de eerstkomende aanbestedingen geen 


grote risico’s oplevert.  


Voor overige vervoerders zijn nog geen grote aanbestedingenstrajecten gestart. Dit is nog 


niet tijd-kritisch.  
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• Pass-Fail criteria verder uitwerken in het “Smart PvE”: deze actie is vrijwel voltooid [ref 29],


maar het Smart PvE is nog niet vastgesteld.


• De afleiding van de eisen uit het Smart PVE naar de eisendocumenten voor de Implementatie


Organisaties, met name SSS0, SSDD0, en SSS1: deze documenten zijn in concept


beschikbaar maar nog niet vastgesteld.


• Tracering aanbestedingseisen VIRM: de eisen voor de VIRM-aanbesteding zijn door NS


opgesteld en getraceerd naar de bovenliggende specificaties van het programma ERTMS en


de NS kaders. De aanbestedingsdocumenten zijn nog in bewerking.


• Tracering aanbestedingseisen CSS ProRail: de eisen voor de aanbesteding worden door


ProRail volgens de nieuwe SE-systematiek doorvertaald van programmaniveau naar


aanbestedingsniveau. De documenten voor de aanbesteding van de CSS zijn nog in


bewerking, wel hebben reeds de nodige toetsen plaatsgevonden.


• Tracering overige aanbestedingen: dit is nog in voorbereiding.


Hiermee wordt geconcludeerd dat de actie gedeeltelijk is voltooid. Er is veel werk verzet maar de


documenten in het afleidingsproces zijn nog niet vastgesteld.


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De beoordeling van deze actie wordt beschreven in de volgende deelparagrafen. Deze paragrafen 


geven eerst een beoordeling van de gehanteerde structuren (a, b), volgen daarna de verschillende 


stappen in het proces (conform het PKS-R) van afleiding van de top-eisen naar de onderliggende 


specificaties uitmondend in de aanbestedingseisen (c t/m g) waarna nog een beoordeling volgt 


van een steekproef die is gehouden in de documentatie (h): 


a) Systeemarchitectuur


b) Documentstructuur en apportionering


c) Smart PvE


d) Opstellen SE-documenten voor de Implementatie Organisaties (OCD, SSS-0, SSDD-0)


e) Tracering aanbestedingseisen VIRM


f) Tracering aanbestedingseisen CSS


g) Tracering overige aanbestedingen


h) Steekproef op traceerbaarheid en toetsbaarheid van eisen


a. Systeemarchitectuur


De vervoersysteem systeemarchitectuur (VSA) [ref 5] zoals die in het programmadossier ERTMS 


is gepresenteerd is onlangs bijgesteld [ref 25]. In de nieuwe architectuur is op het hoogste niveau 


het vervoersysteem opgedeeld in deelsystemen van de Implementatie Organisaties (IO’s), zie 


Bijlage C. Met deze architectuur is een verdeling (apportionering) van de topeisen mogelijk 


gemaakt die nu goed aansluit bij de verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties 


betrokken bij het vervoersysteem. Ook uit oogpunt van scope verdeling en governance in een 


brownfield situatie is dit een geschikte keuze. Binnen deze subsystemen vindt de onderverdeling 


plaats naar de techniek en de bedrijfsprocessen binnen de Implementatie Organisaties.  


Een verandering van de basisarchitectuur lopende het proces kan een risico opleveren voor de 


aanbesteding van de VIRM omdat deze nog op de oude architectuur is gebaseerd. Het risico ligt 


vooral in mogelijk verkeerde of incomplete definities van interfaces en in mogelijke fouten bij 


wijzigingen later in de tijd. Het programma heeft verklaard dit risico te willen mitigeren door de 


specificaties van de VIRM ook nog een keer af te leiden op basis van de nieuwe architectuur en 


documentstructuur.  
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Geconcludeerd wordt dat de gekozen architectuur een goede en heldere doorleiding van 


programmadoelstellingen en de integratie van het vervoersysteem mogelijk maakt. 


b. Documentstructuur en apportionering


De documentstructuur waarbinnen de topeisen worden doorgeleid naar beneden volgt de 


systeemarchitectuur. Met andere woorden: voor elk subsysteem wordt een set van SE-


documenten opgesteld, die in naamgeving vergelijkbaar zijn. In deze fase zijn dat 


specificatiedocumenten (SSSx) en ontwerpdocumenten (SSDDx), waarbij ‘x’ het niveau in de 


decompositie aangeeft. De afleiding (apportionering) van de top-eisen naar aanbestedingsniveau 


vindt nu in stappen plaats aan de hand van deze documentstructuur.  


De werkwijze rond deze documentstructuur is opgenomen in het PKS-R van de 


Programmadirectie en is ook omarmd door ProRail en de NS als eerste twee Implementatie 


Organisaties die deze zomer gaan starten met de aanbestedingen.     


De documentstructuur biedt een duidelijke en inzichtelijke structuur voor de afleiding van de 


doelstellingen naar de aanbestedingseisen en het traceerbaar en integreerbaar maken hiervan. 


c. Smart PvE en Proceseisen


De doelstellingen uit het programmaplan bevatten de beleidsdoelen van het Programma ERTMS. 


Die doelen vallen gedeeltelijk buiten de directe invloedssfeer van het programma ERTMS. 


Daarom zijn de doelstellingen vertaald in eisen in het PVE Vervoersysteem. De validatie van het 


PVE Vervoersysteem naar de beleidsdoelstellingen heeft al plaatsgevonden in het 


programmadossier, al voor de BIT-toets, met behulp van het Monitoringkader. Het PVE 


Vervoersysteem kan daarom worden genomen als uitgangspunt voor de onderliggende 


specificaties.  


De eisen uit het PVE Vervoersysteem waren echter in eerste instantie niet genoeg eenduidig en 


verifieerbaar volgens de conclusies van de BIT Toets. In deze actie 1.5 is nu op basis van het 


PVE Vervoersysteem en het Pass-Fail document uit het programmadossier [ref 8] het document 


“Smart PvE” opgesteld [ref 29]. Deze geeft een nadere interpretatie aan de eisen uit het PvE 


Vervoersysteem, voegt daar een toelichting, interpretatie en pass-fail criteria aan toe. Tevens 


geeft dit document de eisen voor de onderliggende laag specificaties (SSS-0), waarbij deze 


traceerbaarheid zijn gemaakt naar de eis in het PvE Vervoersysteem. Voor de uiteindelijke 


toetsing aan de eisen moet nog wel worden afgesproken op welke wijze die toetsing zal 


plaatsvinden. Daarvoor worden bij de eisen de verificatiemethode gespecificeerd. Deze activiteit 


moet nog plaatsvinden, de verificatiemethodes worden opgenomen in de Systeem Verificatie 


Plannen (SVP) en de Test plannen (STP).  


In aanvulling op de inhoudelijke eisen in het Smart PvE worden procesmatige eisen gesteld aan 


de IO’s in het document Proceseisen [ref 46]. Deze eisen dwingen af dat de SE-werkwijze ook 


wordt toegepast binnen de IO’s. Daarbij is belangrijk dat de Programmadirectie een reviewrol en 


goedkeuringsrol blijft vervullen in de aanbestedingsdocumenten ten behoeve van grote 


aanbestedingen die door de IO’s worden opgesteld, en dat er een proces wordt toegepast van 


Issue en Change management in het geval dat IO’s onduidelijkheden signaleren of af willen wijken 


van de door PD geleverde specificaties. Ook dit proces borgt dat er vanuit de PD toegezien kan 


worden dat er in de aanbestedingsdocumenten invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van 


het programma. 


Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat de eisen in het “Smart PvE” goed toetsbaar zijn, 


in combinatie met de SVP en STP-documenten die nog in voorbereiding zijn, en dat de 
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traceerbaarheid naar het PvE Vervoersysteem expliciet is gemaakt. Het document “Smart PvE” is 


nog niet vastgesteld. 


d. Opstellen SE-documenten voor de Implementatie Organisaties (OCD, SSS-0, SSDD-0):


De documenten van de Programmadirectie die noodzakelijk zijn als uitgangspunt voor de 


aanbesteding zijn nog in concept en dus nog niet vastgesteld. Het enige document dat is 


vastgesteld is het Migratieplan [ref 9]. De SE-documenten OCD, SSS-0, SSDD-0, SSS-1 en de 


IRS-documenten zijn nog allemaal in concept.   


In deze SE-documenten worden voor elke migratiedeelstap de eisen uit het “Smart PvE” verder 


afgeleid naar de eisen voor deze stap waarbij aannames en keuzes worden gemaakt over die 


migratiedeelstap en de verschillen met voorgaande stappen. In de SSDD-0 per migratiedeelstap 


worden die eisen vervolgens verder afgeleid naar de deelsystemen die in die stap een rol spelen. 


Dit is op traceerbare wijze uitgewerkt in de documenten die zijn getoond in de toets [ref 28, 25]. 


Doordat de volledige set SE-documenten per migratiedeelstap wordt uitgewerkt, doet zich de 


vraag voor hoe de specificaties van de verschillende migratiedeelstappen worden gecombineerd 


tot de eisen voor één aanbesteding. Desgevraagd heeft men aangegeven dat voorafgaand aan de 


eerste aanbestedingen de SE-documenten zijn uitgewerkt voor migratiedeelstap mds 9.20, welke 


de eisen bevat voor het complete vervoersysteem. Er is ook een analyse gemaakt over alle 


migratiedeelstappen heen welke eisen en scope geraakt worden en hoe deze verdeeld worden 


over de diverse partijen. Tot slot wordt voor elke project een analyse gemaakt welke 


migratiedeelstappen daarop van invloed zijn, waarna de betreffende eisen worden afgeleid voor 


die aanbesteding of contract [ref 47]. 


De pass-fail criteria en de verificatiemethodes zijn voor deze documenten nog niet uitgewerkt. De 


organisatie is van plan dit op te nemen in de Systeem Verificatie Plannen (SVP) en de Test 


plannen (STP). 


e. Tracering aanbestedingseisen VIRM


De aanbestedingsdocumenten voor de ombouw van het VIRM-materieel van NS zijn niet volgens 


de hierboven systematiek tot stand gekomen, maar hiervoor is nog de oude benadering gebruikt 


zoals oorspronkelijk van plan voor de invoering van het PKS-R. In deze oude benadering heeft de 


Programmadirectie daartoe een Generiek Programma van Eisen materieel (GPvEm) opgesteld 


[ref 31]. Dit GPvEm is gevalideerd tegen het PVE Vervoersysteem [ref 8]. Daaruit staan nog 


enkele risico's open die via actielijsten worden bewaakt. 


De aansluiting tussen het GPvEm en de aanbestedingseisen voor de VIRM wordt geborgd door 


de NS. Daarvoor wordt het Polarion tool ingezet waarin de traceerbaarheid tussen VIRM eisen en 


GPvEm met links is aangebracht. Ook is er een onderbouwingsrapport opgesteld waarin de 


totstandkoming van de specificaties voor de VIRM wordt onderbouwd en de wijze van tracering is 


uitgelegd.  


Voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het vervoersysteem ERTMS zijn bij NS in het 


RAMS-proces faalscenario’s geanalyseerd van de treinen en de NS-processen, en van daaruit zijn 


de eisen gesteld in de verschillende SSS-documenten. (Als voorbeeld is genoemd dat 


beschikbaarheidseisen uitmonden in de noodzaak voor de monitoring van bepaalde gegevens in 


treinen). Er is geconstateerd in de onderhavige toets dat er in het GPvEm geen eisen aan 


Maintainability zijn gesteld, een essentiële voorwaarde voor het voldoen aan beschikbaarheid 


eisen, maar deze zijn door NS wel toegevoegd aan het aanbestedingsdossier waarbij 


bovengenoemde analyses en NS-kaders als input hebben gefungeerd. 


Ten aanzien van de toetsbaarheid, haalbaarheid en integraliteit van de eisen in de VIRM-


aanbesteding is nog op te merken dat er de nodige borgingsprocessen zijn ingericht: conform de 
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NS-kwaliteitsprocessen wordt de Eurospec 2.0 methodiek toegepast voor specificaties, er wordt 


een reviewproces toegepast waarbij het dossier wordt getoetst vanuit de lijnorganisaties, er 


hebben marktconsultaties plaatsgevonden, en er is nog een dialoogfase met potentiele 


leveranciers voorzien.  


Naast technische eisen heeft NS ook proceseisen opgenomen in het aanbestedingsdossier. De 


ERTMS-leveranciers moeten een werkwijze implementeren om te borgen dat de 


aanbestedingseisen worden gerealiseerd in hun producten, dat dit verifieerbaar gebeurt, en dat er 


een verificatiedossier en -proces wordt ingericht waarmee de aantoonbaarheid en de succesvolle 


integratie wordt geborgd. Voor NS-aanbestedingen zijn dit standaard onderdelen in de 


aanbestedingsdossiers. Daarnaast richt de NS programma’s in voor Configuratie Management en 


onderhoud door softwareleveranciers (life cycle Service Level Agreements).  


Ter validatie van de VIRM-aanbestedingseisen heeft NS bovendien het voornemen om achteraf 


een validatie op het aanbestedingsdossier uit te voeren door de eisen nog een keer vanuit de 


nieuwe SE-werkwijze af te leiden via SSS en SSDD-documenten. 


Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het gevolgde proces voldoende 


waarborgen biedt dat de eisen voor de aanbesteding van de VIRM “smart” zijn en invulling geven 


aan de doelstellingen van het programma.  


f. Tracering aanbestedingseisen CSS


De eisen voor de aanbesteding van het CSS worden door ProRail volgens de nieuwe SE-


systematiek (SSS/SSDD-documenten) doorvertaald van programmaniveau naar 


aanbestedingsniveau. De apportionering van de eisen vanuit de Programmadirectie (SSS-1) 


binnen ProRail naar het SSS-2 niveau is uitgevoerd op basis van de bestaande 


systeemarchitectuur binnen ProRail. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking tussen 


programmadirectie en ProRail. 


Validatie naar de PVE top-eisen heeft plaatsgevonden door een crosscheck van de eisen in het 


aanbestedingsdossier tegen de eisen in de SSS-1.  


De validatie van de aanbestedingseisen t.a.v. betrouwbaarheid heeft plaatsgevonden door een 


RAM3 analyse [ref 43]. Op basis daarvan zijn in het aanbestedingsdossier voor CSS toetsbare 


RAM- getallen opgenomen die, zoals ProRail aangeeft, zodanig zijn gekozen dat daarmee ruim 


invulling kan worden gegeven aan de topeis zonder te “overvragen” ten opzichte van wat de markt 


aan deelsystemen/-componenten kan bieden. Ook wordt gebruik gemaakt van de 


betrouwbaarheidseisen in de Europese ERTMS-specificaties, maar omdat ProRail een geheel 


nieuw CSS gaat bouwen voegt zij ook zelf betrouwbaarheids-eisen toe. Daarnaast wordt van de 


leverancier van het systeem verwacht dat hij middels een gedegen RAM-aanpak (zoals 


voorgeschreven in Cenelec 50126) het goed functioneren van zijn systeem op dit vlak aantoont. 


Zijn werkwijze dient hij te overleggen middels o.a. een RAM-plan. ProRail selecteert bij de 


aanbesteding (met selectie eisen) alleen leveranciers met voldoende ervaring met ERTMS. 


De eisen aan de vervoerscapaciteit met ERTMS zijn niet rechtstreeks door te leiden naar de 


leveranciers omdat daar een stuk ontwerp van ProRail zelf aan vooraf gaat. De in te kopen 


systemen moeten worden geconfigureerd en geplaatst op een baanvak waarvan het ontwerp 


wordt gemaakt door ingenieursbureaus in opdracht van ProRail. Dat gaat dan over het ontwerp 


van de beveiligingsblokken en de plaatsing van balises e.d. Voor de aansturing van de 


3 RAM: Reliability, Availability, Maintainability 
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ingenieursbureaus stelt ProRail hiertoe ontwerpvoorschriften op. ProRail neemt hierbij de 


uiteindelijke verantwoordelijkheid op zich voor het ontwerp en de integratie in het geheel. 


 


Het aanbestedingsdossier voor CSS is vrijwel gereed. Er zijn reeds toetsen uitgevoerd door de 


NoBo en AsBo. Het aanbestedingsdossier is intern ProRail gevalideerd via de daartoe ingerichte 


standaard validatieprocessen. Ook is het grootste deel van de specificaties middels formele 


marktconsultaties gedeeld met potentiele leveranciers, waarbij vragen zijn gesteld (en 


beantwoord) met betrekking tot duidelijkheid en haalbaarheid. 


 


Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het gevolgde proces voldoende 


waarborgen biedt dat de eisen voor de aanbesteding van de CSS “smart” zijn en invulling geven 


aan de doelstellingen van het programma. Een aandachtpunt daarbij is dat de werkwijze nog wel 


goed moet worden geborgd in de organisatie en processen. 


 


g. Tracering overige aanbestedingen 


ProRail zal de overige aanbestedingen uitvoeren zoals hierboven bij CSS beschreven. 


De NS voert voor de overige aanbestedingen de werkwijze toe volgens de nieuwe SE-werkwijze 


met SSS/SSDD-documenten. Daarbij wordt het SSS-2 niveau ingevuld door de NS 


bedrijfsprocessen, en het SSS3 niveau door de middelen die daarvoor nodig zijn. Een 


aandachtpunt daarbij is dat de werkwijze nog wel goed moet worden geborgd in de organisatie en 


processen. 


 


Ten aanzien van de overige vervoerders zal het kwaliteitsmanagementsysteem van IEMeV (naar 


verwachting deze zomer gereed) borgen dat goed aangesloten wordt op de processen van de 


PKS-R. Middels proceseisen in de samenwerkingsovereenkomsten (SOK) wordt bij elke 


vervoerder geborgd dat de SE Werkwijze wordt toegepast door de vervoerders en ook richting 


leveranciers wordt doorgeleid. Dit betekent dat de systematiek van de vertaling van eisen via SSS 


en SSDD-documenten, en de verificatie daarvan, ook bij de overige vervoerders zal worden 


toegepast. 


 


Omdat in de nieuwe werkwijze het Generieke Programma van Eisen materieel (GPvEm) is 


vervallen kan het risico ontstaan voor latere aanbestedingen dan de VIRM dat de impliciete kennis 


die in de gedetailleerde eisen in het GPvEm is opgesloten verloren gaat kan dan een risico zijn 


voor vervolgaanbestedingen.  


 


In de toets is niet helemaal inzichtelijk geworden hoe het verband is tussen de aanbestedingen en 


de daarvoor benodigde specificaties gezien vanuit de verschillende migratiedeelstappen. Hoewel 


de traceerbaarheid per migratiedeelstap wordt aangelegd kunnen er meerdere deelstappen van 


toepassing zijn op een aanbesteding, bijvoorbeeld voor tijdelijke configuraties. Dit verband is niet 


helemaal helder, hetgeen een risico kan opleveren voor een individuele aanbesteding dat niet alle 


migratiedeelstappen goed daarin zijn meegenomen. 


 


h. Steekproef op traceerbaarheid en toetsbaarheid van eisen    


Het ADSE toetsteam heeft een paar steekproeven uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre de 


afgeleide eisen toetsbaar zijn en inhoudelijk invulling geven aan de bovenliggende eisen uit het 


PvE Vervoersysteem. Zie Bijlage D. De steekproef betrof eisen voor treinvertragingsminuten, 


capaciteit, en veiligheid.   


 


Conclusies uit de steekproef:  
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- Voor de eis van betrouwbaarheid zijn de eisen aan leveranciers voor de eerste


aanbestedingen toetsbaar en er is gevalideerd dat deze bijdragen aan de


programmadoelstellingen. Niet alle eisen die aan de bedrijfsprocessen worden gesteld zijn


goed toetsbaar. Een referentiewaarde voor de huidige situatie op basis waarvan de


uiteindelijke verificatie plaatsvindt moet nog worden vastgesteld.


- Voor het voldoen aan de eis voor capaciteit (opvolgtijd) is er nog discussie gaande over


de methodiek. Op zich is echter deze eis helder genoeg, alleen de wijze van verificatie


moet nog worden bepaald. ProRail heeft daarin een eigen ontwerpverantwoordelijkheid.


Voor de eisen gebruikt voor de eerste aanbestedingen van de infrastructuur (CSS) is


middels simulatie aangetoond dat deze de vereiste capaciteit kunnen realiseren. De eisen


aan materieel zijn nog niet bevroren.


- Voor de veiligheidseisen moeten de te hanteren veiligheidsindicatoren en


referentiewaarden nog worden bepaald, waardoor de norm waartegen de (volgens wet


geregelde) veiligheidsanalyses worden uitgevoerd nog niet geheel helder is.


Dit is voor de eerste aanbestedingen nog geen groot risico doordat kwantitatieve eisen


zijn gespecificeerd aan de toegelaten risicowaarden voor de faalwijzen van de techniek, in


combinatie met de methodiek zoals voorgeschreven in de EU-regelgeving.


Actie 1.6 Additionele middelen ten behoeve van SE definiëren en implementeren 


Beschrijving van de actie 


Naast de definitie van de processen (zie actie 1.1) implementeert het programma aanvullende 


systemen en technieken voor het verstevigen van het requirements-engineering proces [ref. 2]. 


Beoordeling opvolging van de actie 


Er is voor gekozen om de Systems Engineering processen te beschrijven in het PKS-R. (zie ook 


actie 1.1). Ten behoeve van Product Based Planning zijn productbeschrijvingen opgesteld waarin 


ook de kwaliteitscriteria voor de producten opgenomen zijn. Er zijn ook werkinstructies voor 


uitvoering van de processen opgesteld. 


Voor document management is SharePoint ingericht. Voor issue en changemanagement wordt 


gebruik gemaakt van JIRA. Voor configuratiemanagement gaat nog IT-tooling geselecteerd 


Beoordeling opvolging van de actie 


De actie is deels voltooid. De huidige aanpak is gebaseerd op documenten met 


gedefinieerde inhoud gebruikmakend van generieke IT-hulpmiddelen, zoals MS-Office. 


Ondersteuning met adequate SE-toolset moet nog ontwikkeld worden. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


In de huidige fase van het ERTMS-programma kan volstaan worden met de gekozen aanpak 


gebaseerd op documenten. Door de parallelle uitvoering van migratiestappen zal de 


complexiteit van het ERTMS-systeem groeien en daarmee zal het aantal documenten sterk 


toenemen. In de toekomst zal adequate SE-tooling noodzakelijk worden om de integraliteit te 


kunnen blijven borgen.  
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worden (zie ook actie 2.2). Voor opstellen van de documenten wordt gebruik gemaakt van MS-


Office. Specifieke SE-tooling (requirements management, architectuur, etc.) wordt niet toegepast 


door de PD-ERTMS. Deze SE-tooling wordt als niet essentieel beschouwd voor de beheersing 


van de huidige aanbestedingen. 


Deze actie is dus gedeeltelijk voltooid. Toegepaste middelen zijn vooral gebaseerd op 


documenten met een vooraf gedefinieerde inhoud. De PD-ERTMS verwacht dat in de 


vervolgfasen van het ERTMS een specifieke SE-toolset noodzakelijk zal gaan worden om de 


groeiende complexiteit door de parallel in uitvoering zijnde projecten te kunnen blijven beheersen. 


Integratie daarvan met de CMDB is van groot belang (zie ook actie 2.2). 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Doorvertaling van programma doelstellingen door de IO’s ProRail en NS gebeurt met een 


werkwijze gebaseerd op documenten waarbij aandacht is voor de traceerbaarheid naar 


bovenliggende specificaties. Hier worden analyses en reviews op uitgevoerd (zie ook actie 1.5) 


Zowel binnen de PD-ERTMS als bij ProRail en NS wordt nog gezocht naar de SE-Toolset, waarbij 


het uitgangspunt is om, waar mogelijk, reeds gebruikte SE-Tools te gaan toepassen. Zo wordt 


binnen NS Polarion toegepast voor eisenbeheer en traceerbaarheid van eisen.  


In de huidige fase van het Programma ERTMS kan volstaan worden met de gekozen aanpak 


gebaseerd op documenten. Door de parallelle uitvoering van migratiestappen zal de complexiteit 


van het ERTMS-systeem groeien en daarmee zal het aantal documenten sterk toenemen. In de 


toekomst zal adequate SE-tooling noodzakelijk worden om de integraliteit te kunnen blijven 


borgen. 


Het ontbreekt nog aan een gezamenlijk beeld van de ondersteunende SE-toolset bij de PD-


ERTMS en de relatie daarvan met SE-toolsets in de IO’s. ADSE acht het noodzakelijk om een 


visie op een SE-toolset te ontwikkelen om bij groeiende complexiteit van het ERTMS-systeem de 


integraliteit van het ERTMS-systeem te kunnen blijven borgen. Een dergelijke SE-Toolset kan ook 


bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen door consistentiebewaking, 


traceerbaarheid, Verificatie en Validatie en integratie, beter te ondersteunen dan in de huidige 


aanpak die gebaseerd is op arbeidsintensieve documenten. 
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Actie 1.7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en systeemintegratie expliciteren 


 


 


Beschrijving van de actie 


Om te borgen dat de kwaliteit en de systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interfaces 


voldoende zijn geëxpliciteerd om de eisen uit het Programma van Eisen ERTMS (PvE) te 


realiseren, zullen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken 


functionarissen expliciet te zijn vastgelegd [ref 2]. 


 


Beoordeling opvolging van de actie 


Actie 1.7 heeft betrekking op het expliciteren, inrichten en vastleggen van de verantwoordelijkheid 


voor de kwaliteit en de systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interfaces bij de PD, 


IEMeV en de Implementerende Organisaties. 


 


De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn binnen de PD gedefinieerd. Hiervoor zijn 


binnen de implementatie organisaties IEP en ERTMS@NS de kwartiermakers aangewezen.  


 


Beoordeling opvolging van de actie 


De actie is voltooid.  


De implementatie van de verantwoordelijkheden binnen de Programmadirectie en de 


Implementatie Organisaties (IO’s) zijn voltooid. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en 


systeem integratie van alle systeemobjecten en hun interfaces voor de betreffende 


leveranciers is doorgeleid via de concept aanbestedingsdossiers.  


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De ingevoerde werkwijze biedt de waarborgen voor een goede vertaling van de 


doelstellingen in heldere specificaties waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 


de systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interface is geëxpliciteerd.  


 


De programmadirectie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de 


kwaliteit en systeemintegratie geïmplementeerd en geïntegreerd in het kwaliteitssysteem 


van het programma (PKS-R), op basis van de internationale norm NEN-ISO 15288:2015.  


Binnen zowel IEP als ERTMS@NS zijn interne stuurgroepen ingericht die de bevoegdheid 


hebben om beslissingen in de beide implementatie-organisatie te maken. De 


verantwoordelijkheid van de kwaliteit is bij IEP doorgeleid naar de kwaliteitsmanager IEP en 


bij ERTMS@NS naar de interne NS kwaliteit- en auditafdelingen. Voor systeem integratie 


zijn kwartiermakers SI ingesteld door beide implementatie organisaties.  


 


De IO Materieel Eigenaren en Vervoerders zijn eindverantwoordelijk om de kwaliteit en de 


systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interfaces te expliciteren, maar kunnen 


via de samenwerkingsovereenkomst met de PD (SOK) aanspraak maken op advisering, 


monitoring en coördinatie van de PD door IEMeV. 
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Bij IEMeV wordt in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de betrokken 


Materieeleigenaar of Vervoerder en de programmadirectie vastgelegd dat Materieel Eigenaren en 


Vervoerders verantwoordelijk zijn voor het expliciteren van de kwaliteit en de systeemintegratie 


van alle systeemobjecten en hun interfaces.  


Hiermee is deze actie voltooid. 


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van kwaliteit zijn binnen de PD 


gedefinieerd in de Processen 02.05 (kwaliteitsmanagement), 0.3.08 (kwaliteitsborging) van het 


PKS-R [ref 19]. Taken zijn ingericht volgens de Deming-cycle (Plan-Do-Check-Act). Voor elk van 


de activiteiten zijn rollen en verantwoordelijken aangewezen volgens de EURI-Matrix4. Hierbij geldt 


dat voor de op te leveren resultaat/proces is er precies één eindverantwoordelijk (E) is 


aangewezen, namelijk afhankelijk van de activiteit of de programma-directeur of de manager PB. 


De programma-directeur en de manager PB staan hiërarchisch gezien op het hoogste niveau van 


de PD waardoor de aangewezen persoon met de E-rol binnen de PD ook daadwerkelijk de 


bevoegdheid (autoriteit) heeft om beslissingen te kunnen nemen. 


 


Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van systeemintegratie zijn binnen 


de PD gedefinieerd in de Processen 04.04 (Decompositie) en 04.08 (Integratie) van het PKS-R 


[ref 19]. Voor elk van de activiteiten zijn rollen en verantwoordelijken aangewezen volgens de 


EURI-Matrix. Hierbij geldt dat voor de op te leveren resultaat/proces is er precies één 


eindverantwoordelijk (E) is aangewezen, namelijk afhankelijk van de activiteit of de Manager SI, 


de Specificator, de Opsteller Integratie of de Integratie Uitvoerder. De Manager SI staat 


hiërarchisch gezien op het op een na hoogste niveau van de PD waardoor de aangewezen 


persoon met de E-rol binnen de PD ook daadwerkelijk de bevoegdheid (autoriteit) heeft om 


beslissingen te kunnen nemen. Door het ontbreken van rolbeschrijvingen kan echter niet met 


zekerheid vastgesteld worden of dit ook voor de overige systeemintegratierollen geldt. Het is 


bijvoorbeeld onduidelijk of er per document één (hoofd)specificator of (hoofd)opsteller is 


aangewezen of dat er binnen een document meerdere specificatoren of opstellers bestaan voor 


elk detail expertise gebied. Dit laatste is voor dergelijk complexe aanbesteding als ERTMS niet 


ongebruikelijk.  


 


Wel geldt dat in deze gevallen een “second line of defence” is aangelegd. Alle resultaten dienen 


conform Proces 3.3 (besluitvorming) in het PKS-R [ref 19] te worden vastgelegd door dan wel de 


Programma Directeur dan wel de leden van het MT ERTMS. Deze rollen hebben daadwerkelijk de 


bevoegdheid (autoriteit) heeft om beslissingen te kunnen nemen. 


 


Een heldere beschrijving van de diverse rollen ontbreekt in het PKS-R. Dit heeft niet alleen 


betrekking op de rollen voor kwaliteit en systeemintegratie, maar geldt in het algemeen. Het wordt 


aanbevolen dit ter verheldering aan het PKS-R toe te voegen. 


 


Binnen zowel IEP als ERTMS@NS zijn interne stuurgroepen ingericht die op het hoogste niveau 


bevoegdheid (autoriteit) hebben om beslissingen in de beide implementatie-organisatie te maken. 


De verantwoordelijkheid van de kwaliteit is bij IEP doorgeleid naar de kwaliteitsmanager IEP en bij 


 
4 De EURI-matrix in een door de PD gehanteerde Nederlandse aanduiding van de RACI-matrix, 
een model dat gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij 
een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven. 
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ERTMS@NS naar de interne NS kwaliteit- en auditafdelingen. Voor systeemintegratie zijn 


kwartiermakers SI ingesteld door beide implementatie organisaties.   


 


Bij IEMeV wordt in de Diensten Overeenkomst (DOK) vastgelegd in hoeverre de IEMeV 


ondersteuning levert aan de Materieel Eigenaren en Vervoerders voor wat betreft de scope van de 


materieelupgrade en/of retrofit ombouw. In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden de 


eisen vastgesteld waaraan de Materieel Eigenaren en Vervoerders moeten voldoen ten behoeve 


van het verkrijgen van een gedeeltelijke financiële bijdrage voor de ombouw van het materieel. 


Deze eisen omvatten ook eisen op het gebied van kwaliteit en systeemintegratie. Materieel 


Eigenaren en Vervoerders blijven echter verantwoordelijk om de kwaliteit en de systeemintegratie 


van alle systeemobjecten en hun interfaces te expliciteren, maar kunnen, via de SOK tussen PD 


en de IO, aanspraak maken op advisering, monitoring en coördinatie [ref 44 en 45] door gebruik te 


maken van de diensten van IEMeV en met IEMeV een DOK af te sluiten. 


 


Actie 1.8 Overzicht opstellen van alle relevante PvE's in hun onderlinge relaties 


 


 


Beschrijving van de actie 


“Er zal een overzicht van PvE’s worden opgesteld, om integraal beheer van eisen en raakvlakken 


tussen (deel) systemen beter mogelijk te maken” [ref 2]. 


 


Beoordeling opvolging van de actie 


Ten tijde van het definiëren van deze actie was niet duidelijk hoe de decompositie in tijd en tussen 


de Programmadirectie en de implementatie-organisaties zou worden georganiseerd. Tijdens het 


uitwerken van de actie 1.5 bleek dat daardoor ook deze actie 1.8 uitgevoerd wordt.  


Het toepassen van de J-STD-016 documentenstandaard, zoals weergegeven in het “smart PvE” 


[ref Smart PvE, zie ook Bijlage C] geeft de samenhang en de relaties tussen de verschillende 


specificatiedocumenten duidelijk aan.  


Voor de VIRM-aanbesteding wordt nog de oude structuur gehanteerd. Het aanbestedingsdossier 


van de VIRM is daarin afgeleid van het Generiek Programma van Eisen materieel (GPvEm) welke 


weer direct is afgeleid van het PVE Vervoersysteem en de programmakaders uit het 


programmadossier. Daarmee is de relatie tussen de PvE’s ook voor dat geval duidelijk.  


 


Daarmee wordt geconcludeerd dat deze actie is voltooid. 


 


Beoordeling opvolging van de actie  


De actie is voltooid. Het overzicht van PvE’s is opgesteld in de vorm van de 


documentstructuur volgens de J-STD-016 standaard.  


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De toegepaste documentstructuur is voldoende duidelijk om integraal beheer van eisen en 


raakvlakken mogelijk te maken.   
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Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Omdat de documentatiestructuur volgens de systeemarchitectuur en de J-STD-016 systematiek is 


opgebouwd geeft dat voldoende duidelijkheid over de afhankelijkheden, raakvlakken en de 


verschillende integratieniveau ’s van de documenten. Daardoor kan het beheer van de eisen en 


ook later de verificatie en integratie volgens een heldere structuur worden uitgevoerd. 


Daarmee wordt geconcludeerd dat de toegepaste documentstructuur voldoende duidelijk is om 


integraal beheer van eisen en raakvlakken mogelijk te maken.   


4.3 Kwaliteitsbeheersing bij ontwikkeling van ERTMS-componenten 


Actie 2.1 Kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in aanbestedingsdossiers 


Beschrijving van de actie 


Voor de adequate kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling van ERTMS-componenten is er 


gekozen om kwaliteitsmanagement binnen het PKS-R op basis van de standaard voor systems 


engineering NEN-ISO 15288:2015 [ref 4] te ontwikkelen. Hierdoor wordt geborgd dat voor de 


Beoordeling opvolging van de actie 


De actie is voltooid.  


De implementatie van de kwaliteitsbeheersing binnen de Programmadirectie ERTMS en de 


Implementatie Organisaties (IO’s) zijn voltooid. In de concept aanbestedingsdossiers van 


VIRM en CSS zijn de kwaliteitsbeheersingsmethoden voor de ontwikkeling van ERTMS 


componenten door leveranciers opgenomen.  


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Binnen het kwaliteitssysteem van de PD ERTMS zijn kwaliteitsbeheersingsprocessen 


ontwikkeld en opgenomen in de PKS-R-processen te weten 02.05 (kwaliteitsmanagement), 


0.4.09 (verificatie) en 0.4.11 (validatie). 


De PD heeft als documentatiestandaard gekozen voor J-STD-016. Hiermee is een 


eenduidige, consistente basis gelegd voor alle voorschrijvende (SSSx), definiërende 


(SSDDx) en controlerende (STPx, STDx, SVP, SVD en SVR) documenten binnen het 


ERTMS programma op grond waarvan kwaliteitsbeheersing op eenzelfde wijze kan worden 


uitgevoerd. 


Deze aanpak resulteert in kwaliteitsbeheersingsmethoden ontwikkeld op product en het 


procesniveau door de PD die verder afgeleid en gealloceerd wordt naar de 


aanbestedingsdocumenten van de implementerend organisaties (IO’s) en waarbij 


vastgelegd is dat de IO’s het recht hebben hierop te auditteren. Deze 


kwaliteitsbeheersingsmethoden zijn opgenomen in de concept aanbestedingsdocumenten 


van VIRM en CSS.  


Bij de overige Materiaal Eigenaren en Vervoerders hebben nog geen aanbestedingen 


plaatsgevonden. 
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realisatie van alle deelsystemen een herkenbaar proces wordt gevolgd en vergelijkbare producten 


worden geproduceerd. 


Beoordeling opvolging van de actie 


Actie 2.1 heeft betrekking op het ontwikkelen en opnemen van de kwaliteitsbeheersingsprocessen 


in het PKS-R en het doorleiden van deze kwaliteitsbeheersingsprocessen via de implementerende 


organisaties tot in de aanbestedingsdossiers  


De PD heeft de kwaliteitsbeheersingsprocessen ontwikkeld en opgenomen in de PKS-R. Als 


documentatiestandaard is gekozen voor J-STD-016 [ref 6] op grond waarvan kwaliteitsbeheersing 


op eenzelfde wijze kan worden uitgevoerd. Deze aanpak is verder afgeleid en gealloceerd naar de 


aanbestedingsdocumenten van de implementerend organisaties (IO’s), waarbij vastgelegd is dat 


de IO’s het recht hebben hierop te auditteren. 


In de concept aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS zijn eisen over kwaliteitsmanagement en 


kwaliteitsbeheersing opgenomen. Hiermee wordt de actie 2.1 als voltooid geacht. 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De Programmadirectie heeft gekozen voor het uitwerken van een kwaliteitsmanagement PKS-R 


op basis van de standaard voor systems engineering NEN-ISO 15288:2015. Het PKS-R is 


uitgewerkt in processen, werkinstructies en productbeschrijvingen. Als documentatiestandaard is 


gekozen voor J-STD-016 aangevuld met ISO 15289 indien andere dan J-STD-016 documenten 


nodig mochten zijn. De voor deze actie relevante processen uit NEN-ISO 15288:2015 zijn 02.05 


(kwaliteitsmanagement), 0.4.09 (verificatie) en 0.4.11 (validatie) uit het PKS-R [ref 19]. 


Er is door de PD gekozen om binnen de implementatieorganisaties aan te sluiten bij de 


kwaliteitsmanagementsystemen van deze organisaties, om te borgen dat IO’s zoveel mogelijk op 


een standaard en door hen bekende manier gaan werken. De bedrijfseenheden van ProRail en 


bedrijfsonderdelen van NS hanteren verschillende kwaliteitsstandaarden. De implementatie-


organisaties van deze organisaties richten processen in voor zover en wanneer nodig om de 


aansluiting. IEMeV hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat grotendeels gebaseerd is op 


het PKS-R van de PD. Kwaliteitsmanagement is geborgd binnen het kwaliteitsmanagementhuis 


van IEMeV onder de ondersteunende processen.   


Ten tijde van deze toets is een aantal producten conform PKS-R opgesteld, waaronder (in 


concept) de producten die de tracering van het programma-PvE naar het aanbestedingsdossier 


voor CSS vormgeven (Smart PVE, SSS0 en SSDD0). Het Migratieplan is het enige plan dat is 


gereviewd en vastgesteld volgens het PKS-R. Dit besluit is vastgesteld in het MT-verslag ERTMS 


vastgesteld op 13 februari 2020 [ref 42].   


Door de PD-ERTMS en ProRail is samengewerkt aan het realiseren van de J-STD-documenten 


die de verschillende niveaus van specificatie (SSS) en ontwerp (SSDD) tot op het niveau van de 


aansluiting met (clusters in) de bedrijfseenheden beschrijven. De aanpak door ProRail voor de 


aanbesteding van CSS is bevestigd door goedkeuring in het MT-ERTMS in het memo “ERTMS 


Reviewproces CSS-aanbesteding” [ref 18]. In de proces PvE’s voor de eerste aanbestedingen 


worden eisen opgenomen over het kwaliteitsbeheersingsmethoden bij de leveranciers. 







Rapport nr. 20-RA-006 Versie nr. 1.0   Classificatie Niet geclassificeerd 


Datum  30 april 2020 
32 


Voor de aanbesteding van de VIRM werkt NS nog met de oorspronkelijk beoogde documenten, 


vanwege de beperkte beschikbare tijd. De producten die de tracering van het programma van 


eisen naar het aanbestedingsdossier VIRM vormgeven (GPvEM en aanvullende eisen) zijn 


daarmee niet conform het huidige PKS-R opgesteld. Er is uitgesproken door de PD dat na start 


aanbesteding ook daar de J-STD-documenten zullen worden geproduceerd voor deze en 


volgende migratiedeelstappen. De aanpak door NS voor de aanbesteding van VIRM is bevestigd 


door goedkeuring in het PD MT in het Memo ERTMS Beoordeling Aanbesteding VIRM [ref 17]. In 


hoofdstuk 8 van het PvE voor de VIRM-aanbesteding worden eisen opgenomen over het 


kwaliteitsbeheersingsmethoden bij de leveranciers. Overige kwaliteit gerelateerde eisen zijn 


opgenomen in Appendix 8: Process Requirements. 


De IO’s dienen de eigen kwaliteitsmanagementprocessen nog verder te definiëren en door te 


leiden naar hun organisatie. Dit is momenteel nog gaande bij IEP (ProRail) en ERTMS@NS (NS), 


waarbij de aansluiting met de interne processen op dit gebied aandacht zullen krijgen. Bij IEP 


loopt op dit moment een externe audit door KPMG om de verschillen in uitvoering van het 


kwaliteitsmanagementsysteem over de verschillende sectoren intern ProRail in kaart te brengen. 


Bij ERTMS@NS worden de kwaliteitsmanagementprocessen binnen het programma ERTMS@NS 


geborgd. In de proces PvE’s voor de eerste aanbestedingen worden eisen opgenomen over het 


kwaliteitsbeheersingsmethoden bij de leveranciers. 


Op het moment van de toets biedt IEMeV nog geen ondersteuning aan implementatie organisaties 


van de materieeleigenaren en vervoerders. Kwaliteit gerelateerde eisen zullen worden 


opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen PD-ERTMS en de betreffende 


implementatie-organisatie. Indien implementatie organisaties er voor kiezen om geen 


samenwerking te zoeken dan kunnen ze daarmee ook geen aanspraak doen op de 


compensatieregeling. Dientengevolge kan het PD-ERTMS dan ook niet zeker stellen dat er 


kwaliteitsbeheersingsmethoden worden opgenomen in die aanbestedingsdossiers [ref 44 en 45]. 


Materieeleigenaren en vervoerders kiezen er dan voor dit op eigen kracht te doen.   


Het algemeen beeld ten tijde van de toets bestaat dat nog veel documenten in concept staan. Dit 


is een risico voor het tijdig starten van de aanbesteding, thans gepland in juli 2020.  


Een ander risico is dat voor de aanbesteding van de VIRM NS nog met de oorspronkelijk beoogde 


documenten werkt, vanwege de beperkte beschikbare tijd [ref 33]. Dit kan een dilemma’s 


opleveren ten aanzien van de realisatie van de deelsystemen die wel volgens het huidige PKS-R 


zijn opgesteld waardoor een eenduidiger traceerbaarheid ontbreekt. Dit speelt met name een rol 


bij tussentijdse wijzigingen of in geval van afwijkingen door de leverancier bij oplevering. Als 


mitigerende maatregel is reeds uitgesproken door zowel de PD als de NS dat na start 


aanbesteding ook daar de J-STD-documenten zullen worden geproduceerd voor de goede 


beheersing van deze en volgende gerelateerde migratiedeelstappen. 


Er is niet gekeken in hoeverre er ook kwaliteitsbeheersingsmethoden zijn ontwikkeld en 


opgenomen in de aanbestedingsdocumenten op niveau van management en organisatie. 
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Actie 2.2 Configuratiemanagement aanpak operationeel  


 


 


Beschrijving van de actie 


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


en bij alle deelnemende partijen in het programma ERTMS.  


 


Beoordeling opvolging van de actie 


Configuratiemanagement is het inzichtelijk maken en houden van de configuraties van het 


vervoersysteem en de deelsystemen waaruit dat is samengesteld, gedurende de duur van het 


programma door het beheersen van wijzigingen aan deze configuraties. 


 


Het configuratiemanagementproces, gebaseerd op ISO-15288:2015, is beschreven als proces 


03.05 in het PKS-R [ref 4].  Er zijn daarin afspraken gemaakt met de IO’s over verdeling van de 


configuratiemanagement verantwoordelijkheid voor de producten en de behandeling van issues 


en wijzigingen die ontstaan in de IO’s. Voor issues zijn criteria opgesteld voor escalatie van issues 


naar de PD. Omdat wijzigingen voortkomen uit issues zijn hiermee ook de criteria voor escalatie 


van wijzigingen vastgesteld.  


 


De actie is deels voltooid, in de zin dat het configuratiemanagementproces bij de PD-ERTMS 


gedefinieerd is voor de huidige fase van het programma en de configuratiemanagement aanpak 


bij de IO’s nog in ontwikkeling is. Ook zal het configuratiemanagementproces nog verder 


uitgewerkt moeten worden om ook de groeiende complexiteit tijdens de migratie door de aantallen 


producten bij parallelle projecten aan te kunnen. 


 


Beoordeling opvolging van de actie  


De actie is deels voltooid. De aanpak voor configuratiemanagement is beschreven in het 


kwaliteitssysteem van het programma (PKS-R) [ref 19], Er zijn procesafspraken gemaakt 


met de huidige IO’s, ProRail en NS, over het beheren van de producten. Hierbij is een 


verdeling van verantwoordelijkheden afgesproken. Bij de IO’s wordt nog gewerkt aan de 


invulling van configuratiemanagement. 


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De implementatie van configuratiemanagement binnen de Implementatie Organisaties (IO’s) 


is nog niet geheel voltooid.  De programmadirectie heeft ervoor gekozen dit door de IO’s zelf 


te laten borgen. Bij ProRail en NS zijn acties gedefinieerd om de configuratiemanagement 


werkwijze te realiseren. 


De borging van configuratiemanagement in de keten en de relatie met de bedrijfsprocessen 


bij de IO’s is nog in ontwikkeling alsmede de doorleiding naar de leveranciers in de 


aanbestedingsdocumenten. 


Het beschreven issue- en wijzigingsproces ondersteunt de borgen van integraliteit door de 


criteria voor behandeling van de issues en wijzigingen  


Onderzoek naar vereiste tooling om de groeiende complexiteit van de configuratie te kunnen 


beheersen moet nog gedaan worden . 
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Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Het inzichtelijk maken van de configuraties wordt gedaan door middel van Product Based 


Planning (Configuratie Items), waarbij een breakdown van het totale systeem gebaseerd 


toegepast is. In deze breakdown staan ook de producten die bij IO’s gerealiseerd worden en 


onder dit configuratiemanagementproces geplaatst zijn. Hierover zijn afspraken met de IO’s 


gemaakt zodat helder is met welk proces de producten beheerd worden.  


 


Het wijzigingsbeheer bevat het beheren van issues en het beheren van wijzigingen. Issues 


kunnen leiden tot wijzigingen. Besluitvorming over issues en wijzigingen is ondergebracht in 


proces 03.03 van het PKS-R [ref 19] en daarmee ondergebracht bij de reguliere besluitvorming in 


het programma. Bij een wijziging wordt vastgelegd welke documenten gewijzigd moeten worden. 


Deze aanpak ondersteunt het borgen van integraliteit van het systeem. 


Er zijn geen processen beschreven voor het afhandelen van aanvragen voor om te mogen 


afwijken van de eisen, zonder dat de eisen gewijzigd worden. Deze afwijkingen dienen echter wel 


in de “as-built” configuraties gedocumenteerd te worden om de integraliteit van het systeem te 


kunnen blijven borgen.   


 


Er worden geen baselines 5 gedefinieerd omdat baselines niet bruikbaar geacht worden door de 


parallelle ontwikkelingen van de configuraties in de migratie(deel)stappen. Er wordt door het 


programma wel een “moving” baseline toegepast waaruit de status van de producten op elk 


moment duidelijk is. Deze aanpak zal ondergebracht worden in de Configuration Management 


DataBase (CMDB) waarvoor IT- tooling nog geselecteerd en geïmplementeerd moet worden. Met 


speciale aandacht voor de integratie van deze IT-tooling met SE-tooling (zie actie 1.6). 


 


In deze fase van het Programma ERTMS zijn de te beheren producten (nog) vooral documenten. 


Dit zal in het verdere verloop van het programma verder ontwikkelen naar beheren van concrete 


producten zoals systemen of componenten. Het beheren van software zal hierbij een belangrijk 


aandachtspunt (en uitdaging) gaan worden.  


 


Naarmate het programma ERTMS verder uitgevoerd wordt zal de configuratiemanagement 


aanpak ook verder ontwikkeld moeten worden om, naast toekomstige situaties (as-designed), ook 


actuele situaties (as-builts) na ombouw te kunnen beheren. De hoofdverantwoordelijkheid hiervoor 


zal bij de IO’s komen te liggen. Dit zal een belangrijk onderdeel moeten worden in het 


ketenbeheer. Afstemming en besluitvorming over wijzigingen, buiten de verantwoordelijkheid van 


een IO, zal dan, naar de mening van ADSE, explicieter ondergebracht moeten worden in 


bijvoorbeeld een Configuration Control Board (CCB). 


 


De IO’s dienen hun configuratiemanagementprocessen nog verder te definiëren en door te leiden 


naar hun organisatie. Dit is momenteel nog gaande bij IEP (ProRail) en ERTMS@NS (NS), 


waarbij de aansluiting met de interne processen op dit gebied aandacht zullen krijgen. Bij IEP zal 


dat gebaseerd zijn op de vigerende interne procedure PRC00055, die afspraken bevat over 


levering van informatie gedurende de uitvoering van een project. Bij ERTMS@NS is aangegeven 


dat een speciaal Configuratie Management Plan voor het Programma ERTMS binnen de NS 


uitgewerkt zal worden.  


 
5 Een baseline is een vooraf gedefinieerde set van onderling afgestemde en goedgekeurde 
configuratie-informatie die dient als uitgangspunt/referentie voor werkzaamheden en/of 
wijzigingsproces.  
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In de concepten voor diverse PvE’s voor de eerste aanbestedingen zijn eisen opgenomen voor 


het configuratiemanagementproces bij de leveranciers. 


 


Actie 2.3 Audits door PD en IO’s op kwaliteitsbeheersing op componenten 


 


 


Beschrijving van de actie 


Om te kunnen toetsen of aan de kwaliteitseisen voor de producten en leveringen wordt voldaan, 


zijn er binnen het PKS-R processen voor kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging beschreven. 


Hierin wordt de werkwijze vastgelegd voor het opstellen van en auditprogramma en 


kwaliteitsregister, genaamd Audit Action Tracker (AAT). Deze werkwijze wordt toegepast door het 


PD voor het plannen, uitvoeren en opvolgen van audits op de kwaliteitsbeheersing op 


(deel)opleveringen van de verschillende migratiestappen. De implementerende organisaties 


voeren audits uit binnen de eigen organisatieonderdelen. De resultaten van deze audits en 


onafhankelijke toetsen worden op regelmatige basis met de stuurgroep ERTMS besproken. 


 


Beoordeling opvolging van de actie 


De actie deels voltooid. 


Binnen de Programmadirectie ERTMS en de Implementatie Organisaties (IO’s) zijn 


auditplannen opgesteld ter borging van de kwaliteitsbeheersing op componenten. Als 


laatste stap dient te worden gecontroleerd of de kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling 


van ERTMS componenten door leveranciers goed is doorgeleid via de 


aanbestedingsdossiers. Deze actie is nog niet geheel afgerond omdat de 


aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS nog in concept zijn. 


Bij IEMeV is het kwaliteitsmanagementsysteem nog in ontwikkeling.  Hierdoor is er nog 


geen auditplan conform het kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld. 


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


In het PKS-R, Processen 02.05 (kwaliteitsmanagement), 0.3.08 (kwaliteitsborging), is 


vastgelegd dat de PD periodiek toetst of de processen van het 


kwaliteitsmanagementsysteem worden gevolgd, of aan de kwaliteitseisen voor de 


producten en leveringen wordt voldaan.  


 


Conform het PKS-R zijn auditplannen opgesteld op niveau van de PD (Auditplan 2019 


Programma ERTMS V1.0) en van de implementerende organisaties (Auditplan 


ERTMS@NS 2019-2020 en Auditplan IEP 2019-2020 v1.1). Voor de IEMeV bestaat er nog 


geen auditplan. 


 


De aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS zijn nog in concept. Derhalve is een volledige 


auditcyclus op het doorleiden van de kwaliteitsbeheersing op componenten in de 


aanbestedingsdossiers nog niet afgerond.  Wel heeft er reeds afstemming plaatsgevonden 


tussen PD en beide IO’s welk proces gevolgd wordt en wat getoetst wordt om beide 


aanbestedingsdossiers vrij te kunnen geven en hebben zowel ERTMS@NS en IEP interne 


audits uitgevoerd op de verschillende deelstappen in de totstandkoming van de 


aanbestedingsdossiers. 
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Beoordeling opvolging van de actie 


Actie 2.3 heeft betrekking op het opstellen van de auditplannen op enerzijds het niveau van de PD 


en anderzijds op het niveau van de Implementerende Organisaties (IEP, ERTMS@NS). Ook valt 


het voorbereiden op audits vanuit IEMeV hieronder. 


 


De auditplannen van het PD [ref 21], ERTMS@NS [ref 22] en IEP [ref 23] zijn opgeleverd en 


afgerond.  


 


Bij IEMeV is het kwaliteitsmanagementsysteem nog in ontwikkeling.  Hierdoor is er nog geen 


auditplan conform het kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld.  


 


Tevens geldt dat voor de definitieve afsluiting van actie 2.3 de programmadirectie de uiteindelijke 


audit van het aanbestedingsdossier pas kan uitvoeren kort voor de geplande start van de 


betreffende aanbesteding. Wel heeft de PD reeds beschreven welk proces gevolgd wordt en wat 


getoetst wordt om de aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS door de Programmadirecteur vrij 


te kunnen geven in respectievelijk [ref 17, 18]. 


 


Hiermee is de actie deels voltooid. 


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


De Programmadirectie heeft gekozen voor het uitwerken van een kwaliteitsmanagement PKS-R 


op basis van de standaard voor systems engineering NEN-ISO 15288:2015. Het PKS-R is 


uitgewerkt in processen, werkinstructies en productbeschrijvingen. De voor deze actie relevante 


processen uit NEN-ISO 15288:2015 zijn 02.05 (kwaliteitsmanagement), 0.3.08 (kwaliteitsborging) 


uit het PKS-R [ref 4]. Hierin is vastgelegd dat de PD-ERTMS periodiek toetst of de processen van 


het kwaliteitsmanagementsysteem worden gevolgd, of aan de kwaliteitseisen voor de producten 


en leveringen wordt voldaan en of de ambities (zoals vastgelegd in de programma-opdracht) ten 


aanzien van kwaliteit worden behaald. 


 


Voor het opstellen en uitvoeren van de auditplannen en voor het opstellen en bijhouden van de 


diverse acties voortvloeiend uit de audits in het Verbeterregister/ Audit Action Tracker zijn 


respectievelijk de volgende werkinstructies toegevoegd aan het PKS-R: 03.08.01 (Werkinstructie 


Opstellen en Uitvoeren Auditplan) en 03.08.02 (Werkinstructie Verbeterregister 


AuditActionTracker) uit het PKS- R [ref 4]. 


 


Conform het PKS-R zijn auditplannen opgesteld op niveau van de PD (Auditplan 2019 Programma 


ERTMS V1.0) [ref 21] en van de implementerende organisaties (Auditplan ERTMS@NS 2019-


2020 [ref 22] en Auditplan IEP 2019-2020 v1.1 [ref 23]). Voor het PD is het auditplan 2020 nog in 


ontwikkeling. Voor IEMeV bestaat er nog geen auditplan. 


 


De PD, ERTMS@NS en IEP kunnen de uiteindelijke audits van het aanbestedingsdossier pas 


uitvoeren kort voor de geplande start van de betreffende aanbesteding. Ten tijde van de toets zijn 


de aanbestedingsdossiers nog in de conceptfase en zijn derhalve de audits nog niet volledig 


afgerond op de kwaliteitsbeheersing van de ERTMS-componenten VIRM en CSS. 


 


Wel heeft er reeds afstemming plaatsgevonden tussen PD en beide IO’s welk proces gevolgd 


wordt en wat getoetst wordt om de aanbestedingsdossiers van VIRM evenals CSS door de 


Programmadirecteur vrij te kunnen geven in respectievelijk [ref 17, 18]. 
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In aanloop naar de toetsing op het aanbestedingsdossier VIRM binnen de implementatie 


organisatie ERTMS@NS, hebben er in 2019 audits plaatsgevonden op de verschillende 


deelstappen van de aanbesteding te weten: het aanbestedingsplan, de RFI en het bijgewerkte 


aanbestedingsplan van de Retrofit VIRM.  Binnen de invoering van ERTMS bij NS worden 4 


projecten onderscheiden (RUN, VoVe, VIH en SO&I). Het Auditplan ERTMS@NS 2019-2020 


bevat audits op de Project Initiatie Documentatie van elk van deze 4 projecten [ref 22]. 


 


In aanloop naar de toetsing op het aanbestedingsdossier CSS is binnen de implementatie 


organisatie ProRail, heeft er in 2019 conform het Auditplan IEP 2019 – 2020 een audit 


plaatsgevonden naar de specificaties van de aanbesteding van het ERTMS-systeem voor de 


CSS. Randvoorwaarde voor start van de audits op de raakvlakken met de programmadirectie 


waaronder het PKS-R is dat IEP zelf een programma kwaliteitssysteem (PKS) heeft [ref 23]. Bij 


IEP loopt op dit moment een externe audit door KPMG om de verschillen in uitvoering van het 


kwaliteitsmanagementsysteem over de verschillende sectoren intern ProRail in kaart te brengen. 


Aangenomen is dat derhalve deze audits nog niet zijn uitgevoerd. 


 


Derhalve kan geconcludeerd worden dat de intentie van deze actie op zodanige wijze is ingevuld 


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. 


 


Opmerkelijk is het verschil in aanpak tussen de twee implementatie organisaties.  IEP richt zich in 


haar auditplan meer op de processen van de regieafdeling IEP en de raakvlakken met de 


programmadirectie en de realisatieprojecten in de lijnorganisatie. 


ERTMS@NS richt zich in haar auditplan meer op de ERTMS-componenten. De term “ERTMS-


componenten” wordt hierbij ruim opgevat; alle deliverables van ERTMS@NS zoals deze zijn 


beschreven in het programmaplan “Invoering ERTMS bij NS” en de 4 projectplannen (RUN, VoVe, 


VIH en SO&I).  


 


4.4 Verstevig aanpak eerste mijlpaal 


Actie 4.4 Stappenplan invoering ketenbeheer opstellen (migratiestap 1) 


 


Beoordeling opvolging van de actie 


De actie is voltooid met het opstellen van het plan van aanpak voor operationalisering van 


ketenbeheer bij ERTMS [ref 50] en het goedkeurde projectplan voor de initiatiefase van 


migratiedeelstap MDS-01.10 [ref 52]. 


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Het model voor ketenbeheer bevat uitgangspunten voor verdeling van 


verantwoordelijkheden en uitwisseling van informatie in de keten en is daarmee een 


randvoorwaarde voor borgen van integraliteit 


Verdere vertaling van het model voor ketenbeheer naar de specificaties wordt geborgd door 


de toepassing van de SE-werkwijze in de SSDD-0 voor ketenbeheer.  
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Beschrijving van de actie 


Opstellen van een stappenplan om het ketenbeheer in te richten en om de eisen daarvoor mee te 


kunnen nemen in de aanbestedingen. 


 


Status van de actie 


Ketenbeheer is de verzameling van beheertaken en beheerproducten die ervoor zorgdragen dat 


het vervoersproces onder ERTMS als geheel betrouwbaar zal functioneren door te monitoren, te 


laten tunen en waar nodig aan te laten passen [ref 50]. Invoering van ketenbeheer is de eerste 


migratiestap (MS-01) van het migratieplan ERTMS [ref 9].  Er is een plan van aanpak opgesteld 


voor het operationaliseren van ketenbeheer voor ERTMS [ref 50]. En er is een door het MT-


ERTMS goedgekeurd projectplan voor de initiatiefase van migratiedeelstap MDS-01.10 [ref 52 


Deze actie is dus voltooid, in de zin dat er een goedgekeurde plannen beschikbaar zijn en het een 


onderdeel is van de migratiestrategie. 


 


Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 


Ontwikkeling van ketenbeheer wordt gedaan conform de SE-werkwijze van de PD-ERTMS waarbij 


ketenbeheer als deelsysteem onderkent is. Voor het ketenbeheer is een concept OCD opgesteld 


[ref 51] waaruit de specificaties voor ketenbeheer voor de IO’s opgesteld worden.  


In het Plan van Aanpak [ref 50] wordt een model beschreven waarbij een afbakening gemaakt is 


voor ketenbeheertaken van de betrokken organisaties. Dit model is een randvoorwaarde voor het 


borgen van integraliteit van het systeem in de keten. Dit model wordt het “federatief model” 


genoemd. De uiteindelijke keuze voor dit model wordt gezien als een ontwerpbesluit dat 


opgenomen wordt in de SSDD-0 voor ketenbeheer. 


Door toepassing van de SE-werkwijze wordt dit verder doorvertaald in onderliggende specificaties. 
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Bijlage A Aanpak van toets 


De toets is uitgevoerd door middel van een analyse van de vanuit de Programmadirectie ERTMS 


geleverde documentatie. Bevindingen daaruit zijn door middel van een aantal interviews met 


medewerkers van de Programmadirectie ERTMS nader onderzocht en getoetst. 


Het eerste conceptrapport is voorgelegd aan de Programmadirectie ERTMS voor hoor/wederhoor. 


Het eindrapport is, na verwerking van opmerkingen uit deze hoor/wederhoor, aangeboden aan het 


ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 


Stappenplan voor uitvoering van de toets 


1: Startbijeenkomst met de Programmadirectie ERTMS 


Als start van de toets is een bespreking op 3 maart 2020 belegd met de Programmadirectie 


ERTMS. In deze bespreking is door de Programmadirectie ERTMS een overzicht gegeven van de 


huidige stand van implementatie van de voorgestelde maatregelen bij de Programmadirectie 


ERTMS. Op basis hiervan zijn de relevante documenten vastgesteld en ter beschikking gesteld 


aan het ADSE-toetsteam. 


2: Bureaustudie 


Het ADSE-toetsteam heeft een vragenlijst voor beoordeling van de acties opgesteld. Deze 


vragenlijst is gedeeld met de opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de 


Programmadirectie ERTMS. De vragenlijst is gebaseerd op criteria om de uitvoering van acties te 


beoordelen, en criteria voor de kwaliteit van de eisen, waaronder: 


• Traceerbaarheid en apportionering over de deelsystemen 


• Aantoonbaarheid van de bijdragen van eisen aan de doelstellingen door middel van 


validaties en analyses 


• Toetsbaarheid en eenduidigheid van de eisen, en aanwezigheid van verificatiemethodes 


 


Op basis van deze vragenlijst heeft de PD-ERTMS antwoorden geformuleerd in een document dat 


gedeeld is met het ADSE-toetsteam [ref 47]. 


Op basis hiervan heeft het ADSE-toetsteam de verstrekte documenten bestudeerd. Het toetsteam 


heeft aandachtspunten voor nader onderzoek vastgesteld, waarna samen met de 


Programmadirectie ERTMS bepaald is met welke medewerkers van het Programmadirectie 


ERTMS, en de IO’s de interviews zullen plaatsvinden. 


3: Interviews 


De interviews waren erop gericht om nadere informatie over de acties en de in de bureaustudie 


vastgestelde aandachtspunten te verkrijgen en om verdere vragen van het toetsteam te 


beantwoorden. 


Door de uitbraak van het corona-virus en de daarbij behorende maatregelen om afstand te 


houden, zijn de interviews door middel videobellen met behulp van Microsoft Teams gevoerd. De 


interviews zijn gedaan in goede en open sfeer.  
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Rol Naam Aandachtspunten 


   


Manager SI PD-


ERTMS 


• Marcel Hendriks Boers • PD ERTMS-organisatie 


• SE-organisatie in PD ERTMS, bemensing, 


aantallen, expertise, rollen en 


verantwoordelijkheden 


• Interfacemanagement 


Kwartiermaker SE 


PD-ERTMS 


• Ron Noortman 


• Cécile de Pierre (tools/ 


aansluiting IO’s) 


• SE-processen, kwaliteitssysteem, 


aansluiting IO-processen 


• Tools 


• Kwaliteitsmanagement 


Kwartiermaker SE 


NS 


• Beert Spijkervet; 


aangevuld met specialist. 


• Aansluiting NS-processen met PD-


ERTMS-processen 


• Afleiding van eisen in VIRM PvE 


• Configuratiemanagement bij NS 


Manager SI 


ProRail 


• Oscar Arias-Cuevas 


•  


• Relatie ProRail-processen met PD-


ERTMS-processen 


• Afleiding van eisen in CSS PvE 


• Configuratiemanagement bij ProRail 


SI en SE in IEMeV 


(OVV) 


• Boukhiar Hamdani • Relaties met overige vervoerders 


• Afleiding van eisen voor PvE bij Overige 


Vervoerders 


• Configuratie Management bij OVV 


Opsteller(s) NS 


PvE 


• Beert Spijkervet 


• Joost van Gennip/ 


Liesbeth Vrieze 


• Wendi Mennen 


• Traceerbaarheid van eisen 


• Kennis van SE-processen bij NS 


• Vertaling naar VIRM-


aanbestedingsdossier 


Opsteller(s) 


ProRail PvE 


• Wendi Mennen 


• Oscar Arias-Cuevas 


• Han Berends 


• Hans van Zandvoort 


• Gertruud Verduijn 


• Traceerbaarheid van eisen 


• Kennis van SE-processen bij ProRail 


• Vertaling naar CSS-aanbestedingsdossier 


Systeemarchitect 


PD-ERTMS 


• Wendi Mennen • Systeemarchitectuur op PD-ERTMS-


niveau 


• Interfacemanagement 


Configuratie 


Manager PD-


ERTMS 


• Cécile de Pierre • Configuratiemanagement-processen 


 


Tabel 2 Geïnterviewde personen en aandachtspunten 


 


4: Opstellen conceptrapport 


Het toetsteam heeft de resultaten verwerkt in een concept van dit rapport. Hierop is door een 


senior medewerker van ADSE, die geen onderdeel uitmaakte van het toetsteam, een 


kwaliteitscontrole uitgevoerd. 
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5: Hoor/wederhoorbijeenkomst bij Programmadirectie ERTMS 


Het conceptrapport is besproken met de opdrachtgever en Programmadirectie ERTMS voor 


controle op feitelijkheid en volledigheid. Deze bespreking heeft plaatsgevonden op 21 april 2020 


6: Opstellen eindrapport 


Opmerkingen naar aanleiding van het conceptrapport uit de hoor/wederhoorbijeenkomst zijn 


verwerkt in het definitieve rapport dat op 30 april 2020 ter acceptatie per e-mail verstuurd is naar 


de opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
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Bijlage B Referenties 


Ref Document naam Uitgifte door Versie Datum 


1.  BIT-advies Min I&W - 26 Mar 2019 


2.  Management Reactie PD-ERTMS PD ERTMS - 3 Apr 2019 


3.  Offertevraag van Ministerie van Verkeer en 


Waterstaat 


Min I&W IenW/8


5-2019 


4 juli 2019 


4.  ISO 15288 - Systems and software 


engineering – system life cycle processes 


NEN-


ISO/IEC/IEEE 


2015 Juni 2015 


5.  VSA – ERTMS 


Vervoersysteemarchitectuur, 


Programmadossier document U3 


PD ERTMS 6.0 31 Aug 2018 


6.  J-STD-016 – Software life Cycle Processes 


Software Development - Acquirer-Supplier 


Agreement 


EIA/IEEE 1995 Sept 1995 


7.  ISO 15289 - Systems and software 


engineering - Content of life-cycle 


information products (documentation) 


NEN-


ISO/IEC/IEEE 


2011 Nov 2011 


8.  ERTMS Dossier Programmabeslissing 17 


mei 2019 


PD ERTMS  17 Mei 2019 


9.  ERTMS Migratieplan PD ERTMS 1.0 5 Feb 2020 


10.  03_08_02_Werkinstructie_Verbeterregister


_AuditActionTracker 


PD ERTMS 1.0 4 Dec 2019 


11.  BIT externe toets - Inrichting SE en 


Kwaliteitssysteem 


PD ERTMS 0.6 3 Mar 2020 


12.  Rapport ERTMS_rapport_afhandeling_BIT-


acties 


PD ERTMS 0.23 13 Mar 2020 


13.  135 Verslag MT ERTMS PD ERTMS - 25 Apr 2019 


14.  ERTMS Apportionering van eisen uit het 


PvE vervoersysteem 


PD ERTMS 0.97 16 Apr 2019 


15.  ERTMS Verificatie van PvE vervoersysteem  PD ERTMS 2.0 21 Feb 2020 


16.  ERTMS Memo Aanpak afhandeling BIT-


acties 1_5 1_7 en 2_1 voor aanbestedingen 


PD ERTMS - 17 Jul 2019 


17.  Memo ERTMS Beoordeling Aanbesteding 


VIRM 


PD ERTMS 0.13 1 Nov 2019 


18.  Memo ERTMS Reviewproces CSS 


aanbesteding 


PD ERTMS 0.5 31 Jul 2019 


19.  00_01 PKS-R 1.0 PD ERTMS 0.9 19 Jun 2019 


20.  Kennisdocument Product Based Planning PD ERTMS 0.3 10 Dec 2019 


21.  Auditplan 2019 Programma ERTMS PD ERTMS 1.0 22 Mei 2019 


22.  Auditplan ERTMS 2019-2020 NS 001 11 Dec 2019 


23.  Auditplan IEP 2019-2020 ProRail 1.1 13 Aug 2019 


24.  Eisen en traceability PD ERTMS 0.5 8 Nov 2019 


25.  mds 09.20 SSDD0 PD ERTMS 1.3 17 Mar 2020 


26.  mds 09.20 SSDD1 IBS-ProRail ProRail 0.31 17 Mar 2020 
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Ref Document naam Uitgifte door Versie Datum 


27. mds 09.20 SSDD2 Operatie Treinverkeer ProRail 0.31 16 Mar 2020 


28. mds 09.20 SSS0 PD ERTMS 1.1 13 Mar 2020 


29. SMART PvE Vervoersysteem met ERTMS PD ERTMS 1.2 12 Mar 2020 


30. Memo Conclusies analyse GPvEM op 


invulling van PvE Vervoersysteem 


PD ERTMS - 13 Mar 2020 


31. GPvEM-detaileisen PD ERTMS 1.0 22 Mei 2019 


32. BIT 1.5 - bijlage 1a - ERTMS 


Ontwikkelingsproces 


NS 0.7 19 Mar 2019 


33. BIT 1.5 - Bijlage 1c - Procesafspraken 


goedkeuring PvE VIRM 


PD ERTMS - 21 Jan 2020 


34. BIT 1.5 - Bijlage 1d - 


V&V_Onderbouwingsrapport_PvE_ERTMS


_VIRM 


NS 0.3 23 Mar 2020 


35. Beschrijving_Structuur_PvE_ERTMS NS 1.0 10 Mar 2020 


36. Doelstelling opstellen eisenset RUN 


ERTMS 


NS 0.3 14 Okt 2019 


37. Opstellen dilemma’s ERTMS-eisen NS NS 1.0 10 Mar 2020 


38. proces Means of Compliance - PvE - 


ERTMS VIRM 


NS 1.0 10 Mar 2020 


39. Proces tracering ERTMS-eisen NS NS 1.0 10 Mar 2020 


40. MDSP-I 09.20 Start operatie Kijfhoek - 


Belgische grens 


PD ERTMS 1.0 27 Feb 2020 


41. Systeemintegratieplan ProRail_ERTMS ProRail 1.0 1 Jul 2019 


42. 156 Verslag MT ERTMS PD ERTMS - 13 Feb 2020 


43. Memo - RAM-effect infrastructuur ERTMS ProRail - 17 Feb 2017 


44. Afdelingsplan IEMEV IEMeV 1.2 19 Jun 2019 


45. Presentatie Rol IEMeV.pptx IEMeV - 2 Apr 2020 


46. Proceseisen Programma ERTMS PD ERTMS 0.6 1 Apr 2020 


47. Externe toets ADSE - vragen en 


antwoorden 


PD ERTMS 0.7 15 Apr 2020 


48. Invoeringsplan kwaliteitssysteem PKS-R PD ERTMS 1.0 21 Juni 2019 


49. ERTMS Systems Engineering Aanpak PD ERTMS 1.0 25 April 2019 


50. Plan van aanpak operationalisering 


ketenbeheer 


PD ERTMS 1.1 19 Sept 2019 


51. OCD mds 01.1- ketenbeheer ingericht PD ERTMS 0.6 5 feb 2020 


52. Migratiedeelstap MDS-01.10 initiatiefase PD ERTMS 1.0 27 feb 2020 
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Bijlage C Uitleg systeemarchitectuur, documentstructuur 


Systeemarchitectuur 


Het vervoersysteem met ERTMS bestaat o.a. uit de volgende soorten subsystemen: 


• SMS – Stelselmanagementsysteem: dit heeft als doel om een geïntegreerd werkend


vervoersysteem met ERTMS te realiseren en te kunnen exploiteren.


• IBS – Infrastructuurbeheersysteem: dit omvat spoorweginfrastructuur, de verlening van


toegang tot en gebruik van de spoorweginfrastructuur en het regelen van het


spoorverkeer. Hiertoe behoort ProRail, maar ook bijvoorbeeld de beheerders van de HSL


en lokale spoorlijnen.


• SOS – Spoorwegondernemingsysteem: dit is de onderneming die gebruik maakt van de


spoorweg. Hiertoe behoren o.a. de NS, regionale vervoerders en goederenvervoerders.


Documentstructuur en afleiding van eisen 


De systeemarchitectuur leidt tot een documentstructuur die volgens Systems Engineering 


principes is uitgewerkt en is weergegeven in onderstaande figuur. Voor een goed begrip van de 


beoordeling en conclusies in dit rapport is het van belang deze figuur eerst uit te leggen. De 


documentstructuur van de SE-documenten van het programma ERTMS volgt de 


systeemarchitectuur, met andere woorden voor elk subsysteem wordt een set van SE-


documenten opgesteld, die in naamgeving vergelijkbaar zijn. In deze fase zijn dat 


specificatiedocumenten (SSS) en ontwerpdocumenten (SSDD).  
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De afleiding (apportionering) van de top-eisen naar aanbestedingsniveau vindt nu in stappen 


plaats aan de hand van deze documentstructuur. Deze stappen zijn: 


1. Smart PvE en Proceseisen


• Het Programma van Eisen (PvE) Vervoersysteem is het topdocument en bevat de


top-eisen. Dit document is reeds opgenomen in het programmadossier.


• Daarvan afgeleid is het Smart PvE dat aan deze top-eisen pass-fail criteria en


verificatiemethoden toevoegt waarmee deze eisen toetsbaar zijn geworden (zie Actie


1.5).


• Naast het Smart PvE staat een Proceseisen document. Dit bevat procesafspraken


waarmee geborgd kan worden dat aan de eisen wordt voldaan.


2. Opstellen SE-documenten voor de Implementatie Organisaties


• Vanuit het Smart PvE worden de eisen uitgewerkt in eisen die per migratiedeelstap


van toepassing zijn (mds x) in het eisendocument SSS-0. Daarvoor is het


Operationeel Concept (OCD) van elke migratiedeelstap een inputdocument.


• De apportionering naar de subsystemen (SMS, IBS, SOS organisaties) vindt


vervolgens plaats in het ontwerpdocument SSDD-0 waarin ook de ontwerpbesluiten


zijn opgenomen. Ook dit is per migratiedeelstap.


• De geapportioneerde eisen samen met de ontwerpbesluiten leiden tot een set van


afgeleide eisen aan elk van de subsystemen afzonderlijk, in de SSS-1. Er is dus voor


elke SMS, IBS, en SOS organisatie een SSS-1. Tevens zijn er door deze opdeling


interfaces ontstaan die worden beschreven in IRS-documenten.


Tot hiertoe zijn de documenten de verantwoordelijkheid van de Programmadirectie


ERTMS.


3. Tracering Aanbestedingseisen
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• De Implementatie Organisaties werken de eisen uit het SSS-1 verder uit, nemen


ontwerpbesluiten, en verdelen deze eisen over de subsystemen onder hun


verantwoordelijkheid (SSDD-1). Deze subsystemen zijn de bedrijfsprocessen en de


hiervoor benodigde middelen zoals de beveiliging, verkeersleidings- en


planningsystemen, de trein, en het personeel. De IO’s zijn ook verantwoordelijk voor


de definities en invulling van de interfaces tussen de subsystemen binnen hun


verantwoordelijkheidsgebied.


• Als laatste stap worden voor al die subsystemen de specificaties opgesteld en de


aanbestedingsdossiers samengesteld ten behoeve van de aanbesteding. Indien nodig


vindt hiervoor nog een verdere decompositie plaats afhankelijk van het detail niveau


van de aan te besteden technische producten of diensten.
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Bijlage D Resultaten inhoudelijke steekproef 


 


Het ADSE toetsteam heeft een paar steekproeven uitgevoerd om te toetsen in hoeverre de 


afgeleide eisen toetsbaar zijn en inhoudelijk invulling geven aan de bovenliggende eisen uit het 


PvE Vervoersysteem. De steekproef betrof eisen voor treinvertragingsminuten, capaciteit, en 


veiligheid, die belangrijk zijn voor het behalen van de programmadoelstellingen. De steekproef is 


uitgevoerd op het smart PVE, de SSS en SSDD-documenten van migratiedeelstap mds 9.20 


(ERTMS level 2 only op baanvak Kijfhoek – Belgische grens), en een deel van de 


aanbestedingsdocumenten voor zover dat mogelijk was.  


• Treinvertragingsminuten bij storingen: (PvE Vervoersysteem E-006).  


Voor deze eis geldt het standstill principe: de situatie met ERTMS moet gelijk of beter zijn dan 


de huidige situatie. Deze eis wordt doorvertaald naar de subsystemen, echter een 


referentiewaarde (voor de huidige situatie) op grond waarvan kan worden beoordeeld of aan 


de eis is voldaan wordt pas bepaald een jaar voor de betreffende migratiedeelstap (“Meting 


Prestatie Analyse Bureau”). Dat bemoeilijkt het formuleren van de eisen voor de 


aanbestedingen, die binnenkort moeten plaatsvinden. Met RAM-analyses is getracht hiervoor 


al op dit moment meer zekerheid te verkrijgen zodat de juiste eisen aan de leveranciers 


kunnen worden gesteld. Op basis van deze RAM-analyses zijn in de aanbestedingsdossiers 


voor CSS en VIRM toetsbare RAM-getallen opgenomen (dit is aan het toetsteam getoond 


door inzage in delen van de aanbestedingsdossiers).  


Naast de techniek moet ook in de beheerprocessen en de storingsherstel-processen geborgd 


worden dat het juiste proces ingericht is dat zorgt voor de betrouwbaarheid van het gehele 


vervoersysteem. Op dit gebied zijn de eisen aan deze processen nog niet goed toetsbaar. 


Voorbeeld: E-6A.3.P.2 “Operationele processen binnen Operatie Treinverkeer dienen zo te 


worden ontworpen en ingericht dat de kans op storingen die treinvertragingsminuten tot 


gevolg kunnen hebben minimaal is”.  


• Capaciteit (PvE Vervoersysteem E-002).  


Deze eis is geformuleerd als een verbetering van de technisch minimale opvolgtijd tussen 


treinen met 25%. De eis wordt goed geapportioneerd over de subsystemen in SSDD-0. Echter 


in de SSDD-1 wordt deze eis omgezet in een proces-eis voor de Infrastructuur: “PD zal met 


ProRail afspraken maken over aanvullende Eisen t.a.v. capaciteitsverhoging …”. 


Desgevraagd is in de interviews in deze toets toegelicht dat er nog overleg is over de precieze 


formulering van deze eis. De eis aan opvolgtijd moet worden geborgd in het ontwerpproces 


van ProRail. De uiteindelijk realiseerbare capaciteit wordt grotendeels bepaald door de wijze 


waarop het systeem op de infra-layout wordt geprojecteerd, met name de detectiesectie- 


indeling en blokindeling zijn bepalend.  


Naast de projectering dragen ook de responsetijden van het systeem en de 


remkarakteristieken bij aan de capaciteit. Uit de topeis zijn SSS1 eisen afgeleid aan o.a. 


responsetijd en verwerkingscapaciteit van de infrastructuur. Hier is gekozen voor waarden die 


haalbaar zijn met het huidig technische aanbod in de markt (CSS) en de te behouden delen 


van het huidig functionerende ProRail systeem. Middels simulatie is aangetoond voor een qua 


capaciteit maatgevend traject (OV SAAL) dat de gewenste capaciteit kan worden gerealiseerd 


bij toepassing van OVS-regels van ProRail en de responsetijden zoals gespecificeerd voor 


leveranciers.  


De apportionering naar de eisen aan het materieel is ook gedaan in de vorm van toetsbare 


eisen aan remkarakteristieken en verwerkingstijden [ref 25]. Wel zijn deze eisen nog in 


concept en nader af te stemmen.  
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• Veiligheid (PvE Vervoersysteem E-29).


Ook deze eis is geformuleerd volgens het standstill principe: “het veiligheidsniveau ... dient


niet af te nemen…”. Deze eis is geapportioneerd naar techniek en processen met de


formulering “… risico op onveilig falen dient niet toe te nemen…”. Hiervan is in de interviews in


deze toets toegelicht dat de uitwerking van deze eis momenteel wordt voorbereid met de


leden van de Programma Safetyboard waarbij ook de te hanteren set van indicatoren zal


worden vastgesteld. Hoewel de eis zelf voldoende smart is (standstill principe) moet nog wel


worden vastgesteld op welke wijze en met welke referentiewaarden moet worden aangetoond


dat aan deze eis wordt voldaan. Hierbij wordt voor de techniek gebouwd op de Europese


wetgeving zoals CSM-REA, de normen CENELEC-50126 /50128 en de Europese ERTMS-


specificaties. De systeemleverancier wordt middels contractdocumenten verplicht zijn


activiteiten in deze te beschrijven in een safety plan. In de ERTMS-specificaties zijn de hazard


categorieën en gerelateerde veiligheidsniveau ’s (SIL, Safety Integrity Level) voorgeschreven


zodat voor de techniek de veiligheidseisen voldoende toetsbaar zijn. ProRail specificeert in


haar aanbestedingsdossiers bovendien hazard categorieën en veiligheidsniveau ’s voor de


CSS-aanbesteding, die een bredere scope heeft dan de ERTMS-specificaties afdekken (dit is


aan het toetsteam getoond door inzage in delen van de aanbestedingsdossiers).


Conclusies uit de steekproef: 


- Voor de eis van betrouwbaarheid zijn de eisen aan leveranciers voor de eerste


aanbestedingen toetsbaar en er is gevalideerd dat deze bijdragen aan de


programmadoelstellingen. Niet alle eisen die aan de bedrijfsprocessen worden gesteld zijn


goed toetsbaar. Een referentiewaarde voor de huidige situatie op basis waarvan de


uiteindelijke verificatie plaatsvindt moet nog worden vastgesteld.


- Voor het voldoen aan de eis voor capaciteit (opvolgtijd) is er nog discussie gaande over


de methodiek. Op zich is echter deze eis helder genoeg, alleen de wijze van verificatie


moet nog worden bepaald. ProRail heeft daarin een eigen ontwerpverantwoordelijkheid.


Voor de eisen gebruikt voor de eerste aanbestedingen van de infrastructuur (CSS) is


middels simulatie aangetoond dat deze de vereiste capaciteit kunnen realiseren. De eisen


aan materieel zijn nog niet bevroren.


- Voor de veiligheidseisen moeten de te hanteren veiligheidsindicatoren en


referentiewaarden nog worden bepaald, waardoor de norm waartegen de (volgens wet


geregelde) veiligheidsanalyses worden uitgevoerd nog niet geheel helder is.


Dit is voor de eerste aanbestedingen nog geen groot risico doordat kwantitatieve eisen


zijn gespecificeerd aan de toegelaten risicowaarden voor de faalwijzen van de techniek, in


combinatie met de methodiek zoals voorgeschreven in de EU-regelgeving.
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Bijlage E Afkortingenlijst 


Afkorting Betekenis 


AAT Audit Action Tracker 


ADSE Aircraft Development and Systems Engineering 


ATB Automatische Trein Beïnvloeding 


BIT Bureau ICT-toetsing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 


Koninkrijksrelaties  


CCB Configuration Control Board 


CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization  


CM Configuratie Management 


CMDB Configuratie Management Data Base 


CSM-REA Common Safety Methods for Risk Evaluation and Assessment 


CSS Central Safety System; centraal beveiligingssysteem (infrastructuur)  


DOK Diensten Overeenkomst 


EIA Electronic Industries Alliance 


ERTMS European Rail Traffic Management System 


ERTMS@NS Implementatie-organisatie ERTMS van ProRail 


ETCS European Train Control System 


EU Europese Unie 


EURI Een door de PD gehanteerde Nederlandse aanduiding van de RACI-


matrix, om rollen en verantwoordelijkheden weer te geven 


GPvEm Generiek Programma van Eisen Materieel  


GVA Gereed voor Aanbesteding 


HSL Hoge Snelheid Lijn 


IBS Infrastructuurbeheersysteem 


ICT Informatie- en communicatietechnologie 


IEC International Electrotechnical Commission 


IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 


IEMEV Implementatie-organisatie ERTMS voor Materieeleigenaren en 


Vervoerders 


IEP Implementatie-organisatie ERTMS van ProRail 


IO Implementatie Organisatie 


IRS Interface Requirements Specification 


ISO International Organization for Standardization 


IT Informatietechnologie 


JIRA Issue tracking and agile projectmanagement software 


KMS Kwaliteitsmanagementsysteem 


KPMG Internationale accountants- en adviesorganisatie 


mds Migratiedeelstap 







Rapport nr. 20-RA-006 Versie nr. 1.0   Classificatie Niet geclassificeerd 


Datum  30 april 2020 
50 


Afkorting Betekenis 


MDSP Migratiedeelstap Plan 


MS Microsoft 


MT Management Team 


NEN Nederlandse Norm 


NS Nederlandse Spoorwegen 


OCD Operational Concept Description 


OV SAAL Openbaar Vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere – Lelystad, traject 


voor hoogfrequent railvervoer 


OVS Ontwerp Voorschrift 


OVV Overige Vervoerders 


PB Project Beheersing 


PD Programma Directie ERTMS 


PKS-R Programma Kwaliteitsmanagementsysteem – Realisatiefase 


PVE Programma van Eisen 


RAM (S) Reliability, Availability, Maintainability (and Safety) 


RFI Request for Information 


RUN Retro-Upgrade-Nieuw materieel 


SE Systems Engineering 


SI Systeem Integratie 


SIL Safety Integrity Level 


SMART Werkbegrip voor aanduiding van de kwaliteit van eisen: Specifiek, 


Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 


SMS Stelselmanagementsysteem 


SO&I Systeemontwikkeling & Integratie 


SOK Samenwerkingsovereenkomsten 


SOS Spoorwegondernemingsysteem 


SSDD System-Subsystem Design Description 


SSS System-Subsystem Specification 


STD System Test Description 


STP System Test Plan 


SVP Systeem Verificatie Plannen 


VIH Voorbereiding Instandhouding 


VIRM Verlengd InterRegioMaterieel, eerste treinserie van NS waar ETCS 


wordt ingebouwd 


VoVe Voorbereiding Vervoer 


VSA Vervoersysteem Architectuur 
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Management samenvatting 


Tussen oktober 2018 en januari 2019 heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT), op verzoek van het ministerie 


van IenW, onderzoek verricht naar de aanpak van de IT-gerelateerde werkzaamheden voor realisatie 


van het ERTMS. Naar oordeel van het BIT is de aanpak van het programma op belangrijke onderdelen 


onvoldoende gedegen. Om de kans op succesvolle invoering van ERTMS te vergroten, heeft het BIT 


vier aanbevelingen voorgesteld, waaronder het doorvoeren van verbeteringen in de ERTMS-


specificaties op het gebied van cybersecurity. Als reactie op het BIT-advies, heeft het MT ERTMS bij de 


cybersecurity-aanbeveling acht actiepunten geformuleerd om cybersecurityrisico’s te verkleinen. 


In opdracht van het ministerie van IenW heeft Fox-IT voor drie van deze acht actiepunten onderzocht in 


welke mate de drie acties voor de start van de aanbesteding voltooid zijn en of er met de voltooiing 


sprake is van een gedegen cybersecurity-aanpak, waaruit de eventueel te implementeren 


maatregelen zijn af te leiden. In zijn algemeenheid heeft Fox-IT vastgesteld dat er stappen zijn gezet in 


het oppakken van de BIT-acties. Op het moment van schrijven zijn geen van de drie acties volledig 


afgerond. Voor de drie acties hebben wij de volgende status kunnen vaststellen: 


 3.2: Document “Rules and regulations”


De structuur van het handboek is vastgesteld op het moment van schrijven. De start van de


aanbesteding is onafhankelijk van de realisatie van deze actie. De input uit de dialoogfase van de


aanbestedingen en de spoorstelsel input, zijn noodzakelijk voor het volledig afronden van dit


document. Deze bijdragen zullen grotendeels pas na de deadline van december 2020 beschikbaar


komen. De volledigheid van het handboek kan pas worden vastgesteld, wanneer dit aantoonbaar te


relateren is aan maatregelen uit een standaard risicomanagement framework.


 3.7: Gebruik van cryptografische hardware


Er wordt binnen Europa aangedrongen op het ontwikkelen van een Europese standaard wat betreft


cryptografie, maar dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. De eisen voor cryptografisch


hardware of alternatieven zijn opgenomen in de PvE’s. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de


kans klein is dat er door leveranciers wordt voldaan aan de gestelde cryptografische hardware-


eisen. Een alternatieve implementatie van het gebruik van cryptografische hardware is nog


onvoldoende onderzocht.


 3.8: Fysieke beveiliging


NS en ProRail hebben beide de fysieke toegangsbeveiligingseisen opgenomen in hun PvE’s. De


consequenties van de eisen voor internationale vervoerders en overige Nederlandse vervoerders


zijn niet duidelijk.


De acties 3.7 en 3.8 zijn gereed als voor de definitieve vaststelling van de specificaties voor de 


aanbesteding ProRail zijn alternatieve benadering ten opzichte van NIST-norm FIPS 140-2 of 


vergelijkbaar ter beoordeling voorlegt aan de stuurgroep. Zodat deze kan beoordelen of dit voldoende 


conform het BIT-advies is. Ook dient de adaptiviteit zeker gesteld te worden voor nieuwe en alternatieve 


standaarden volgend op NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar.  


Aanvullend aan de scope van de opdracht hebben we geconstateerd dat er geen consultatie is 


geweest bij het BIT om hun advies te verduidelijken en er geen cybersecurity roadmap beschikbaar is 


waarin de strategische doelen op het gebied van cyber binnen het programma zijn vastgesteld. Zorg dat 


de expliciete verantwoordelijkheid en mandaat van de uitvoering van deze roadmap expliciet wordt 


belegd. Ook de consequenties van benoeming van de spoorsector als vitale infrastructuur dienen 


opgenomen te worden in de cybersecurity roadmap. 
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1 Introductie 


Het programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) is een samenwerkingsprogramma 


tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS. Zij werken samen met andere 


stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen voor ERTMS. Dit opgestelde programma is 


beoordeeld door het BIT (Bureau ICT-toetsing), waarna op 26 maart 2019 een advies is uitgebracht. In 


dit advies werd de nadruk gelegd op de aanpak van de IT-gerelateerde werkzaamheden voor realisatie 


van het ERTMS. Naar oordeel van het BIT is de aanpak van het programma op belangrijke onderdelen 


onvoldoende gedegen. Om de kans op succesvolle invoering van ERTMS te vergroten, heeft het BIT 


vier aanbevelingen voorgesteld, waaronder het doorvoeren van verbeteringen in de ERTMS-


specificaties op het gebied van cybersecurity.  


Met betrekking tot de BIT conclusie van een onderontwikkelde aanpak voor cybersecurity, worden er 


acht concrete maatregelen door ERTMS programma geïnitieerd. Hieronder de voorgestelde 


maatregelen. 


Nr. Korte omschrijving van de actie 


3.1 Aanvullende expertise cybersecurity verwerven. 


3.2 Document “Rules and regulations” opstellen, daarbij aansluitend bij beleid cybersecuritysector-partijen. 


3.3 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity aansluitend op centrale organisaties bij sectorpartijen en 


IenW. 


3.4 Tooling implementeren bij sectorpartijen en de centrale organisatie ten behoeve van detectie en cyberincidenten.  


3.5 Actieplan cybersecurity uit 2017 actualiseren op basis van nieuwe inzichten. 


3.6 Dreigingsanalyses ERTMS jaarlijks actualiseren en n.a.v. beheersmaatregelen doorvoeren. 


3.7 Aandringen op het opnemen van eisen voor het gebruik van cryptografische hardware in de Europese 


specificaties en parallel daaraan leveranciers vragen, waar mogelijk al gebruik te maken van cryptografische 


hardware. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het programma andere beveiligingsmaatregelen laten toepassen. 


3.8 Strenge eisen stellen ten aanzien van fysieke beveiliging van en toegang tot de apparatuur waarin de sleutels 


worden opgeslagen (spoorvoertuig, RBC, KMC). 


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DGMo, Directie Openbaar Vervoer en Spoor heeft Fox-


IT verzocht een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek richtte zich op de reactie van het ERTMS 


programma op de BIT-toets.  


Fox-IT is gevraagd om zich te richten in haar onderzoek op de acties 3.2, 3.7 en 3.8. De volgende 


hoofdvraag is centraal gesteld in het onderzoek: 


“Zijn de doelstellingen van het programma voldoende vertaald naar de onderliggende specificaties, zijn 


deze specificaties voldoende helder en is de integraliteit tussen verschillende deelsystemen geborgd?” 


De hoofdvraag is door ministerie uitgesplitst in de onderstaande twee onderzoeksvragen: 


“In welke mate zijn de acties ten aanzien van cybersecurity zoals opgenomen in de managementreactie 


van het MT ERTMS, welke als geheel of gedeeltelijk als randvoorwaardelijk voor de start van de 


aanbestedingen zijn aangemerkt, voltooid?” 







CLASSIFICATIE 
COMMERCIAL.RESTRICTED 


Pagina 7 van 16 


“In welke mate zijn deze drie acties ten aanzien van cybersecurity op zodanige wijze voltooid dat er ten 


aanzien van de drie acties een gedegen cybersecurity-aanpak is en er ten aanzien van deze drie acties 


concrete maatregelen afgeleid zijn die geïmplementeerd moeten worden? 


Dit rapport gaat in op de drie acties in relatie tot de onderzoeksvragen en zal afsluiten met een overall 


beeld dat is verkregen door middel van: 


 Introductie in de opdracht ten kantore van ERTMS in de achtergrond van het onderzoek;


 Interview met twee ERTMS leden (enerzijds de kwartiermaker systems engineering, die ook


coördinator van de BIT-acties is en anderzijds de aspectmanager cybersecurity);


 Interview met twee vertegenwoordigers van ProRail (de manager projecten en de


aspectmanager cybersecurity);


 Interview met een vertegenwoordiger van NS (de aspectmanager cybersecurity);


 Een afsluitend kort gesprek met de twee ERTMS leden die eerder waren gesproken.


In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de acties 3.2, 3.7 en 3.8, waar bij iedere actie de 


constateringen zijn weergeven. Vervolgens worden de constateringen en verkregen informatie 


geanalyseerd en wordt er afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 


Dit rapport sluit tenslotte af bevindingen die Fox-IT gedaan heeft naast de drie BIT-acties. Ook dit 


hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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2 Rules and regulations 


De omschrijving van de concrete maatregel zoals gedefinieerd door MT ERTMS op basis van 


het BIT-advies luidt: 


“Document ‘Rules & regulations’ opstellen, daarbij aansluiten bij beleid cybersecuritysector-partijen”. 


Doel einddatum: December 2020 


2.1 Constateringen 


Om invulling te geven aan het document ‘Rules & regulations’ (ook wel handboek genoemd), heeft 


ERTMS samengewerkt met NS en ProRail. Dit heeft geresulteerd in een inhoudsopgave met 


onderwerpen die gerelateerd zijn aan verschillende risicomanagement frameworks en de deelsystemen 


van de verschillend partijen. De aanpak van Translink Systems is geëvalueerd. Er heeft geen onderzoek 


naar Europese best-practices op dit gebied plaats gevonden; er is geen Europese kring van 


kennisspecialisten op het gebied van ERTMS implementatie, dan wel cyber specialisten.  


Er is voor gekozen om de invulling van het handboek volgend te laten zijn op het aanbestedingstraject. 


2.2 Analyse 


De inhoudsopgave van het document ‘Rules & regulations’ is in samenspraak met NS, ProRail en 


IEMeV (Implementatie team ERTMS Materieeleigenaren en Vervoerders) gerealiseerd. Het is de 


verwachting dat er een zogenaamd spoorstelsel ingericht gaat worden en hieruit kunnen aanvullende 


onderwerpen en afspraken tussen partijen komen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er na de selectie 


van de leveranciers aanvullende input komt.  


Er is geen volledig overzicht van hoe de maatregelen uit een risicomanagement framework zich direct of 


indirect vertalen naar de inhoudsopgave. Hierdoor is de compleetheid van de ‘Rules & regulations’ 


inhoudsopgave niet vast te stellen. 


Er is geen gebruik gemaakt van een marktconforme standaard om tot de opzet van het handboek te 


komen. Het is niet duidelijk wat de doorslaggevende argumenten zijn geweest om niet te kiezen voor 


een standaard. Doordat er gekozen is voor een zelf samengestelde inhoudsopgave, zullen wijzigingen in 


de gebruikte frameworks gemonitord moeten worden en verwerkt moeten worden. En aangezien de 


levensduur van ERTMS tientalen jaren is, is het zeer waarschijnlijk dat ook de onderliggend frameworks 


zullen wijzigen. 


Deelnemers in het ERTMS programma zijn betrokken bij initiatieven op het gebied van Europese 


samenwerking en het programma zelf is hier niet bij betrokken omdat dit alleen toegankelijk is voor 


vervoerders en beheerders.  


De relevantie van dit handboek (en de eisen die daar in komen) voor de buitenlandse ERTMS 


gecertificeerde vervoerders is beperkt (of juridisch gecompliceerd) omdat het een Nederlandse afspraak 


tussen partijen is.  
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2.3 Conclusies en aanbevelingen 


Het document "Rules & regulations" is in ontwikkeling en er is samen met sector-partijen een 


inhoudsopgave vastgesteld. Dit handboek zal pas afgerond kunnen worden als de spoorstelsel input 


verwerkt is en als de definitieve keuze voor leveranciers gemaakt is. Deze bijdragen zullen grotendeels 


pas na december 2020 beschikbaar komen. De einddatum voor deze BIT-actie is december 2020 en er 


lijkt voldoende tijd om voor de deadline een versie met de dan bekende eisen te maken. De volledigheid 


van de inhoudsopgave is niet vast te stellen, want deze is sterk verbonden met de inhoudelijke 


uitwerking.  


Aanvullend hebben we de volgende aanbevelingen: 


1. Heroverweeg om te kiezen voor een standaard risicomanagement framework. Als het eigen


framework behouden wordt, stel dan zeker dat dit zelfgemaakte framework volledig en


onderhoudbaar is en blijft.


2. Stel zeker dat de kennis die opgedaan wordt binnen de Europese samenwerking op het gebied


van "Rules & regulations, op het niveau boven de specialisten gebruikt wordt. Dit is mede van


belang omdat cyberaanvallen zich niet per definitie beperken tot een aanval binnen


landsgrenzen.


3. Overweeg een nieuwe deadline voor de volledige versie van het document "Rules &


regulations", waarin dan ook de input vanuit het spoorstelsel en van de geselecteerde


leveranciers opgenomen is.
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3 EU specificaties cryptografie 


De omschrijving van de concrete maatregel zoals gedefinieerd door MT ERTMS op basis van 


het BIT-advies: 


“Aandringen op het opnemen van eisen voor het gebruik van cryptografische hardware in de Europese 


specificaties en parallel daaraan leveranciers vragen, waar mogelijk al gebruik te maken van 


cryptografische hardware. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het programma andere 


beveiligingsmaatregelen laten toepassen”. 


In de verdere uitwerking door MT ERTMS is bovenstaande gesplitst in twee afzonderlijke acties 


namelijk: 


3.7a: EU specificaties cryptografie – Programma ERTMS roept EU op om de specificaties t.a.v. 


cybersecurity qua cryptografie te verbeteren.   


3.7b: cryptografische hardware – Programma ERTMS eist cryptografische hardware te specificeren of 


oplossingen met dezelfde functionaliteit. 


3.1 EU specificaties cryptografie 


3.1.1 Constateringen 


Het BIT-advies voor aanscherping van het cybersecurity gedeelte van de implementatie van ERTMS tot 


het niveau van cryptografische ERTMS-hardware in treinen en infrastructuur, heeft onder andere geleid 


tot een oproep aan de EC om de specificaties ten aanzien van cybersecurity qua cryptografie te 


verbeteren. Dit is gedaan door middel van een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 


Waterstaat aan de Eurocommissaris voor Vervoer, mevrouw V. Bulc (d.d. 14 juni 2019). In deze brief 


wordt in de context van ERTMS opgeroepen tot de upgrade van GSM-R naar Future Railway Mobile 


Communication System (FRMCS) hardware en software, met de toelichting dat "Secure storage and 


distribution of the keys" nog niet gestandaardiseerd zijn. Daarnaast is er ondersteuning uitgesproken 


voor het ENISA Working Group Cyber Security for the Railways initiatief en is er een oproep voor EU 


Rules en Regulations aan ERTMS gebruikers. In juli 2019 stuurt de EC een reactie waarin ze toelichten 


een aantal cybersecurity initiatieven nauwkeurig te volgen (waaronder ERTMS) en bezig zijn met een 


interne review van de noodzaak tot een update van de "Technical Specifications for Interoperability and 


Common Safety Methods" op het gebied van Cybersecurity. In de brief wordt ook een oproep gedaan 


om contact op te nemen met de Europese coördinatoren om bij te dragen. 


3.1.2 Analyse 


Standaardisatie is een goede manier om toekomstvast de veiligheid te verhogen in de context van de 


Europese doelen van ERTMS. Echter standaardisatie is een specialistische activiteit die zwaar leunt op 


de bijdrage van de deelnemers. Door het verhogen van de inzet en deelname van partners neemt de 


snelheid van de standaardisatie toe. De oproep aan de Europese Commissie heeft nog niet geleid tot 


het versnellen van de noodzakelijke nieuwe ERTMS standaarden. 
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3.1.3 Conclusies en aanbevelingen 


Er is een oproep naar de EC gedaan op om de specificaties ten aanzien van cybersecurity qua 


cryptografie te verbeteren. En hierop is ook een reactie gekomen. Deze actie is dus in formele zin 


afgerond. Echter dit heeft niet geleid tot de beoogde versnelling van de noodzakelijke standaardisatie. 


Daarom adviseren we om de bijdrage (bestuurlijk en in mankracht) aan de nieuwe Europese ERTMS 


veiligheidsstandaarden te verhogen. 


3.2 Cryptografische hardware 


3.2.1 Constateringen 


Als opvolging van het BIT-advies voor de aanscherping van het cybersecurity gedeelte van de 


implementatie van ERTMS tot het niveau van cryptografische ERTMS-hardware in treinen en 


infrastructuur, heeft de NS de cryptografische hardware eisen opgenomen in haar 


aanbestedingsdossier. Als blijkt dat leveranciers hier niet aan kunnen voldoen, zal er naar andere 


methoden gezocht worden om wel aan de eisen te kunnen voldoen. 


ProRail heeft er voor gekozen om geen dedicated cryptografische hardware voor in het datacenter voor 


te schrijven in de aanbestedingsdocumentatie; ze gaan hierover in de consultatiefase met de 


leveranciers in gesprek. Wel zullen ze aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van de sleutels 


zeker te stellen. 


3.2.2 Analyse 


In het BIT-advies wordt gesproken over "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar". Uit de ERTMS 


documentatie kwam deze standaard bij deze BIT-actie summier naar voren. In de interviews werd dit als 


een gegeven beschouwd. Er was niet bekend dat er een aanstaande mogelijke opvolger in ontwikkeling 


is (FIPS 140-3).  


De maatregel omtrent de cryptografische hardware is procesmatig goed ingericht door de NS voor de 


VIRM. ProRail kiest er voor om voor het sleutelbeheer in het datacenter geen dedicated cryptografische 


hardware voor te schrijven. Hierbij is er geen volledig overzicht van hoe de maatregelen uit "NIST-norm 


FIPS 140-2 of vergelijkbaar", geleid hebben tot de PvE eisen. Daarom is het niet aantoonbaar dat de 


juiste eisen in het PvE opgenomen zijn.  


Uit de interviews werd duidelijk dat de leveranciers een sterke positie hebben voor wat betreft het bieden 


van een oplossing. Er is weinig ruimte om hier eisen aan te stellen. De kans dat zij een cryptografische 


hardware oplossing gaan bieden is niet erg waarschijnlijk. Het is vrijwel zeker dat een andere oplossing 


kostenverhogend zal zijn.  


Buitenlands materieel dat voldoet aan de ERTMS-specificaties, maar niet beschikt over cryptografische 


hardware, kan bij de huidige wet- en regelgeving niet geweigerd worden. Hierdoor zullen mogelijke 


kwetsbaarheden blijven bestaan. Het is niet duidelijk geworden hoe overige Nederlandse vervoerders 


om zullen gaan met de cryptografische hardware eis. 
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3.2.3 Conclusies en Aanbevelingen 


NS heeft de cryptografische eisen volgens NIST-norm FIPS 140-2 (of vergelijkbaar) opgenomen in hun 


Programma van Eisen. ProRail heeft er voor gekozen om de eisen op een andere manier in hun PvE op 


te nemen. Aan de overige vervoerders zijn deze eisen niet op te leggen, dan wel nog niet opgelegd. 


Hiermee is deze BIT-actie voor NS en ProRail gerealiseerd, maar niet voor de overige vervoerders. 


Daarnaast hebben we de volgende aanbevelingen: 


1. Laat ProRail voor de definitieve vaststelling van de specificaties de aanvullende maatregelen ter


beoordeling voorleggen aan de stuurgroep, zodat deze kan (laten) beoordelen of dit voldoende


is in relatie tot de door BIT gesuggereerde "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar".


2. Stel voor de definitieve vaststelling van de specificaties de adaptiviteit zeker voor nieuwe en


alternatieve standaarden volgend op NIST-norm FIPS 140-2. Stel in ieder geval de


wenselijkheid van NIST-norm FIPS 140-3 vast, met de bijbehorende consequenties.


3. Laat de NS het scenario uitwerken voor de situatie waarin leveranciers niet (tijdig) de


cryptografische hardware conform "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar" kunnen leveren.


Cruciaal hierbij is de aantoonbaarheid van het scenario op maatregelniveau ten opzichte van de


"NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar".


4. Maak de risico's van buitenlandse vervoerders zonder cryptografische hardware inzichtelijk en


formaliseer de besluitvorming hierover.


5. Maak inzichtelijk hoe er met Nederlandse vervoerders niet-zijnde NS omgegaan zal worden in


de context van cryptografische hardware.
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4 Fysieke toegangsbeveiliging 


De omschrijving van de concrete maatregel zoals gedefinieerd door MT ERTMS op basis van 


het BIT-advies: 


“Strenge eisen stellen ten aanzien van fysieke beveiliging van en toegang tot de apparatuur waarin de 


sleutels worden opgeslagen (spoorvoertuig, RBC, KMC)”. 


4.1 Constateringen 


De actie tot het verbeteren van de fysieke toegangsbeveiliging, door het stellen van strenge eisen 


hieraan, is door het ERTMS programma gekoppeld aan het verbeteren van de Cybersecurity zoals door 


het BIT is geadviseerd. Procesmatig hebben NS en ProRail de fysieke toegangsbeveiliging toegevoegd 


aan hun Programma van Eisen.  


4.2 Analyse 


Het is vastgesteld NS beleid om toegang tot apparatuur te beveiligen en de door de NS genomen actie 


is breder dan het BIT-advies. Uit de verschillende gesprekken is niet duidelijk geworden wat deze actie 


toevoegt aan het BIT-advies "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar". In deze norm zijn namelijk al 


fysieke beveiligingsmaatregelen van de cryptografische hardware gespecificeerd.  


Buitenlands materieel dat voldoet aan de ERTMS-specificaties, maar niet beschikt over deze 


aanvullende fysieke toegangsbeveiliging eisen, kan bij de huidige wet- en regelgeving niet geweigerd 


worden. Hierdoor zullen mogelijke kwetsbaarheden voor dit buitenlandse materieel blijven bestaan. Het 


is niet duidelijk hoe de overige Nederlandse vervoerders om zullen gaan met de strengere fysieke 


toegangsbeveiligingseisen. 


4.3 Conclusies en aanbevelingen 


NS en ProRail hebben beide de fysieke toegangsbeveiligingseisen opgenomen in hun PvE’s. Aan de 


overige vervoerders zijn deze eisen niet op te leggen, dan wel nog niet opgelegd. Hiermee is deze BIT-


actie voor de NS en ProRail gerealiseerd, maar voor de overige vervoerders niet. 


Daarnaast hebben we de volgende aanbevelingen: 


1. Maak expliciet inzichtelijk waarom de fysieke toegangsbeveiligingseisen noodzakelijk zijn in


aanvulling op de fysieke beveiligingsmaatregelen in NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar.


2. Maak de risico's van buitenlandse vervoerders die geen aanvullende fysieke


toegangsbeveiligingsmaatregelen genomen hebben inzichtelijk en formaliseer de besluitvorming


hierover.


3. Maak inzichtelijk hoe er met Nederlandse vervoerders niet-zijnde NS omgegaan zal worden in de


context van fysieke toegangsbeveiliging.
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5 Overige bevindingen 


Uit de documentatie alsmede de interviews is er informatie ontvangen, die niet alleen betrekking heeft op 


de drie actiepunten en dus de scope van het onderzoek. De conclusies en aanbevelingen uit deze 


informatie hebben wij niet willen vermengen met de drie actiepunten en worden dus afzonderlijk vermeld 


in dit hoofdstuk. 


5.1 Constateringen 


Tussen het in ontvangst nemen van het BIT-advies en het verzenden van de managementreactie vanuit 


MT ERTMS heeft er geen consultatie plaatsgevonden bij het BIT om beter te begrijpen wat er exact 


werd bedoeld met het advies. Ook de achtergrond en de rationale achter het advies om bijvoorbeeld te 


gaan werken met een handboek en met een NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar is niet opgehaald. 


Om doelen te bereiken is het gebruikelijk om die uit te werken in een roadmap. Er zijn meerdere 


pogingen gedaan om een Cybersecurity roadmap vast te stellen, echter tot op heden is deze er niet. 


5.2 Analyse 


Het BIT heeft adviezen gegeven zoals het document ‘Rules & regulations’ en ‘NIST-norm FIPS 140-2 of 


vergelijkbaar’, maar er heeft geen consultatie bij het BIT hierover plaats gevonden. Het opvragen van 


meer toelichting bij BIT zou de reden van dit advies duidelijker hebben kunnen maken, waarmee ook 


een toets zou kunnen worden gedaan of de oplossingen zoals die er nu liggen recht doen aan hetgeen 


is geconstateerd.  


In de regel wordt een cybersecurity roadmap geschreven gebaseerd op de gewenste inrichting op het 


gebied van Governance, Prevent, Detect en Response en de geïnventariseerde risico’s. Een 


cybersecurity roadmap maakt inzichtelijk wat de ambities zijn op het steeds belangrijker wordende 


cybersecurity gebied. Daarnaast wordt met de specifieke cybersecurity roadmap zeker gesteld dat de 


noodzakelijke cybersecurity acties voldoende aandacht krijgen. Er is geen cybersecurity roadmap 


vastgesteld en hiermee lijkt cybersecurity nog niet de aandacht te krijgen binnen het programma die het 


wellicht zou moeten hebben. 
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5.3 Conclusies en aanbevelingen 


Doordat er geen consultatie bij het BIT plaats gevonden heeft over de rapportage, is feitelijk niet vast te 


stellen of de door het MT ERTMS benoemde BIT-acties, wel in voldoende mate de zorgen van het BIT 


adresseren. 


Het ontbreken van een onderbouwde cybersecurity roadmap is een belangrijke indicatie dat er op 


management niveau meer aandacht op nodig is voor cybersecurity.  


In aanvulling hierop adviseren we: 


1. Consulteer alsnog het BIT om op deze manier duiding te krijgen wat de achtergronden zijn bij


hun advies. Op die manier kan het programma ERTMS beter sturing geven aan de


noodzakelijke acties.


2. Maak een roadmap van de te behalen doelen op het gebied van ERTMS cybersecurity en voer


deze roadmap uit. Zorg dat de expliciete verantwoordelijkheid en mandaat van de uitvoering van


de roadmap wordt belegd bij de programmadirecteur en de directies van de implementerende


organisaties.


Tot slot willen we vermelden dat op 10 maart 2020 de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan 


de Tweede Kamer heeft aangegeven dat hij heeft besloten de spoorsector als vitaal B aan te merken. 


Door deze benoeming zullen de aanbieders van essentiële diensten binnen de spoorsector onder Wbni 


geplaatst worden. Deze wet verplicht aanbieders van essentiële diensten om maatregelen te nemen 


voor de beveiliging van hun ICT en ernstige incidenten te melden. Logischerwijs zal dit ook voor ERTMS 


consequenties hebben. Dit versterkt de noodzaak tot een cybersecurity roadmap, waarbij zowel de 


realisatie van de maatregelen die horen bij essentiële diensten als ook de aanbevelingen uit dit rapport 


worden meegenomen. Dit lijkt ons essentieel voor een goede, duurzame cybersecurity op het spoor. 
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Fox-IT 


Fox-IT voorkomt, onderzoekt en beperkt de meest 


serieuze dreigingen door cyberaanvallen, datalekken 


of fraude met innovatieve oplossingen voor overheid, 


defensie, politie, vitale infrastructuur, banken en 


grote bedrijven wereldwijd. In zijn aanpak combineert 


het bedrijf slimme ideeën met technologie om 


hiermee innovatieve oplossingen te bieden die 


zorgen voor een veilige maatschappij. Fox-IT 


ontwikkelt producten en maatwerkoplossingen om de 


beveiliging van gevoelige overheidssystemen te 


garanderen, industriële netwerken te beschermen, 


online bankiersystemen te verdedigen en strikt 


vertrouwelijke data te beveiligen. 


Bezoek onze website voor meer informatie over 


Fox-IT en onze partners. 
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1. Samenvatting 


Aanleiding 


In het Algemeen Overleg, vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 


20 juni 2019 is om (een onderzoek naar) oplossingen gevraagd voor de aansluiting 


van de ERTMS versie van het Hoofdrailnet (HRN) op de ERTMS versie van de HSL-


Zuid. Vervolgens heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 


Programmadirectie ERTMS opdracht gegeven hiertoe een onderzoek uit te voeren.  


 


 
Proces en kader 


Het onderzoek is uitgevoerd door de Programmadirectie ERTMS in samenwerking 


met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met betrokken stakeholders: 


ProRail (Contractmanagement Team HSL-Zuid, Treinbeveiliging en Verkeersleiding), 


Infraspeed en de vervoerders op de HSL-Zuid; NS Reizigers / NS Internationaal, 


Thalys en Eurostar. 


Het rapport is op 18 mei 2020 in de Stuurgroep ERTMS vastgesteld.  


 


 


Nadere analyse vraagstuk 


In de periode 2028 - 2030 zullen de baanvakken Hoofddorp-Duivendrecht en 


Roosendaal-Den Bosch, die beide aansluiten op de HSL-Zuid, voorzien worden van 


het beveiligingssysteem ERTMS level 2. 


De ERTMS level 2 versie die op deze baanvakken wordt uitgerold, verschilt van de 


speciaal voor de HSL gemaakte ERTMS level 2 versie. Meer technisch; de ERTMS 


Radio Block Center’s (RBC’s), de computercentrales die al het treinverkeer op een 


baanvak regelen, zijn van een verschillende generatie software. 


Dit maakt een soepele overgang van treinen tussen het HRN en de HSL-Zuid (en 


vice versa) niet zonder meer mogelijk. Met als gevolg dat treinen tot stilstand 


kunnen komen omdat de dataoverdracht tussen de RBC’s van het HRN en de HSL-


Zuid niet lukt. Het is daarom van belang dat er een technische oplossing wordt 


bedacht die het risico op storing ten gevolge van het niet lukken van dataoverdracht 


verkleint. In dit rapport zijn vijf alternatieven uitgewerkt. De effecten van elk van de 


alternatieven op diverse aspecten zijn weergegeven in een overzichtstabel 


(figuur 13) in paragraaf 4.6. 
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Gevonden alternatieven 


Uit de eerste fase van het onderzoek zijn vijf alternatieven naar voren gekomen. In 


de tweede fase van het onderzoek zijn deze vijf alternatieven voorgelegd aan de 


stakeholders.  


 


De vijf alternatieven kunnen onderverdeeld worden naar twee oplossingsrichtingen: 


1. Een directe overdracht van treinen tussen de RBC op de HSL-Zuid en de 


RBC op het HRN, waarbij de trein ononderbroken in ERTMS Level 2 blijft 


rijden.  


2. Een getrapte overgang waarbij een directe HSL-Zuid RBC – HRN RBC 


overdracht wordt vermeden. In dit geval gaat de trein vanuit ERTMS level 2 


over een afstand van 4 tot 5 kilometer eerst naar een ander 


beveiligingssysteem om vervolgens weer naar ERTMS level 2 te gaan.  


 


De verschillende alternatieven zullen op de volgende pagina worden toegelicht. 


Daarnaast verschillen de alternatieven in de relatie met Infraspeed. 


 
 


Infraspeed 


Tot 2031 is Infraspeed de private Infraprovider van de HSL-Zuid en verzorgt zij de 


instandhouding van de HSL infrastructuur. Infraspeed is een consortium dat bestaat 


uit grote bedrijven. Dit consortium heeft in 1999 met de Nederlandse overheid een 


contract op basis van publiek-private samenwerking getekend. Het contract met 


Infraspeed loopt tot 2031. Vanaf 2031 gaat het beheer en onderhoud van de HSL-


Zuid over naar ProRail. 
 


Van de vijf alternatieven kan alleen het alternatief ATB eiland geheel onafhankelijk 


van Infraspeed worden uitgevoerd. Dit betekent dat voor tijdige realisatie (periode 


2028 - 2030) van de vier andere alternatieven volledige onderlinge samenwerking 


nodig is tussen Infraspeed en de leverancier ERTMS infrastructuur HRN. 
 


Echter kunnen eventuele concrete afspraken met Infraspeed pas na gunning 


leverancier ERTMS infrastructuur HRN in 2021 in gang gezet worden. Anders heeft 


de ERTMS leverancier van Infraspeed mogelijk (de schijn van) voorsprong bij 


aanbesteding ERTMS HRN.  
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Alternatieven toegelicht 


 


Interpretatie resultaten 


Gezien fase waarin het ERTMS Programma zich momenteel bevindt – de dialoogfase 


van het aanbestedingsproces ERTMS infrastructuur op het HRN is pas geleden 


gestart -, is op een aantal bepalende aspecten nog geen inzicht. Dit geldt in het 


bijzonder ten aanzien van het kostenaspect. De uitkomsten van de aanbesteding 


kunnen effect hebben op de haalbaarheid, de uitvoering en de kosten van de 


verschillende oplossingsrichtingen. 


 


 


Alternatieven met een directe overdracht van treinen tussen de RBC’s 


Hierbinnen zijn drie varianten: 


• Gateway RBC - RBC koppeling 


• Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 


• ERTMS HSL-Zuid onderdeel van ERTMS HRN 


 


 


1. Gateway RBC - RBC koppeling 


Een Gateway is een op maat gemaakte ‘vertaalapplicatie’ tussen de beide RBC’s. Eis 


en uitgangspunt is dat deze Gateway er voor zorgt dat de overdracht van treinen 


tussen de verschillende ERTMS versies van het HRN en de HSL-Zuid minimaal net zo 


betrouwbaar verloopt als tussen twee RBC’s van gelijke ERTMS versies. 


• Uitspraken over de technische en economische haalbaarheid zijn pas mogelijk 


na gunning leverancier infrastructuur ERTMS HRN. 


• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 


Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België 


(grens Nederland – Antwerpen). 


• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN voor gebruikers. 
 
 


2. Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 


Bij dit alternatief wordt de ERTMS HSL-Zuid versie door middel van aanpassing of 


vervanging van de RBC HSL-Zuid gelijk of volledig compatibel gemaakt aan de 


ERTMS versie op het HRN.  


• Dit alternatief kan in beginsel in 2028 in gerealiseerd worden. 


• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 


van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
 
 


3. HSL-Zuid onderdeel van het HRN 


Bij dit alternatief wordt de infrastructuur van de HSL-Zuid opgenomen in het 


dekkingsgebied van de RBC van het aanliggende HRN baanvak. Er is dan helemaal 


geen sprake meer van een overdracht; de treinen blijven binnen één RBC. 


• Dit alternatief is alleen tijdig mogelijk als de overdracht van het beheer van 


ERTMS HSL-Zuid van Infraspeed naar ProRail geëffectueerd wordt voor 2031. 


Dit vraagt dan om een aanpassing van het lopende publiek-private contract met 


Infraspeed. 


• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 


van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
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Getrapte overgang zonder directe RBC – RBC overdracht 


Dit kan door middel van een:  


• ATB eiland 


• ERTMS level 1 eiland 


 
 


4. ATB eiland 


Bij dit alternatief wordt ERTMS op het HRN niet volledig uitgerold tot aan de HSL-


Zuid. Tussen het ERTMS op het HRN en het ERTMS op de HSL-Zuid blijft een ‘eiland’ 


(overgangsgebied) van ongeveer 4 tot 5 kilometer over van het huidige 


treinbeveiligingssysteem NS’54 / ATB.  


Er zijn dan aan de HSL-Zuid zijde geen aanpassingen nodig. 


De overgang tussen ERTMS op het HRN en NS’54 / ATB wordt een standaard 


oplossing zoals verder in heel Nederland bij de uitrol van ERTMS op het HRN zal 


worden toegepast. 


• Dit alternatief introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar (≈4-5 


km.), met verschillende regels en procedures. 


• Inpassing:  


o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk. Maar Hoofddorp blijft dan NS’54 / 


ATB en daarmee wordt de benodigde capaciteitsverbetering voor OV-


SAAL niet gerealiseerd;  


o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL is 


niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide gevallen 


groter dan de beschikbare ruimte. 


o Mogelijk alternatief voor bovenstaande is uitrol van ERTMS vanaf Den 


Bosch stoppen na Gilze-Rijen. Daarmee wordt voor PHS (Programma 


Hoogfrequent Spoor) de benodigde capaciteitsverbetering op het 


baanvak Breda – Tilburg niet gerealiseerd. 


• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN voor gebruikers. 


• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 


Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België. 
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5. Level 1 eiland 


Level 1 is een toepassing binnen ERTMS waar geen RBC aan te pas komt. Door 


tussen de twee verschillende ERTMS versies een ‘Level 1 eiland’ te creëren, wordt 


een directe overdracht van treinen tussen RBC’s vermeden. De omvang van het 


‘Level 1 eiland’ is ongeveer gelijk aan het ‘ATB eiland’, zijnde 4 tot 5 kilometer. 


Omdat er in de huidige situatie al een level 1 deel zit in de overgang van NS’54 / 


ATB naar ERTMS level 2, zijn er aan de HSL-Zuid zijde in beginsel geen 


aanpassingen nodig. 


• Treinen blijven onder ERTMS rijden. 


• Level 1 heeft een beperktere functionaliteit dan level 2. Met name op het 


gebied van capaciteit. 


• Inpassing:  


o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk, maar vereist level 1 bij 


Hoofddorp. Hiermee kan de benodigde capaciteitsverbetering voor 


OV-SAAL niet gerealiseerd worden;  


o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL 


is niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide 


gevallen groter dan de beschikbare ruimte. 


o Echter is er nog geen direct alternatief voor bovenstaande 


voorhanden. 


• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 


Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in 


België. 


• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN voor gebruikers. 


 


 


De vijf alternatieven zijn een tussenresultaat; na gunning van de leverancier van de 


infrastructuur ERTMS op het HRN in 2021 kunnen deze resultaten verder worden 


aangevuld en aangescherpt. Deze analyse zal dan worden geactualiseerd. 
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2. Onderzoeksvraag 


Dit document beschrijft de resultaten van het onderzoek naar oplossingen voor de 


verbetering van de voorgenomen overgangen tussen de ERTMS versie van HSL-Zuid 


en de ERTMS versie van het Hoofdrailnet (HRN). 
De verwachting is1 dat een soepele aansluiting tussen de ERTMS versie van de HSL-


Zuid en de beoogde ERTMS versie op het HRN (gebaseerd op de specificatie 
baseline 3, Release 2 (B3R2) en level 2 conform de programmascope) niet 
zondermeer mogelijk is. 
 


 


2.1 Aanleiding en aanpak 


Door mevrouw Kröger (GroenLinks) zijn tijdens het Algemeen Overleg (AO), vaste 


commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), op 20 juni 2019, diverse 


vragen gesteld over de ERTMS aansluitingen van de HSL-Zuid. Vervolgens heeft het 


ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Programmadirectie ERTMS (PD) 


opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren. 
Op 4 december 2019 is conform het Plan van Aanpak2 de tussenrapportage3 
opgeleverd. 
 
 


2.2 Nadere analyse problematiek 


De problematiek rond de verschillende ERTMS implementaties heeft twee kanten; 


een technische / operationele en een organisatorische. 


Daarnaast is het van belang om bij overgangen een onderscheid te maken tussen 


een transitie en een hand-over. 


 


2.2.1 Definities 


 


Transitie 


Een transitie is een overgang waarbij een trein overgaat van een  


treinbeveiligingssysteem naar een ander treinbeveiligingssysteem. Bijvoorbeeld van 


ATB EG naar ERTMS Level 2. Maar bijvoorbeeld ook bij een transitie tussen Level 1 


en Level 2. Een transitie vraagt, ook in normale operationele omstandigheden, 


aandacht en handelingen van de machinist. 


 


Hand-over 


Een hand-over vindt plaats als de trein overgaat tussen twee ERTMS systemen. In 


technische zin wordt de trein overgedragen van Radio Block Center (RBC) naar RBC. 


Een proces wat in standaard omstandigheden plaatsvindt zonder dat de machinist 


handelingen moet verrichten of er zelfs iets van merkt. 


 


 


                                                
1 Inschatting Langetermijnvisie HSL-Zuid-corridor, NS / ProRail, Mei 2018. 
2 Plan van Aanpak Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, versie 1.0 van 24 september 2019, status 


definitief, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-702067664-3 
3 Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, Tussenrapportage, versie 0,5 van 4 december 2019, status 


Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1 
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2.2.2 Technisch / operationeel 


Het CCS (Command, Control and Signalling) systeem op de HSL-Zuid is uitgerust 


met ERTMS die ontwikkeld is op basis van een specificatie, die (destijds) in 


onderlinge afstemming met België en Frankrijk, speciaal voor de relatie Amsterdam 


– Brussel – Parijs is vastgesteld. 


De HSL-Zuid is inmiddels op basis van wijzigingen, ook geschikt gemaakt voor 


ERTMS-treinen voorzien van de recentste ERTMS versies. De HSL-Zuid specificatie 


staat bekend als 2.3.0c (corridor) en wijkt op enkele punten af van de EU 


geharmoniseerde specificatie. 
 


Concreet gaat het om de overgang van een trein die van het ene ERTMS systeem 


overgaat naar het andere ERTMS systeem. Een trein moet ‘overgedragen’ worden 


tussen de RBC’s van beide ERTMS versies. 


In beginsel gaat de overdracht van een trein tussen twee RBC’s probleemloos. In 


het geval van de HSL-Zuid aansluitingen op het HRN moet de overdracht 


plaatsvinden tussen twee RBC’s van verschillende leveranciers4 en van een 


verschillende generatie software. 


 


Naast het technische aspect is er, vanwege de verschillen, ook sprake van 


verschillende gebruikersprocessen (operationeel aspect). 
 


2.2.3 Organisatorisch 


Tot 2031 is Infraspeed de private Infraprovider van de HSL-Zuid en verzorgt zij de 


instandhouding van die HSL infrastructuur. Infraspeed is een consortium dat bestaat 


uit grote bedrijven. Dit consortium heeft in 1999 met de Nederlandse overheid een 


contract op basis van publiek-private samenwerking getekend. Het contract met 


Infraspeed loopt tot 2031. In het contract is opgenomen dat de aanwezige 


apparatuur na afloop contract nog een restlevensduur heeft van 5 jaar. 
  


                                                
4 De leverancier van het HRN is nog niet bekend. Op basis van het aantal potentiële leveranciers is het statistisch 


aannemelijk er rekening mee te houden dat de leverancier van het HRN niet dezelfde is als die van de HSL-Zuid. 
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2.2.4 Tijdsverloop 
Het vraagstuk rond de aansluitingen ERTMS HSL-Zuid ↔ HRN kan in 4 tijdvakken 


verdeeld worden. Zie figuur 1. 


 


 


Figuur 1 Gebeurtenissen rond aansluitingen ERTMS HSL-Zuid ↔ HRN in tijdsverloop. 


 


Tijdvak 1 


Dit loopt vanaf heden tot en met de gunning leverancier ERTMS HRN in 2021. In dit 


tijdvak zijn alleen uitspraken mogelijk over oplossingsrichtingen. Een meer 


technische uitwerking van een specifieke oplossing is nog niet mogelijk. 


 


Tijdvak 2 


2021 - 2028. Leverancier ERTMS HRN is bekend. Mogelijke oplossingen kunnen 


dieper uitgewerkt worden. Wel is er altijd aan HSL-Zuid zijde afstemming met 


Infraspeed nodig als er een technische koppeling met die systemen moet worden 


gemaakt. 


 


Tijdvak 3 


Vanaf 2028 worden de twee relevante baanvakken; Hoofddorp-Duivendrecht en 


Roosendaal-Den Bosch omgebouwd naar ERTMS. Dit is het eerste moment dat er 


daadwerkelijk sprake is van een overgang ERTMS HRN ↔ ERTMS HSL-Zuid. 


Afstemmen / onderhandelen met Infraspeed is noodzakelijk in geval van 


aanpassingen aan- tot en met het geheel vervangen ERTMS HSL-Zuid.  


 


Tijdvak 4 


2031 en verder. Het contract met Infraspeed loopt af. Het beheer en onderhoud van 


de HSL-Zuid gaat over op ProRail. Formeel is er dan geen binding met Infraspeed 


meer. Echter, de ERTMS apparatuur op de HSL-Zuid is door Infraspeed geïnstalleerd 


en door de jaren heen aangepast. De kennis hiervan zit geheel bij Infraspeed. De 


vraag is in hoeverre een andere partij dan de door Infraspeed ingeschakelde 


subcontractor in staat is om deze apparatuur te kunnen onderhouden en indien 


nodig aan te passen. De ERTMS apparatuur op HSL-Zuid bereikt in dit tijdvak “einde 


technische levensduur” en vervanging moet daarom worden geïnitieerd. 
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2.3 Overgangen relevant voor dit onderzoek 


Op basis van de ERTMS-migratiescope zullen in de periode tussen 2026 en 2029 


drie van de vijf overgangen tussen HSL-Zuid en HRN veranderen van 
NS ‘54/ATB EG ↔ ERTMS 2.3.0c transities naar ERTMS HRN ↔ ERTMS 2.3.0c hand-


overs.  
Dit zijn (zie figuur 2b): 


• Hoofddorp [1], aansluiting op ERTMS-baanvak Hoofddorp – Duivendrecht (SAAL 


West) 


• Zevenbergschen Hoek [4] en  


• Breda aansluiting HSL [5], beide sluiten aan op het ERTMS-baanvak Roosendaal 


– Den Bosch 


• De overgangen Rotterdam Centraal [2], Rotterdam Lombardijen [3] (transities) 


en Nederland ↔ België [6] (huidige situatie al een hand-over) kunnen, 


afhankelijk van het gekozen alternatief, ook aangepast moeten worden. Daarbij 


moet er rekening mee worden gehouden dat de treinbeveiligingsinstallatie van 


Rotterdam (EBS) in 2024 wordt vervangen vanwege einde technische 


levensduur. Aanpassingen in de huidige installatie zijn complex en duur, 


waardoor scenario’s afvallen. 
 
 


  


Figuur 2a HSL-corridor 2020 Figuur 2b HSL-corridor na migratie HRN 
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3. Proces onderzoek 


Uit de eerste fase van het onderzoek5 zijn vijf alternatieven naar voren gekomen. 


Deze zijn ontwikkeld in overleg met experts van ProRail Contractmanagement Team 


HSL-Zuid (CMT) en ProRail Assetmanagement Treinbeveiliging (AM TB). 


 


De alternatieven kunnen verdeeld worden naar twee oplossingsrichtingen: 


3. Een directe hand-over van HSL-Zuid RBC naar HRN RBC waarbij de trein 


ononderbroken in ERTMS Level 2 blijft rijden. 


• Gateway RBC - RBC koppeling 


• Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 


• ERTMS HSL-Zuid onderdeel van ERTMS HRN 


 


4. Een getrapte overgang middels (twee) transities waarbij een directe HSL-


Zuid RBC – HRN RBC overdracht (hand-over) wordt vermeden. In dit geval 


gaat de trein vanuit ERTMS level 2 naar iets anders, om vervolgens weer 


naar ERTMS level 2 te gaan. 


• ATB eiland 


• Level 1 eiland 


 


3.1 Betrokken stakeholders 


In de tweede fase van het onderzoek zijn de alternatieven voorgelegd aan de 


stakeholders. Dit zijn: 


• Vervoerders op de HSL-Zuid; NS Reizigers / NS Internationaal, Thalys, Eurostar 
• ProRail Verkeersleiding 
• Infraspeed 
 
  


                                                
5 Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, Tussenrapportage, versie 0,5 van 4 december 2019, status 


Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1 
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3.2 Toetsingscriteria 


Voor de beoordeling van de alternatieven zijn de volgende toetsingscriteria 


gehanteerd: 


• Tijd 


• Kwaliteit 


o Veiligheid 


o Capaciteit 


o Interoperabiliteit 


o Snelheid 


o Betrouwbaarheid 


• Geld  


• Risico’s 


• Kansen 


 


De som van de toetsingscriteria moet leiden tot: 


• Haalbaarheid 


 


Ten aanzien van de toetsingscriteria gelden de volgende randvoorwaarden: 


 


Algemeen 


De toetsing kon alleen kwalitatief gedaan worden op basis van expert judgement. 


De reden is de resultante van enerzijds de benodigde doorlooptijd om tot resultaat 


te komen in acht te nemen. En anderzijds aan het verzoek van IenW te voldoen om 


medio 2020 de eindrapportage te presenteren. 


Zo is de toets op de toepasbaarheid van de mogelijke alternatieven op de specifieke 


situatie bij elk van de drie overgangen (Hoofddorp, Zevenbergschen Hoek en Breda 


aansluiting HSL) gedaan op basis van kentallen. Dit is voldoende om een uitspraak 


doen of inpassing in beginsel wel of niet mogelijk lijkt. 


Of een bepaald alternatief daadwerkelijk past en wat de effecten op de treindienst 


zijn, kan alleen gedaan worden als er op basis van een uitgewerkt ontwerp 


simulatiestudies worden gedaan.  
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Betrouwbaarheid 


Betrouwbaarheid is hier gedefinieerd als het ingeschatte effect op de operatie. Een 


vergelijking met de prestaties ten opzichte van de huidige situatie (2020). 


 


Geld 


De PD heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om de orde grootte van kosten 


binnen de gewenste termijn, medio 2020, voldoende kwalitatief gefundeerd te 


beantwoorden.  


 


De reden is dat nog niet bekend is wie de systeemleverancier wordt voor de uitrol 


van ERTMS op het HRN. Hoewel de ERTMS specificatie voor het HRN gereed is, is 


het niet uitgesloten dat er uiteindelijk systeemtechnische verschillen zitten tussen 


de producten van verschillende ERTMS leveranciers die van significante invloed 


kunnen zijn op de mogelijkheden en haalbaarheid van oplossingen. 


 


Dit betekent dat er niet eerder een uitspraak over de orde grootte van kosten 


gedaan kan worden dan na de gunning leverancier ERTMS HRN in 2021. 


 


Om toch aan de wens van een gevoel voor onderlinge verhoudingen van de 


alternatieven tegemoet te komen, is bij elk alternatief een opsomming van de 


kosten componenten opgenomen. Bij elk van deze componenten is een [ - ] of  


een [ - - ] symbool weergegeven. Zijnde niet meer dan een hele ruwe indicatie hoe 


de kosten componenten zich ten opzichte van elkaar verhouden. 


 


Ten aanzien van het item ‘kosten componenten’ gelden de volgende voorbehouden: 


• De opsomming is niet limitatief; 


• Alleen de ingeschat grootste posten die specifiek voor dit alternatief zijn, zijn 


benoemd; 


• Het oordeel over de verhouding van kosten is gedaan op basis van een 


inschatting; 


• Een dubbele [ - - ] betekent ‘hogere kosten dan’ ten opzichte van  


een enkele [ - ]. Niet twee keer zo duur; 


• Optellen van ‘plussen en minnen’ is niet mogelijk (geldt voor de gehele tabel in 


paragraaf 4.6).  
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4. Alternatieven en weging 


In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven met de inzichten van nu. 


Gezien fase waarin het ERTMS Programma zich momenteel bevindt (binnenkort start 


aanbesteding ERTMS infrastructuur) is er op een aantal bepalende aspecten nog 


geen inzicht. Daarom zijn de beschrijvingen van de vijf alternatieven met visies van 


de stakeholders en het bijbehorend oordeel een tussenresultaat waarop geen 


besluitvorming ten aanzien van een te kiezen migratie scenario kan worden 


gebaseerd. Wel toont de analyse aan dat er meerdere opties mogelijk lijken.  


Na gunning leverancier ERTMS HRN in 2021, kan op basis van voortschrijdend 


inzicht, deze analyse worden geactualiseerd. 


 


Als afsluiting en samenvatting van dit hoofdstuk is in paragraaf 4.6 is een 


‘consumentenbond matrix’ opgenomen. Deze geeft naast een overzicht ook een 


(onderlinge) waardering en een weging weer. 
  







 


rapport | Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet Pagina 17 van 41 


Huidige situatie 


Ter referentie voor de vijf alternatieven is hieronder de huidige situatie 


weergegeven6. 


 


 


 


 


Figuur 3 Huidige situatie 


De maatgevende transitie is die vanaf NS’54 / ATB naar ERTMS. Op dit moment 


vindt de transitie in twee stappen plaats. Een trein komend vanaf NS’54 / ATB gaat 


eerst over naar ERTMS level 1. Daarna volgt een transitie van level 1 naar level 2. 


 


Noot: Niet zichtbaar op figuur 3 is dat de HSL-Zuid is uitgerust met een level 1 ‘fall 


back’ systeem. 


 


Uitgangspunt is dat dit ‘fall back’ systeem vervalt bij de alternatieven’ Upgrade HSL-


Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN’ en ‘HSL-Zuid onderdeel van HRN’. 


 


Voor het alternatief ‘ATB Eiland’ is het algemene uitgangspunt dat er geen 


wijzigingen aan de ERTMS HSL-Zuid plaatsvinden. En dat daarmee automatisch het 


‘fall back’ systeem in dit alternatief intact blijft. 


 


Voor de overige twee alternatieven is het behouden of verwijderen van het ‘fall 


back’ systeem onderdeel van nadere uitwerking.  


                                                
6 Deze en alle hierna volgende illustraties zijn sterk geschematiseerd en geven alleen het principe weer. 
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4.1 Gateway HSL-Zuid RBC - HRN RBC koppeling 


Bij dit alternatief is er functioneel tussen beide RBC’s een interface aangebracht. 


Uitgangspunt is dat deze ‘gateway’ er voor zorgt dat de overgang (transitie) tussen 


beide ERTMS versies minimaal net zo betrouwbaar verloopt als tussen twee RBC’s 


van gelijke ERTMS versies. 


 


 


Figuur 4 Gateway tussen beide RBC’s 


 


Hoewel er een gateway bestaat tussen de RBC HSL-Zuid in Nederland en de RBC op 


HSL lijn 4 in België, is deze niet bruikbaar op de hierboven beschreven koppeling7. 


 


Over de technische uitvoering van een gateway tussen de RBC’s van het HRN en de 


HSL-Zuid kunnen in dit stadium geen uitspraken worden gedaan. Het toepassen van 


een gateway vraagt ook om aanpassingen aan beide RBC’s en waarschijnlijk ook de 


interlockings (IXL’s). Of dit mogelijk is, is heel sterk afhankelijk van (de leverancier 


van) de RBC van het HRN en de mogelijkheden / bereidheid van Infraspeed om een 


dergelijke gateway (mede) te ontwikkelen. 


 


Beoordeling 


Tijd 
Tot minimaal gunning leverancier ERTMS HRN, kan dit alternatief niet verder 
uitgewerkt worden. 


 


Kwaliteit 
De bijzonderheid bij dit alternatief is dat de toetsingscriteria ‘omgedraaid worden’ 
naar eisen te stellen aan de gateway. Eis en uitgangspunt is dat deze er voor zorgt 
dat de overgang tussen beide ERTMS versies minimaal net zo goed verloopt als 
tussen twee RBC’s van gelijke ERTMS versies. 
Indien bij technische uitwerking blijkt dat dit niet of onvoldoende gegarandeerd kan 


worden, valt dit alternatief automatisch af. 
 
  


                                                
7 De gateway tussen de RBC HSL-Zuid in Nederland en de RBC HSL lijn 4 in België is project specifiek en ontwikkeld 


voordat er Europese specificaties beschikbaar waren. 
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Dit alternatief voldoet niet aan de gebruikerswens om op termijn in Nederland één 


ERTMS versie te hebben8. 
In relatie hiermee zijn er gedurende de tijd dat op de HSL-Zuid nog de huidige 
ERTMS versie zit verschillen in gebruikersprocessen. En zal er bij uitval/storing in de 
gateway een procedure moeten komen (gebruikersproces) voor transitie naar HSL-
Zuid. 
 
Betrouwbaarheid 


De aanname is dat dit alternatief beter presteert dan de huidige situatie. De 


overgang tussen het HRN en de HSL-Zuid is nu een hand-over in plaats van een 


transitie. Bij een hand-over zijn er geen handelingen van de machinist nodig. Dit 


verkleint de fout kansen. 
Voorwaarde is wel dat een hand-over via de gateway minimaal net zo betrouwbaar 
verloopt als tussen twee RBC’s van gelijke ERTMS versies. 
 
Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 


• 1x ontwikkelen gateway [- -] en  


• 2x toepassen (bij Hoofddorp en bij Breda) [ - ] 
 


Risico’s 
Dit alternatief is in dit stadium alleen een conceptueel alternatief. Tot 2021 kan er 
geen uitspraak gedaan worden over de definitieve haalbaarheid. 
Voor de juiste werking is volledige onderlinge samenwerking nodig tussen 
Infraspeed en de leverancier van het HRN. 
 
Noot is dat de huidige gateway tussen Nederland en België maar één trein per keer 


aan kan. 


 
Kansen 
Het laten vervallen van level 1 als tussenstap tussen ATB en level 2 biedt kansen 
om eerder te versnellen naar snelheden boven de 160 km/h. 
 
Als ‘tijdelijke oplossing’ wordt dit alternatief verkozen boven ATB eiland en L1 


eiland. Er immers sprake van een hand-over en niet twee transities.  
 
Haalbaarheid 


Dit alternatief is volgens Infraspeed twijfelachtig. De huidige HSL-Zuid RBC is 


obsolete; er zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 


 


 


  


                                                
8 Geredeneerd van uit ERTMS. De HSL-Zuid blijft ten opzichte van het HRN uiteraard uitzonderingen kennen zoals 


links rijden, 25kV en 300 km/uur. 


In de loop van het onderzoek is nog een alternatief aangedragen. Dit alternatief 
betreft ook een hand-over zonder transities en is daarmee functioneel 


vergelijkbaar met het gateway alternatief. Maar het kent een andere technische 


invulling; ‘RBC-RBC hand-over op basis van IXL info’. Deze koppeling is binnen 
Europa beproefd en operationeel. 
 
Dit alternatief kon niet meer meegenomen worden in de ronde met de 
stakeholders en is daarom in deze rapportage nog niet nader onderzocht. 
Voorstel is dit alternatief in een eventuele vervolgstudie mee te nemen. 


 







 


rapport | Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet Pagina 20 van 41 


4.2 Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 


Bij dit alternatief wordt de ERTMS versie op de HSL-Zuid opgewaardeerd / 


vervangen door een versie die gelijk of volledig compatibel is met de ERTMS versie 


op het HRN op basis van het Programma van Eisen (PvE) ERTMS HRN. 


 


 


Figuur 5 Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 


Aanname en uitgangspunt is dat hiermee de RBC-RBC hand-over minimaal 


gelijkwaardig wordt met vergelijkbare RBC-RBC hand-overs op het HRN. En dat 


overgangen tussen RBC’s van een gelijke ERTMS versie soepel verlopen. 


 


Beoordeling 


Tijd 


Dit alternatief kan in beginsel in 2028 in gerealiseerd worden. Zoals aangegeven in 


paragraaf 2.2.3, is het noodzakelijk dit met Infraspeed te bespreken wat betreft 


planning, technische en contractuele zin. Dit laatste omdat het contract van 


Infraspeed nog drie jaar na eerste relevante realisatie ERTMS op het HRN doorloopt. 


 


Kwaliteit 


Uitgangspunt is dat alle kwaliteitsaspecten minimaal gelijk zijn aan die van een 


standaard RBC-RBC overgang zoals op die op de rest van het HRN wordt 


geïmplementeerd. Normaal gesproken zijn er geen handelingen van de machinist 


nodig. Dit is een pluspunt in relatie tot de tractie energievoorziening overgang 


(spanningsluis 1500V ↔ 25kV). 


Uitgangspunt is dat de gebruikersprocessen gelijk zijn aan die van ERTMS op het 


HRN. Waarmee dit alternatief voldoet aan de gebruikerswens om op termijn in 


Nederland één ERTMS versie te hebben. 
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Betrouwbaarheid 


De aanname is dat dit alternatief beter presteert dan de huidige situatie. De 


overgang tussen het HRN en de HSL-Zuid is nu een hand-over in plaats van een 


transitie. Bij een hand-over zijn geen handelingen van de machinist nodig. Dit 


verkleint de fout kansen. 


Het verschil ten opzichte van alternatief ‘Gateway’ is dat de ERTMS versies gelijk 


zijn en er sprake is van een ‘standaard’ hand-over tussen de twee RBC’s.  


Uitgangspunt is dat de aangepaste gateway NL ↔ B minimaal gelijkwaardig 


presteert ten opzichte van de huidige gateway NL ↔ B. 


 
Kosten componenten 


Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 


• 2x nieuwe RBC en waarschijnlijk de IXL’s (aanname is 1 op 1 vervanging van 


huidige RBC’s HSL-Zuid noord en HSL-Zuid zuid) [ - - ] 


• 2 transities (ATB ↔ ERTMS) aanpassen. [ - ] 


• 1 Hand-over (gateway) NL ↔ B aanpassen [ - - ] 


• Verwijderen level 1 (fall back) [ - ] 


 


Risico’s 


Voor tijdige implementatie van een HRN compatibele versie op HSL-Zuid is volledige 


medewerking van Infraspeed noodzakelijk. 


   


Eventuele concrete afspraken met Infraspeed kunnen pas na gunning leverancier 


HRN in gang gezet worden. Anders heeft de ERTMS leverancier van Infraspeed 


mogelijk (de schijn van) voorsprong bij aanbesteding ERTMS HRN. 


 


Implementatie van dit alternatief betekent aanpassing van de overgangen 


Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid 


Nederland naar HSL lijn 4 in België. De eerste twee worden dan standaard transities 


zoals op de rest van het HRN.  


Het upgraden van de RBC HSL-Zuid kan er toe leiden dat de huidige gateway tussen 


Nederland en België niet meer gebruikt kan worden. Of aanpassing van de gateway 


mogelijk is, is twijfelachtig. Zie ook paragraaf 4.1, Haalbaarheid. 
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Kansen 


Dit alternatief zou eventueel al eerder gerealiseerd kunnen worden. Dus 


vooruitlopend op de uitrol van ERTMS op het HRN en daarmee al voor 2028 voor 


mogelijke positieve effecten kunnen zorgen. Gebaseerd op de aanname dat een 


standaard transitie zoals voorzien voor de uitrol van ERTMS beter presteert op het 


gebied van snelheid en veiligheid dan de huidige transitie. 


Voorwaarde is dat dan alle treinen op de HSL-Zuid voorzien zijn van een baseline 3 


on-board installatie. 


Te zijner tijd zal ook de vervanging (wegens einde technische levensduur) van de 


ERTMS installatie op HSL lijn 4 in België aan de orde zijn. Dat biedt de mogelijkheid 


om de gateway te verwijderen en een standaard ERTMS koppeling met België te 


maken. 


 


Haalbaarheid 


Technisch haalbaar mits er geen aanpassingen nodig zijn aan de EBS te Rotterdam. 


Over financiering moeten goede afspraken gemaakt worden. Met hierbij in het 


bijzonder aandacht voor de technische / economische levensduur van de huidige 


ERTMS installatie op de HSL-Zuid. 


De vraag is of dit één op één aan Infraspeed kan worden gegund. Waarschijnlijk 


moet er een open aanbesteding plaatsvinden, omdat het huidige contract met 


Infraspeed niet voorziet in een dergelijke grootschalige wijziging. 
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4.3 HSL-Zuid onderdeel van het HRN 


Bij dit alternatief wordt de infrastructuur van de HSL-Zuid opgenomen in het 


dekkingsgebied van de RBC9 van het aanliggende HRN baanvak. 


Er is dan helemaal geen overgang meer. 


 


 


Figuur 6 HSL-Zuid onderdeel van HRN 


Uitgangspunt is dat dit alleen mogelijk is als tenminste het beheer en onderhoud 


van de ERTMS HSL-Zuid onder ProRail valt. 


 


In figuren 7a en 7b op de volgende pagina is het verschil in dekkingsgebieden 


schematisch weergegeven. 
  


                                                
9 Om helemaal precies te zijn is het opname in het Command, Control and Signalling (CCS) system. 
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Figuur 7a schetst de situatie als het HRN en de HSL-Zuid ieder hun eigen RBC’s 


hebben. 


Figuur 7b geeft de situatie weer indien de HSL-Zuid wordt opgenomen in de RBC 


van het aanliggende baanvak. 


 


Noot: de figuren 7a en 7b geven alleen een functionele situatie weer. Dit staat los 


van het mogelijke aantal en de locatie van RBC’s in het migratie programma ERTMS 


HRN.  


 


  


Figuur 7a HSL-Zuid en HRN ieder eigen RBC’s Figuur 7b HSL-Zuid onderdeel van HRN 


Implementatie van dit alternatief betekent aanpassing van de overgangen 


Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid 


Nederland naar HSL lijn 4 in België. De eerste twee worden dan standaard transities 


zoals op de rest van het HRN.  
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Beoordeling 


Tijd 


Past niet. Op basis van het vigerende contract van Infraspeed, kan dit pas in 2031 


na overgang HSL-Zuid naar ProRail geëffectueerd worden tenzij het contract eerder 


wordt beëindigd. De problematiek, en daarmee de noodzaak voor een oplossing, 


doet zich al in 2028 voor. 


 


Kwaliteit 


Hoog op alle aspecten. Er zijn in dit alternatief helemaal geen RBC-RBC overgangen 


meer. Gebruikersvriendelijk; er is geen verschil (meer) in gebruikersprocessen, dit 


geldt voor alle processen op het baanvak. Bij de RBC-RBC overgangen zijn er geen 


handelingen en aandacht meer nodig op plaatsen waar de aandacht van de 


machinist nodig is voor tractie energievoorziening overgang (spanningsluis 1500V 


↔ 25kV).  


 
Betrouwbaarheid 


Dit alternatief biedt de hoogste betrouwbaarheid van de vijf alternatieven. Er is 


immers helemaal geen sprake meer van een ‘overgang’. 


Uitgangspunt is dat de aangepaste gateway NL ↔ B minimaal gelijkwaardig 


presteert ten opzichte van de huidige gateway NL ↔ B. 


 
Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 


• 2x HSL-Zuid meenemen in RBC HRN (aanname is HSL-Zuid noord en HSL-


Zuid zuid in verschillende RBC’s HRN) [ ≈ ] 


• 2 transities (ATB ↔ ERTMS) aanpassen. [ - ] 


• 1 Hand-over (gateway) NL ↔ B aanpassen [ - - ] 


• Verwijderen level 1 (fall back) [ - ] 


 


Risico’s 


De aanbesteding voor ERTMS HRN loopt. HSL-Zuid is een scope uitbreiding 


(bijbestelling) bij aanbesteding voor leverancier HRN. 


 


Het upgraden van de RBC HSL-Zuid kan er toe leiden dat de huidige gateway tussen 


Nederland en België niet meer gebruikt kan worden. Of aanpassing van de gateway 


mogelijk is, is twijfelachtig. Zie ook paragraaf 4.1, Haalbaarheid.  
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Kansen 


ERTMS op de HSL-Zuid kan in de ontwikkeling van ERTMS op de aansluitende 


baanvakken al worden meegenomen. Na overdracht HSL-Zuid aan ProRail kan 


daadwerkelijke aansluiting snel plaatsvinden. 


In geval de planning van de uitrol van ERTMS op het HRN van een van de 


aangrenzende baanvakken naar achteren schuift, wordt het probleem van niet 


passen in tijd kleiner. 


Te zijner tijd zal ook de vervanging (wegens einde technische levensduur) van de 


ERTMS installatie op HSL lijn 4 in België aan de orde zijn. Dat biedt de mogelijkheid 


om de gateway te verwijderen en een standaard ERTMS koppeling met België te 


maken. 


 


Haalbaarheid 


Technisch haalbaar. 


Implementatie al uitvoeren in 2028 vraagt om afspraken (onderhandelingen) met 


Infraspeed. 
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4.4 ATB eiland 


 


Goed beschouwd kenmerkt dit alternatief zich door het niet tot aan de overgang 


HSL-Zuid uitrollen van ERTMS op het HRN. De uitrol ’stopt’ op een nog nader te 


bepalen afstand van de overgang naar de HSL-Zuid. 


 


 


Figuur 8 ATB Eiland 


Meest kenmerkend is dat er aan de HSL-Zuid zijde geen aanpassingen nodig zijn; er 


verandert feitelijk niets ten opzichte van de huidige situatie. 


 


Beoordeling 


Tijd 


Kan in 2028 gerealiseerd worden. Valt gezien het karakter van het alternatief 


binnen de migratie uitrol ERTMS HRN. 


 


Kwaliteit 


Dit aspect valt in twee benaderingen uiteen; een oordeel over de kwaliteit in 


absolute zin en in relatieve zin. 


 


Kwaliteit in relatieve zin 


In beginsel ‘gelijkwaardig’. Het betreft een ongewijzigde transitie NS’54 / ATB ↔ 


ERTMS HSL-Zuid (gelijkwaardig) en een standaard transitie NS’54 / ATB ↔ ERTMS 


HRN.  
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Kwaliteit in absolute zin 


In absolute zin kent dit alternatief een aantal specifieke nadelen: 


• Deze variant introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar, met 


verschillende regels en procedures. Dat maakt het voor de machinist complexer, 


en zal daarmee de kans op foutgevoeligheid doen vergroten, met mogelijk 


operationele effecten. 


• Dit alternatief voldoet niet aan de gebruikerswens om op termijn in Nederland 


één ERTMS versie te hebben. Het verschil in gebruikersprocessen blijft bestaan. 


• De overgang middels een ATB eiland wordt niet gezien als een definitieve 


oplossing. Hooguit geschikt voor een overbrugging naar een ander (definitief) 


alternatief. 


 


 
Betrouwbaarheid 


In beginsel zou dit alternatief gelijk moeten presteren aan de huidige situatie. 


Immers blijven de bestaande transitie van ATB  ERTMS ↔ HSL-Zuid ongewijzigd. 


De nieuwe transities moeten in principe het predicaat goed hebben, omdat dit 


standaard transities worden zoals op de rest van het HRN. 


Echter is er bij dit alternatief sprake van twee transities binnen een kort tijdsbestek. 


Dit geeft een hogere fout kans. 


Finaal oordeel betrouwbaarheid is dan ook gelijk tot minder ten opzichte van de 


huidige situatie. 


 


Noot: Ten opzichte van geplande projecten waar positieve effecten van ERTMS op 


de capaciteit zijn meegenomen, presteert dit alternatief minder. Immers worden 


geplande emplacementen en baanvakken (nog) niet voorzien van ERTMS. Zie verder 


onder ‘Haalbaarheid’.  


 
Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 


• 2x tijdelijke transities (ATB ↔ ERTMS) [ - ] 


 


Risico’s 


Inpassing bij Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL is niet mogelijk (zie 


toelichting onder ‘haalbaarheid’).  


Daarnaast kan er nog geen uitspraak worden gedaan in welke mate dit alternatief 


effect heeft op de capaciteit(afspraken). Uitspraken hierover kunnen alleen gedaan 


worden door middel van simulaties op basis van ontwerpen. Dit proces past niet 


binnen de kaders van een ‘quick scan’. 


Daarnaast zijn er financiële risico’s dat de kosten meer zijn dan (2 tot 3x) een 


tijdelijke transitie NS’54 / ATB naar ERTMS HRN.  


 


Kansen 


Implementatie van dit alternatief kan zonder (ingrijpende) aanpassingen aan de 


ERTMS van de HSL-Zuid. 


Er is geen specifiek ontwikkeltraject en vrijgave nodig. 
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Haalbaarheid 


Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor inpassing, is gebruik gemaakt 


van kentallen voor een transitie van een legacy systeem zoals ATB EG naar ERTMS. 


Een transitie is gebaseerd op tijd. Dit betekent dat de lokale baanvaksnelheid 


maatgevend is voor de benodigde afstand. Omdat het hier om een indicatie gaat, is 


uitgegaan van een transitie gebied van 4.600 meter gebaseerd op 130 km/uur 


tussen de maatgevende (aansluitende) wissels. Omdat op de HSL-Zuid al ERTMS 


aanwezig is, is steeds gemeten vanaf de HSL-Zuid. 


 


 


Figuur 9 indicatie inpassing ATB eiland bij Hoofddorp 


 


 
 


Figuur 10 indicatie inpassing ATB eiland bij Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL 


 


Op basis van deze inpassingstoets kan gesteld worden dat: 


• Inpassing bij Hoofddorp vergt dat Hoofddorp een ATB EG eiland blijft en niet 


voorzien wordt van ERTMS. Dit is niet in overeenstemming met de benodigde 


capaciteitsverbeteringen voor OV-SAAL. 


• Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL niet 


mogelijk is; de omvang van het overgangsgebied is in beide gevallen groter dan 


de beschikbare ruimte. 
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Mogelijke oplossing 


Om toch voldoende ruimte te creëren kan overwogen worden om vanuit Den Bosch 


ERTMS niet verder dan Gilze-Rijen uit te rollen. 


Dit houdt dan in dat station Breda en de baanvakken naar Lage Zwaluwe en 


Roosendaal niet worden voorzien van ERTMS. Daarmee wordt voor PHS de 


benodigde capaciteitsverhoging op het baanvak Breda – Tilburg niet gerealiseerd. 


 


Dit betekent een scopewijziging voor het ERTMS baanvak Roosendaal-Den Bosch. 


 


 


Figuur 11 indicatie inpassing ATB eiland tussen Breda en Gilze-Rijen 
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4.5 Level 1 eiland 


Kenmerk van dit alternatief is dat er geen directe RBC-RBC hand-over meer is. 


Treinen melden zich eerst af bij de RBC van het L2 gebied dat ze gaan verlaten. 


Vervolgens rijden ze onder L1. Gedurende het rijden onder (en in het gebied van) 


L1 melden ze zich aan bij het L2 gebied dat ze binnenrijden. 


 


Op dit moment is de transitie van NS 54’ / ATB EG naar de HSL-Zuid toe zo 


geregeld. Treinen maken eerst een transitie van NS 54’ / ATB EG naar L1. In het L1 


gebied melden ze zich bij het RBC van de HSL-Zuid voor de overgang naar L2. 


Omgekeerd, dus van de HSL-Zuid af, is dit is een nieuwe transitie die nu niet 


voorkomt op de HSL-Zuid. 


 


Het verschil tussen dit alternatief en de huidige situatie, zoals weergegeven in 


figuur 3, is dat hier als het ware de situatie voor treinen komend van de HSL-Zuid 


naar het HRN ‘gespiegeld gekopieerd’ wordt. Het level 1 gebied wordt nu ook 


gebruikt voor aanmelding van een trein bij het RBC van het HRN. 


 


 


Figuur 12 Level 1 Eiland 


 


Beoordeling 


Tijd 


Nog onbekend. Met name de doorlooptijd voor de ontwikkeling van dit alternatief. 


Hierbij is het van belang dat de level 1 versie op de HSL-Zuid op meerdere punten 


afwijkt van andere toepassingen van level 1 in Nederland. 


Onduidelijk is of Hoofddorp puur level 1 of een overlay met NS 54’ / ATB EG wordt 


en welke gebruikersprocessen hier van toepassing zijn. We hebben in Nederland nog 


geen ervaring met deze toepassing van level 1. 
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Kwaliteit 


 


Algemeen 


• Dit alternatief voldoet niet aan de gebruikerswens om op termijn in Nederland 


één ERTMS versie te hebben. Het verschil in gebruikersprocessen blijft bestaan. 


• De benodigde lengte voor een L2 – L1 – L2 overgang is ongeveer gelijk aan die 


voor een L2 – ATB – L2 overgang. Dit betekent dat de conclusie uit paragraaf 


4.4, haalbaarheid (figuren 9 en 10) ook hier van toepassing is. namelijk: 


o Inpassing bij Hoofddorp mogelijk lijkt. Maar Level 1 biedt een lagere 


capaciteit dan Level 2 en zelfs dan ATB EG. En is daarmee niet in 


overeenstemming met de benodigde capaciteit voor OV-SAAL. 


o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek als bij Breda aansluiting HSL 


is niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide 


gevallen groter dan de beschikbare ruimte. 


o Echter is er geen direct alternatief voor het bovenstaande voorhanden. 


• De overgang L1 naar RBC L2 HSL-Zuid is een bestaande. Maar de overgang van 


RBC L2 HSL-Zuid naar L1 is nieuw. 
• Meerdere transities binnen een kort tijdsbestek. Binnen een gebied van 


ongeveer 4 tot 5 km. lengte. Met risico’s op fouten en verstoring treindienst.  


• Veiligheid 


o In vergelijking met het alternatief ‘ATB eiland’ is dit ingeschat veiliger 


omdat ERTMS een hoger veiligheidsniveau biedt. 


o Discontinue (punt) systeem. Indien hiervoor gekozen wordt, moet er 


voor gezorgd worden dat het een semi continue systeem wordt. Onder 


andere ter voorkoming van miscommunicatie tussen machinist en 


treindienstleider in geval van intrekken Movement Authority.  


• Capaciteit 


Belangrijk punt van aandacht. L1 biedt ten opzichte van L2, maar ook ten 


opzichte van NS’54 / ATB EG een lagere capaciteit. In hoeverre dit 


daadwerkelijk effect heeft, dient nader onderzocht te worden op basis van de 


inpassing. In het bijzonder voor gehinderd rijden. 


• Interoperabiliteit 


Vooralsnog geen issues. 


• Snelheid 


De snelheid onder L1 is in Nederland maximaal 160 km/uur. Dit zou ter hoogte 


van de aansluitingen geen probleem moeten zijn. 


 
Betrouwbaarheid 


In beginsel gelijk. Net als bij het alternatief ‘Gateway’ moet minimaal gelijkwaardig 


presteren ten opzichte van de huidige situatie hier een eis zijn. Dit moet in theorie 


ook mogelijk zijn, omdat er in de huidige situatie al gebruik wordt gemaakt van 


ERTMS L1 als tussenstap tussen ATB en ERTMS L2. 


Echter in gehinderde situaties presteert dit alternatief minder ten opzichte van de 


huidige situatie. Dit komt omdat ATB een ‘continue’ systeem is. Een verbetering van 


de situatie (over het algemeen toestaan van een hogere snelheid) wordt direct 


doorgegeven aan de trein. ERTMS L1 is een ‘punt systeem’. Een verbetering wordt 


pas doorgegeven om het moment dat een trein een balise passeert. Het effect is 


een lagere capaciteit. 
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Noot: Ook hier geldt dat dit alternatief ten opzichte van geplande projecten waar 


positieve effecten van ERTMS op de capaciteit zijn meegenomen, minder presteert 


vanwege het verschil tussen een continue systeem (ERTMS L2) ten opzichte van een 


punt systeem (ERTMS L1).  


 


Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 


• 2x tijdelijke transities (L2 HRN ↔ L1) [ - / - - ] 


• L1 voor Hoofddorp [--] 


 


Voorbehoud is dat er een alternatief gevonden wordt voor de situatie rond Breda. 


 


Risico’s 


L1 is niet opgenomen in de specificatie voor uitrol ERTMS op het HRN. Nog te 


onderzoeken of overlay of puur L1 gebruikt zal worden. Zie ook onder ‘tijd’ ten 


aanzien van het niet standaard zijn van level 1 op de HSL-Zuid. 


Daarnaast komt de transitie van HSL-Zuid L2 naar L1 nu niet voor. 
 


Kansen 


Geen specifieke kansen gevonden. 


 


Haalbaarheid 


Gezien de vraagstukken die er nog liggen, is er nog geen uitspraak mogelijk. 
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4.6 Samenvatting en weging 


Ten behoeve van de leesbaarheid is een separaat document op groter formaat 


bijgesloten. Documentnaam: HSL-Zuid aansluitingen Overzicht alternatieven v12 


20200603 definitief.doc 


 


 


 


Figuur 13 Consumentenbond matrix  
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5. Conclusie 


Interpretatie resultaten 


Gezien fase waarin het ERTMS Programma zich momenteel bevindt – de dialoogfase 
van het aanbestedingsproces ERTMS infrastructuur op het HRN is pas geleden 
gestart -, is op een aantal bepalende aspecten nog geen inzicht. Dit geldt in het 
bijzonder ten aanzien van het kostenaspect. De uitkomsten van de aanbesteding 
kunnen effect hebben op de haalbaarheid, de uitvoering en de kosten van de 
verschillende oplossingsrichtingen. 


 


Daarom zijn de hierna opgesomde alternatieven een tussenresultaat. 
Na gunning van de leverancier van de infrastructuur ERTMS op het HRN in 2021 
kunnen deze resultaten verder worden aangevuld en aangescherpt. Deze analyse 
zal dan worden geactualiseerd. 
 
De analyse toont aan dat er meerdere opties mogelijk lijken voor de periode (2028 - 


2030) dat de baanvakken Hoofddorp-Duivendrecht en Roosendaal-Den Bosch 
voorzien worden van ERTMS. Dit zijn: 
 
 
Gateway HSL-Z RBC – HRN RBC koppeling 
Eis en uitgangspunt is dat deze ‘gateway’ er voor zorgt dat de hand-over tussen 
beide ERTMS versies minimaal net zo betrouwbaar verloopt als tussen twee RBC’s 


van gelijke ERTMS versies. 
• Tot minimaal gunning leverancier ERTMS HRN, kan dit alternatief niet verder 


uitgewerkt worden, dan wel uitspraken worden gedaan over de technische en 
economische haalbaarheid. 


• Voor de juiste werking is volledige onderlinge samenwerking nodig tussen 
Infraspeed en de leverancier van het HRN. 


• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 


Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België. 
• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN. 
 
 
Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 
Uitgangspunt is dat alle kwaliteitsaspecten minimaal gelijk zijn aan die van een 


standaard RBC-RBC hand-over zoals op die op de rest van het HRN wordt 
geïmplementeerd. 
• Dit alternatief kan in beginsel in 2028 in gerealiseerd worden. 
• Voor tijdige implementatie van een HRN compatibele versie op HSL-Zuid is 


volledige medewerking van Infraspeed noodzakelijk. 


• Versie ERTMS HSL-Zuid gelijk aan ERTMS HRN. 
• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 


van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
 
 
HSL-Zuid onderdeel van het HRN 
Bij dit alternatief wordt de infrastructuur van de HSL-Zuid opgenomen in het 
dekkingsgebied van de RBC van het aanliggende HRN baanvak.  
• Helemaal geen sprake meer van RBC-RBC hand-over. 


• Voor realisatie moet de geplande overgang HSL-Zuid naar ProRail geëffectueerd 
worden vóór 2031, dit is een aanpassing van het huidige contract. 


• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 
van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
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ATB eiland 


Dit alternatief kenmerkt zich door het niet tot aan de overgang HSL-Zuid uitrollen 
van ERTMS op het HRN. De uitrol ’stopt’ op een nog nader te bepalen afstand van 
de overgang naar de HSL-Zuid. 
• Er zijn aan de HSL-Zuid zijde geen aanpassingen nodig. 
• Deze variant introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar 


(≈4-5 km.), met verschillende regels en procedures. 
• Inpassing:  


o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk. Maar Hoofddorp blijft dan ATB EG 


en daarmee wordt de benodigde capaciteitsverbetering voor OV-SAAL 


niet gerealiseerd;  


o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL is 


niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide gevallen 


groter dan de beschikbare ruimte. 


o Mogelijk alternatief voor het bovenstaande is uitrol van ERTMS vanaf 


Den Bosch stoppen na Gilze-Rijen. Daarmee wordt voor PHS de 


benodigde capaciteitsverhoging op het baanvak Breda – Tilburg niet 


gerealiseerd. 
• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 


Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België. 
• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN. 
 
 
Level 1 eiland 


Kenmerk van dit alternatief is dat er geen directe RBC-RBC hand-over meer is. 
Treinen melden zich eerst af bij de RBC van het L2 gebied dat ze gaan verlaten. 
Vervolgens rijden ze onder L1 waar geen RBC aan te pas komt. Gedurende het 


rijden onder (en in het gebied van) L1 melden ze zich aan bij het L2 gebied dat ze 
binnenrijden. 
• Er zijn aan de HSL-Zuid zijde in beginsel geen aanpassingen nodig. 
• Transities vinden plaats binnen ERTMS. Dat wil zeggen dat de machinist op 


zijn DMI blijft rijden. 


• Discontinue systeem. Indien hiervoor gekozen wordt, moet er voor gezorgd 
worden dat het een semi continue systeem wordt voor capaciteit en 
veiligheid. 


• Inpassing:  


o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk maar vereist L1 bij hoofddorp. 


Hiermee kan de benodigde capaciteitsverbetering voor OV-SAAL niet 


gerealiseerd worden;  


o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL 


is niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide 


gevallen groter dan de beschikbare ruimte. 


o Echter is er geen direct alternatief voor het bovenstaande 


voorhanden. 
• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 


Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in 
België. 


• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN. 
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Bijlage 1, Uitkomst workshop vervoerders 


Workshop met (vertegenwoordigers van) NS Reizigers / NS Internationaal, Thalys 


en Eurostar10. 


  


Onderwerp van de workshop was het bespreken van de 5 alternatieven uit het 


rapport Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, tussenrapportage, versie 


0,5 van 4 december 2019, status Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1 


 


Op de volgende pagina’s zijn de reacties per variant weergegeven. Dit is zoveel 


mogelijk de letterlijke tekst zoals die op de ‘flap over’ vellen is geschreven. 


 


Algemeen gemaakte opmerkingen: 


• Per locatie transitie verschillend. 


• Bij uitwerking kunnen nieuwe risico’s en kansen ontstaan. 


• Gaat terugval naar L1 op HSL ook weg? 


 


 


Gateway RBC - RBC koppeling 


+ ‘Bewezen’ techniek. 


- Operationele beperkingen bij België nu. Gateway kan maar één trein per keer aan. 


- Verleggen L2 op HSL-Zuid. 


+ Minder L1 → eerder mogelijkheid versnellen > 160 km/u. 


 


HRN(compatibele) versie op HSL-Zuid 


• Overgang naar België! (moet aangepast worden). 


• RBC handover nodig. 


• (is er een) delta in bijvoorbeeld National Values, gebruikersprocessen, 


afhandelingen? 


• Meer (aansluitend op) bestaande organisaties en structuren. Bijvoorbeeld VL-


posten. 


• PPLG (primair procesleidinggebied) blijft behouden. 


• 2 functionele modems nodig! 


 


HSL-Zuid onderdeel van het HRN 


• Overgang naar België! (moet aangepast worden). 


• Nieuwe PPLG maken → Vervoerders vragen zich af wat de impact op VL is. 


• Geen level playing field voor leverancier ERTMS Infraspeed. 


• 1 functioneel modem nodig. 
  


                                                
10 Thalys en Eurostar vertegenwoordigd door de materieelmanager NS. 
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ATB eiland 


• Meer overgangen = meer risico’s. 


• Meer verschillende ‘gebieden’ betekent verschillende afhandelingsscenario’s. 


• Veel handelingen voor machinist. Kans op bedienfouten → negatieve impact op 


reizigerspunctualiteit. 


• Grotere technische faalkans. 


• Bij stranding afhankelijk van locatie (ATB, L1, L2) ander afhandelingsscenario. 


• Is dit logisch als je in een langer ERTMS baanvak intakt? Nee! 


 


Level 1 eiland 


• Zit level 1 in scope van de ERTMS HRN uitrol? 


• Er moet alsnog interactie zijn tussen L1 ↔ L1. Hoe doe je dat. Kan wel, moet 


uitgewerkt worden. Is wel gespecificeerd (ERA), maar niet in scope ERTMS 


uitrol. 


• RBC verbinding maken = risico. 


• 4 verschillende gebieden betekent 4 verschillende afhandelingen = moeilijk voor 


operatie. 


• Afrijden HSL wordt L2 → L1. Dat is nieuw. Risico. 


• Gebruikersprocessen harmoniseren (oproep tot). Hou handelswijze gelijk. 


• Capaciteit op aansluiting is een issue (vooral gehinderd rijden). 
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Bijlage 2, Uitkomst gesprek met VL 


Beknopt verslag van het gesprek met vertegenwoordigers van ProRail 


Verkeersleiding (VL). Basis voor het gesprek was het rapport Aansluitingen HSL- 


Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, tussenrapportage, versie 0,5 van 4 december 2019, 


status Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1. 


 


De alternatieven zijn op basis van voorkeur genummerd. 


 


 


Gateway RBC - RBC koppeling 


Nummer 3 


Eis aan Gateway is dat de overgang net zo soepel moet verlopen als een standaard 


RBC – RBC overgang op het hoofdrailnet (HRN). 


Een ‘vertaaldoos’ is altijd een risico. Vraag is hoe stabiel deze oplossing is. 


Bij uitval/storing in de gateway zal er een procedure moeten komen 


(gebruikersproces) voor transitie naar HSL bij een gestoorde gateway. 


 


Zolang op de HSL de huidige RBC blijft, blijven er ook verschillen in 


gebruiksprocessen.  


In vergelijking met ATB Eiland en L1 Eiland ‘voelt’ deze beter, omdat het minder 


complex is en maar één transitie betreft. 


Wat kost dit (is het kosten effectief?). 


 


Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 


Nummer 2 


Naast de technische eis geldt hier dat de gebruikersprocessen gelijk moeten zijn aan 


het HRN. Dus ook vervallen L1 fall-back van HSL. 


Ten opzichte van nummer 1 is deze iets lager gescoord vanwege dat elke RBC-RBC 


hand-over in principe een risico geeft op verstoring. Een tweede 


aandachtspunt/risico is dat, indien de gebruikersprocessen functioneel gelijk worden 


getrokken, er in de praktijk (kleine) procedurele afwijkingen kunnen ontstaan in de 


toepassing van de processen door Infraspeed en ProRail. 


Voordeel t.o.v. van HSL in HRN is dat met deze meteen met de uitrol van ERTMS op 


het HRN gerealiseerd kan worden. 


 


HSL-Zuid onderdeel van het HRN 


De nummer 1 vanuit voor VL relevante aspecten bezien. Geen RBC-RBC hand-over 


en gebruikersprocessen / verkeersregels zijn automatisch gelijk aan de rest van het 


HRN.  


Nadeel is mogelijk een overgangsperiode. Noot is dat in geval van vertraging van 


uitrol van ERTMS op het HRN dit alternatief automatisch ‘naar je toe komt’. 
  







 


rapport | Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet Pagina 40 van 41 


ATB eiland 


De nummer 5. ‘Moet je niet willen’. 


In beginsel moet dit alternatief gelijk presteren aan de huidige situatie. Immers de 


overgang van NS’54 / ATB naar ERTMS HSL verandert niet. En de overgang NS’54 / 


ATB naar ERTMS HRN moet volgens de specificaties die voor het HRN gelden ‘het 


gewoon doen’. 


 


Dit alternatief voelt als een ‘houtje – touwtje’, niet solide oplossing. 


Aandachtspunten zijn: 


• Deze variant introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar, met 


verschillende regels en procedures.  


• Dat maakt het voor de machinist complexer, en zal de kans op foutgevoeligheid 


daarmee doen vergroten, met mogelijk logistieke effecten. 


• Wat kost dit (is het kosten effectief?). Het lijkt misschien niet meer te kosten 


dan een tijdelijke transitie NS’54 / ATB naar ERTMS HRN (3x), maar wat komt 


er nog meer bij kijken? Is het niet ‘goedkoop is duurkoop?’ 


• Hoe ziet de daadwerkelijke inpassing er uit? 


 


 


Level 1 eiland 


Nummer 4 


Discontinue system. Indien hiervoor gekozen wordt moet er voor gezorgd worden 


dat het een semi continue systeem wordt. O.a. te voorkoming van miscommunicatie 


tussen machinist en treindienstleider. Als bijvoorbeeld een treindienstleider een 


Movement Authority intrekt, moet dit (vrijwel) meteen ook voor de machinist 


zichtbaar zijn op zijn DMI. 


Ook hier weer het punt dat er meerdere transities ontstaan. 


Voordeel is dan machinist op zijn DMI blijft rijden. 


Ook hier geldt; hoe stabiel is dit systeem? 
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Bijlage 3, Uitkomst gesprek met 


Infraspeed 


Beknopt verslag van het gesprek met vertegenwoordigers van Infraspeed en ProRail 


CMT. 


 


ERTMS L2 op HSL-Zuid is in 2005 in dienst gegaan met L1 fall back en L1 als 


interface tussen ATB en L2. 


De RBC – RBC koppeling met België was projecttoplossing. Vraag is of de Belgen op 


HSL zuid lijn 4 naar baseline 3 gaan? En zo ja wanneer? 


 


ERTMS wordt tot 2031 door Siemens in stand gehouden. Infraspeed visie op lange 


termijn: wijzigingen op huidige installatie worden steeds lastiger. Huidige RBC is 


obsolete. 


 


ERTMS heeft een relatie met de Interlocking (IXL) op Rotterdam. Deze IXL (EBS) is 


rond 2024 einde levensduur. 


 


Besproken is vooruitlopend op de HSL-Zuid een nieuwe RBC neer te zetten en deze 


te koppelen aan de huidige IXL EBS op hoofddorp. Winst is vervallen L1 transities 


Maar alleen als het voor de gebruiker een voordeel is. 


 


Opgemerkt is dat het ontwikkelen van een Gateway mogelijk minder kosteneffectief 


is dan het vervangen van de huidige RBC HSL-Zuid door een baseline 3 RBC. 
 


 
 
 


-0-0-0- 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 9 juni 2020 

Betreft Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Graag informeer ik u over de ontwikkelingen inzake het programma European Rail 

Traffic Management System (ERTMS). Ik bied u hierbij een aantal rapporten aan: 

 Overzicht status opvolging BIT-maatregelen door programma ERTMS 

 Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS  

 Accountantsrapport bij VGR 12 ERTMS  

 Twee rapporten over de toetsing in opvolging van de BIT-maatregelen 

 Rapport Aansluitingen HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet 

 

In mei 2019 heeft het kabinet besloten stapsgewijs ERTMS in te voeren, waarbij 

de analoge treinbeveiliging wordt vervangen door de Europese digitale standaard. 

De volledige landelijke uitrol van ERTMS is een enorme klus die tot 2050 zal 

duren. Het programma ERTMS legt het fundament. Binnen het programma ERTMS 

worden door ProRail en vervoerders de komende jaren tientallen werkprocessen 

aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven 

omgebouwd of opgewaardeerd en ten minste 15.000 gebruikers geïnstrueerd dan 

wel opgeleid om met ERTMS te werken. Ook maakt ProRail de basisvoorzieningen 

in de infrastructuur gereed, waaronder het waarborgen van cybersecurity. Vanaf 

2026 zal het systeem en de operatie worden beproefd op het proefbaanvak en 

voorziet ProRail zeven baanvakken, 345 km spoor, van ERTMS.  

 

Voor een succesvolle uitvoering van het programma ERTMS is een gedegen en 

gestructureerde samenwerking tussen alle betrokken partijen uit de spoorsector 

essentieel. Daarbij is regievoering door de programmadirectie een belangrijke 

succesfactor. Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) heeft begin 2019 geadviseerd de 

sturing op de invoering van ERTMS te verstevigen met inzet van gerichte 

expertise. Voor de programmadirectie ERTMS was de kernvraag hoe zij vanuit de 

regierol het beste zouden kunnen sturen op het sector-brede overgang van ATB 

naar ERTMS en daarbij de topdoelen van het programma te realiseren. Methodisch 

is het daarvoor belangrijk 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. In mijn 

bestuurlijke reactie op het BIT-advies gaf ik aan een onafhankelijke partij daarop 

te laten toetsen voordat onomkeerbare stappen in de aanbesteding worden gezet 

(Kamerstukken II 2018/19, 33 652, nr. 64).  
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Om deze specificatie van de eisen samen met de leveranciers af te ronden voor de 

ombouw van de eerste treinserie bestaande uit 176 treinen (de VIRM, type 

dubbeldeks intercity) is NS in januari van dit jaar de dialoogfase van de 

aanbesteding gestart. In april heeft ook ProRail in dit kader de aankondiging van 

de aanbesteding voor de infrastructuur gepubliceerd. Het betreft de aanbesteding 

met een maximale contractwaarde van zo‘n € 440 mln (incl. BTW) en een looptijd 

van 37 jaar inclusief beheer en onderhoud van het ERTMS-systeem. Deze 

maximale contractwaarde is ingeschat op basis van de verwachte omzet voor een 

proefbaanvak en zeven baanvakken. Daarnaast is de aanbesteding voldoende 

robuust gemaakt om aanvullend, conform vervangingsopgave, nog andere lijnen 

van ERTMS te kunnen voorzien in het kader van de landelijke uitrol voor 2030 of 

vlak daarna. Bij de basisrapportage zal ik een voorstel doen hoe over de 

aanbestedingsresultaten te rapporteren. 

 

Het BIT-advies bevatte vier aanbevelingen. Drie van de vier aanbevelingen van 

het BIT-advies gingen over integrale systeemprestaties (het goed inhoudelijk op 

elkaar aansluiten van de ERTMS-componenten) en de kwaliteitsbeheersing bij de 

ontwikkeling hiervan, te beginnen bij de eerste mijlpaal (ketenbeheer). Een 

specifieke aanbeveling van het BIT-advies betrof het uitwerken van een gedegen 

cybersecurity-aanpak. De programmadirectie heeft in het voorjaar van 2019 zo’n 

twintig maatregelen geformuleerd, waarvan vijftien maatregelen (deels) gereed 

moesten zijn voordat de onomkeerbare stappen in de aanbestedingen worden 

gezet. De opvolging ervan is door twee bureaus beoordeeld: ADSE en Fox-IT. In 

bijlage 1 is een overzicht van de maatregelen opgenomen.  

 

Eind april 2020 bevestigde ADSE dat de maatregelen die raken aan de eerste drie 

aanbevelingen voldoende zijn ingevuld. Wel moet nog een aantal werkzaamheden 

worden afgerond en moeten de benodigde documenten nog formeel worden 

vastgesteld. Als belangrijkste aandachtspunt vraagt ADSE daarnaast aandacht 

voor een adequate en blijvende borging van de gekozen werkwijze bij ProRail, NS 

en overige vervoerders en materieeleigenaren. Tot slot geeft ADSE nog een aantal 

aanvullende adviezen voor verdere invoering van de werkwijze en de borging 

ervan in de keten, zoals de ontwikkeling van een integrale visie op 

ondersteunende tooling en het uitvoeren van een evaluatie na afloop van de 

eerste aanbesteding. Deze adviezen neem ik ter harte en ik zal over de opvolging 

ervan rapporteren via de voortgangsrapportage.   

 

Fox-IT heeft als gevolg van de BIT-toets opnieuw gekeken naar de aanpak van de 

cybersecurity. In opvolging van het BIT-advies over cybersecurity heeft de 

programmadirectie ERTMS acht maatregelen benoemd. In relatie tot het 

aanbestedingsproces heeft Fox-IT hiervan drie maatregelen gecontroleerd (3.2, 

3.7 en 3.8) en vastgesteld dat er stappen zijn gezet in het oppakken van de 

maatregelen, maar ook dat op het moment van schrijven nog aanvullende acties 

nodig zijn. Voor de eerste maatregel, het opstellen van een handboek, concludeert 

Fox-IT dat deze onafhankelijk van het aanbestedingsproces verder kan worden 

afgerond. Ten aanzien van de andere twee maatregelen (3.7. en 3.8) raadt Fox-IT 

aan dat ProRail en NS de verschillen in beeld brengen tussen de specificaties zoals 

voorgeschreven in de Amerikaanse NIST-norm of een vergelijkbare norm en de 

specificaties die de leveranciers aanbieden, zodat de verschillen inzichtelijk worden 

en er een bewuste en afgewogen keuze kan worden gemaakt passend bij de 

risico-afweging voor nu en in de toekomst. Fox-IT geeft aan dat dit moet zijn 

afgerond voordat de specificaties definitief worden vastgesteld. Ik heb aanvullend 

de CIO gevraagd een oordeel te geven over het opvolgen van deze maatregelen in 
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relatie tot de aanbesteding. De CIO geeft aan dat afronding van deze acties 

aandacht vraagt, maar verdere opvolging ervan de start van het 

aanbestedingsproces niet in de weg staat.   

 

Aanvullend adviseert Fox-IT een roadmap op te stellen waarin de strategische 

doelen, verantwoordelijkheden en mandaten op het gebied van cyber binnen het 

programma zijn vastgesteld, inclusief de consequenties van benoeming van de 

spoorsector als vitale infrastructuur. De programmadirectie ERTMS is hiermee al 

gestart. In dit overkoepelende document zullen alle maatregelen op gebied van 

cybersecurity samen komen. De invulling van de maatregelen is ook afhankelijk 

van de sector-brede aanpak, mede als gevolg van de vitaal B-status die de 

spoorsector sinds begin dit jaar geniet (Kamerstukken II 2019/20 30821, nr. 

108). Na invoering van de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni) 

voor partijen in spoorsector in 2021 en de inrichting van een centrale organisatie 

voor cybersecurity voor het spoor zal ik volgend jaar op basis van deze genoemde 

roadmap van het programma ERTMS opnieuw de voortgang laten beoordelen door 

een onafhankelijke partij.  

 

Het afgelopen halfjaar stond in het teken van het opstarten van de realisatie. Al 

met al bleek het in dit grote ICT-georiënteerde veranderprogramma het afgelopen 

jaar lastiger de overstap te maken van de studie naar realisatie dan in traditionele 

projecten voor de aanleg van fysieke infrastructuur. In de rapportage kunt u lezen 

dat aan het einde van de verslagperiode het kwaliteitssysteem voor de 

realisatiefase staat, maar toetsing van de werking nog niet heeft kunnen 

plaatsvinden. De Auditdienst Rijk en interne onafhankelijke controllers kijken 

hierop kritisch mee. In opvolging van de BIT-aanbevelingen is de opgave tot aan 

2030 onderverdeeld in ruim vijftig tussenstappen, waaraan tientallen projecten 

een bijdrage zullen gaan leveren. Het kwaliteitssysteem maakt dat projecten op 

eenduidige wijze en op basis van de juiste procedures tot stand komen en worden 

uitgevoerd. De al lopende projecten zijn niet stilgelegd om dit kwaliteitssysteem te 

ontwikkelen. Daar waar nodig worden nog dit jaar deze projecten de noodzakelijke 

aanpassingen als gevolg van de invoering van het kwaliteitssysteem doorgevoerd. 

Hierbij neem ik de aanbevelingen van de Auditdienst Rijk ter harte en zal over de 

opvolging ervan rapporteren via de voortgangsrapportages. 

 

Conclusie 

Ik gaf u aan stapsgewijs te besluiten. Op basis van de uitgevoerde toetsen, het 

advies van de stuurgroep ERTMS en CIO concludeer ik dat de aanbevelingen die 

noodzakelijk zijn voor het nemen van de volgende stap voldoende zijn opgevolgd, 

en dat voor de overige aanbevelingen trajecten in gang zijn gezet om ook deze 

aanbevelingen tijdig in het proces op te volgen. Daarom ben ik voornemens de 

volgende stap in het aanbestedingsproces, waarbij de leveranciers hun 

aanbiedingen maken, te zetten.   

 

Goederenvervoerders 

De goederensector geeft aan dat de concurrentiepositie van het goederenvervoer 

onder druk staat door de invoering van ERTMS. Belangrijk hierbij is het signaal dat 

het risico groeit dat er onvoldoende goederenlocomotieven zijn omgebouwd 

voordat het eerste baanvak gereed is. Vanuit de programmadirectie ERTMS wordt 

samen met de goederensector onderzocht welke aanvullende maatregelen nodig 

en mogelijk zijn, bijvoorbeeld over de aanschaf van nieuw met ERTMS uitgerust 

materieel en op het gebied van rangeren. Over nadere uitwerking van deze 

maatregelen informeer ik u bij de volgende voortgangsrapportage. Zoals 
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toegezegd in het Algemeen Overleg van 4 maart jl. is over rangeren in de 

voortgangsrapportage al wel meer informatie opgenomen. Per saldo liggen er 

uitdagingen en zet ik me in om deze stapsgewijs van een oplossing te voorzien. Ik 

span mij in de negatieve gevolgen voor goederenvervoerders en 

materieeleigenaren, zoals extra kosten of operationele kwesties, zoveel mogelijk 

te beperken. Ten aanzien van financiële steun is dat binnen de geldende Europese 

kaders, met name ten aanzien van staatssteun. Dat brengt met zich mee dat ik 

niet alle effecten weg kan nemen.  

 

Maakbare OV-SAAL corridor 

Bij de derde voortgangsrapportage van het Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer (Kamerstukken II 2019/20 32404, nr. 94) informeerde ik u dat in 

samenwerking met de regio en de sector wordt gewerkt aan onderzoeken om te 

komen tot een passend treindienstmodel op de corridor OV SAAL. Op de SAAL-

corridor is ERTMS voorwaardelijk om de benodigde capaciteitswinst te realiseren 

teneinde meer treinen te kunnen laten rijden. Het afgelopen halfjaar zijn de meest 

actuele ERTMS-inzichten, zoals de tijdsduur van het remmen of keren van een 

trein met ERTMS, in kaart gebracht ter voorbereiding voor een nieuwe 

maakbaarheidsanalyse. De programmadirecties van ERTMS en PHS hebben 

hierover nauw contact. Zoals ik aangaf bij de programmabeslissing bepalen vele 

factoren tezamen of capaciteitswinsten worden gehaald; dat geldt ook voor OV 

SAAL. Aan de hand van de uitkomsten van de analyse zullen de capaciteitsbaten 

opnieuw tegen het licht worden gehouden.  

 

HSL-Zuid 

Vorig jaar heb ik toegezegd uw Kamer te informeren hoe investeringen in de 

borging van ATB op de HSL-Zuid zich verhouden tot een eventuele versnelde uitrol 

van ERTMS. Het ging erom eventuele negatieve gevolgen voor de punctualiteit te 

voorkomen doordat de verschillende ERTMS-systemen niet goed zouden gaan 

samenwerken. ProRail heeft middels een quick scan meerdere alternatieven in 

beeld gebracht om de transities tussen deze systemen voldoende te borgen. Ik 

stuur u dit (relatief technische) rapport toe. Een van de factoren die een rol speelt 

bij het kiezen van de oplossing is door welke systeemleverancier de ERTMS-

onderdelen voor de zeven baanvakken worden ontwikkeld. De keuze voor één van 

de alternatieven zal daarom pas gemaakt kunnen worden nadat de ERTMS-

aanbesteding is afgerond.  

 

Kosten, planning en risico’s 

In deze twaalfde voortgangsrapportage is ten opzichte van de vorige 

voortgangsrapportage een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen.  

  

In hoofdstuk 4 is de planning opgenomen. Het uitwerken van de BIT-maatregelen 

en vormgeven van de aanbesteding voor de infrastructuur hebben meer dan een 

halfjaar tijd in beslag genomen dan vooraf was voorzien. De afgelopen 

verslagperiode heeft zich bovendien een aantal ontwikkelingen voorgedaan die 

impact gaan hebben op de planning van het proefbaanvak en de zeven 

baanvakken tussen 2026-2031. Het effect van deze ontwikkelingen op 

onderstaande mijlpalen wordt momenteel door de programmadirectie ERTMS in 

beeld gebracht, inclusief eventuele beheersmaatregelen om vertraging zoveel als 

mogelijk te beperken. Hierover zal de komende periode besluitvorming 

plaatsvinden op basis waarvan de planning kan worden geactualiseerd.  
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In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste risico’s van het programma ERTMS op een 

nieuwe wijze gepresenteerd, die beter past bij de realisatiefase. Een deel hiervan 

heb ik benoemd in deze brief, zoals het kwaliteitssysteem en effecten op de 

raming en planning.  

 

In hoofdstuk 6 over de financiën is voor het eerst de ontwikkeling tussen het 

budget en de kostenraming opgenomen. De programmadirectie rapporteert over 

een budgetspanning van € 47 mln (minder dan 2% van de kostenraming). De 

oorzaak hiervan is tweeledig: het verschil tussen indexatie en toegekende 

prijsbijstelling enerzijds en voorziene terugvordering van Europese subsidies uit 

2015 voor het niet in 2020 opleveren van het baanvak Kijfhoek-Roosendaal 

anderzijds. Tevens is een overzicht opgenomen met de ontwikkelingen van de 

post onvoorzien; er is geld onttrokken voor tegenvallers bij het gereedmaken van 

de verkeersleiding bij ProRail en voor hogere kosten van goederenvervoerders. Ik 

vind het goed dat de programmadirectie ERTMS en ik hier vanaf het begin 

transparant en scherp op zijn. Het is niet ongebruikelijk dat bij grote programma’s 

een budgetspanning ontstaat. Het is wel altijd zaak om daarop te acteren. De 

programmadirectie zal op zoek gaan naar beheersmaatregelen. Vooralsnog vind ik 

een spanning van deze omvang geen reden tot grote zorg; wel behoeft het 

nadrukkelijk de aandacht. 

 

Basisrapportage 

In het Algemeen Overleg op 4 maart jl. heb ik met uw Kamer gesproken over de 

uitgangspuntennotitie en aanvullende verzoeken ten aanzien van de rapportage. 

Ik ga hiermee aan de slag en zal u uiterlijk 1 oktober de basisrapportage sturen, 

die de basis kan vormen voor de volgende voortgangsrapportages. 

 

Tot slot 

Het afgelopen halfjaar is het niet eenvoudig gebleken grote voortgang te boeken. 

Nu de BIT-aanbevelingen voldoende zijn opgevolgd en de dialoog met de markt 

start, verwacht ik dat de echte stap naar realisatie gezet kan gaan worden. Dit is 

een mooie mijlpaal. De Grootprojectstatus en de bijbehorende dialoog met uw 

Kamer zie ik daarbij als een extra waarborg om deze positieve lijn door te zetten. 

Door de uitzonderlijke situatie waarin we ons nu bevinden heeft het langer 

geduurd dan gebruikelijk voordat ik u deze voortgangsrapportage heb gestuurd. 

De invloed van corona op de doorlooptijd van de aanbesteding en het verdere 

verloop van het programma is nu nog niet goed te overzien. Ik hou uw Kamer via 

de voortgangsrapportages op de hoogte. Hierbij zal ik mij inzetten de 

voortgangsrapportages overeenkomstig het verzoek van de vaste commissie voor 

Infrastructuur en Waterstaat van 3 juni 2020 tijdig en conform afspraken te 

versturen (2020Z09426/ 2020D21617).  

 

Hoogachtend,  

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  

 

 

 

S. van Veldhoven – Van der Meer 



Bijlage 1: Overzicht status opvolging van de BIT-maatregelen door programma ERTMS 

 

Id. Korte omschrijving van de actie Invloed op 

aanbesteding 

Getoetst Tijdpad 

1.1 Systems engineering aanpak (werkwijze op hoofdlijnen) uitwerken 

naar aanleiding van het BIT. 

Ja Ja Afgerond 

1.2 Systems engineering sturingstafel operationeel. Ja Ja Afgerond 

1.3 Team systems engineering operationeel. Deels Ja Afgerond 

1.4 Documentatie (Verificatie PvE (Pass-Fail) en Apportionering PvE) 

afronden. 

Ja Ja Afgerond 

1.5 Apportionering tot op bestelniveau gereed voor aanbestedingen. Deels Ja Afgerond 

1.6 Additionele middelen (tooling en processsen) ten behoeve van 

systems engineering definiëren en implementeren. 

Deels Ja 2020 

1.7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de systeemintegratie van 

alle systeemobjecten en hun interfaces expliciteren. 

Ja Ja Afgerond 

1.8 Overzicht opstellen van alle relevante PvE's in hun onderlinge relaties. Deels Ja Afgerond 

2.1 Kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in aanbestedingsdossiers. 

 

Ja Ja Afgerond 

2.2 Configuratiemanagement aanpak operationeel. Deels Ja Afgerond 

2.3 Audits uitvoeren door Programmadirectie en Implementerende 

organisaties op kwaliteitsbeheersing. op componenten. 

Deels Ja Afgerond 

3.1 Aanvullende expertise cybersecurity verwerven. Nee Nee Afgerond 

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

beleid cybersecuritysector-partijen. 

Deels Ja 2021 

3.3 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity 

aansluitend op centrale organisaties bij sectorpartijen en IenW. 

Nee Nee 2021 

3.4 Tooling implementeren bij sectorpartijen en de centrale organisatie 

ten behoeve van detectie van cyberincidenten. 

Nee Nee 2021 

3.5 Actieplan Cybersecurity uit 2017 actualiseren op basis van nieuwe 

inzichten. 

Nee Nee Afgerond 

3.6 Dreigingsanalyse ERTMS jaarlijks actualiseren en n.a.v. 

beheersmaatregelen doorvoeren. 

Nee Nee Afgerond 

3.7 Aandringen op het opnemen van eisen voor het gebruik van 

cryptografische hardware in de Europese specificaties en parallel 

daaraan leveranciers vragen, waar mogelijk al gebruik te maken van 

cryptografische hardware. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het 

programma andere beveiligingsmaatregelen laten toepassen. 

Deels Ja 2020 

3.8 Strenge eisen stellen ten aanzien van fysieke beveiliging van en 

toegang tot de apparatuur waarin de sleutels worden opgeslagen 

(spoorvoertuig, RBC, KMC). 

Deels Ja 2020 

4.1 Projectteam ketenbeheer instellen met kennishouders huidige beheer 

ERTMS. 

Nee Nee Afgerond 

4.2 Geplande migratietafel ketenbeheer versneld starten met 

verantwoordelijken uit de lijn van de implementerende organisaties. 

Nee Nee Afgerond 

4.3 Definitie en inrichting van ketenbeheer opstellen op basis van ITIL. 

(migratiestap 1) 

Nee Nee Afgerond 

4.4 Stappenplan opstellen voor de invoering van ketenbeheer waarin 

duidelijk is welke taken centraal en welke decentraal worden 

uitgevoerd. (migratiestap 1) 

Deels Ja Afgerond 
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1 Inleiding  

1.1 Opdracht 

Het bestaande treinbeveiligingssysteem 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 spoorbeveiliging in Nederland en dat er voldoende 

aanknopingspunten waren om het European Rail Traffic Management System, 

afgekort ERTMS, landelijk in te voeren (Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 9). In 

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

principebesluit tot implementatie van ERTMS (Kamerstukken II 2011/12, 32707, nr. 

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

Voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2013/14, 33652, nr. 14), waarna de 

planuitwerkingsfase is gestart. Dit heeft op 17 mei 2019 geleid tot de 

programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018/19, 33652, nr. 65).  

 

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. In deze verslagperiode heeft de Kamer de uitgangspuntennotitie uit 

2013 herijkt en de minister van IenW verzocht op de geactualiseerde 

uitgangspuntennotitie te reageren. De geactualiseerde uitgangspuntennotitie en de 

reactie hierop van de minister is op 4 maart 2020 met de Kamer gesproken. De 

voorliggende voortgangsrapportage is nog opgesteld volgens de structuur van de 

voorgaande voortgangsrapportages. De geactualiseerde basisrapportage zal voor 1 

oktober 2020 naar de Kamer worden gestuurd en de basis bieden voor volgende 

voortgangsrapportages.  

 

Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de verslagperiode 

hebben voorgedaan binnen en rond het programma ERTMS. In de daaropvolgende 

hoofdstukken komen de ontwikkelingen in de scope (3), planning (4), risico’s (5) en 

financiën (6) van het programma ERTMS aan bod. 

1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode  

 

H2 Ontwikkelingen binnen en rond het programma ERTMS 

In de verslagperiode is vooral energie gestoken in het opvolgen van de BIT-

aanbevelingen en het verder voorbereiden van de aanbestedingsdossiers van zowel 

het materieel (NS, Arriva en de goederenvervoerders/materieeleigenaren) als de 

infrastructuur. Onderdeel hiervan was het verder uitwerken van de marsroute naar 

2030 onder regie van de programmadirectie ERTMS. Het formuleren van 
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tussenstappen (zo’n 50 “migratiedeelstappen”) en het opzetten van het 

kwaliteitssysteem vormden hiervan een belangrijk onderdeel. 

 

Op raakvlakgebied heeft het programma ERTMS te maken met het programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer, ZuidasDok en de HSL-Zuid. Deze onderlinge relaties 

worden in dit hoofdstuk toegelicht. Op Europees vlak is er in de verslagperiode 

afgestemd met zowel de Belgische als de Duitse railinfrastructuurbeheerder en zijn 

ontwikkelingen van andere landen in kaart gebracht.  

 

H3 De scope van het programma ERTMS 

Ten opzichte van de elfde voortgangsrapportages zijn de scope en verwachte baten 

niet gewijzigd. 

 

H4 Planning van het programma ERTMS 

Ten opzichte van de elfde voortgangsrapportages is de planning niet gewijzigd.  

Tegelijkertijd geldt dat sinds de programmabeslissing diverse ontwikkelingen zich 

hebben voorgedaan. Zo is in de elfde voortgangsrapportage (Kamerstukken II 

2019/20, 33652, nr. 74) gemeld dat nog enkele BIT-acties onderhanden waren en 

dat meer tijd nodig was om het aanbestedingsdossier voor de infrastructuur in lijn 

te krijgen met het kabinetsbesluit om ERTMS landelijk uit te gaan rollen na 2030. In 

hoofdstuk 2 van deze rapportage staat dat de programmadirecties van ERTMS en 

PHS met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkelingen op OV SAAL en ZuidasDok. 

In hoofdstuk 5 is een aantal risico’s geïdentificeerd die van invloed zullen zijn op de 

planning. Het effect van deze ontwikkelingen op de mijlpalen wordt momenteel door 

de programmadirectie ERTMS in beeld gebracht, inclusief eventuele 

beheersmaatregelen om grote vertragingen te voorkomen.  

 

H5 Risicomanagement en toetsing binnen het programma ERTMS 

In deze voortgangsrapportage zijn de risico’s van het programma ERTMS op een 

nieuwe wijze gepresenteerd. Deze structuur past beter bij de realisatiefase en 

besturing van het programma. De programmadirectie heeft tien ongewenste 

topgebeurtenissen geformuleerd. De primaire oorzaken (van geclusterde risico’s) die 

kunnen leiden tot het optreden hiervan gaan over: organisatie en samenwerking, de 

kwaliteit van het uitgevoerde werk, de kosten voor de realisatie, externe invloeden 

op het programma ERTMS, tijdige besluitvorming over migratiestappen, toelating 

van het materieel en tijdig ombouw van het eerste baanvak. De beheersing en het 

hiermee (deels) voorkomen van het optreden van deze risico’s heeft uiteraard de 

volle aandacht van alle betrokkenen. 

 

H6 Financiën van het programma ERTMS 

Het programmabudget is € 2,47 mld aan het einde van de verslagperiode.  

Het programma rapporteert eind 2019 een voorziene budgetspanning van afgerond 

€ 47 mln (1,7%). Deze spanning wordt voor zo’n € 20 mln veroorzaakt doordat de 

prijsbijstelling vanuit het ministerie lager is dan de berekende indexering. Daarnaast 

heeft de Europese Commissie aangegeven de aan Nederland beschikte CEF-

subsidies deels terug te vorderen waar niet aan de voorwaarden is voldaan. In de 

verslagperiode is zo’n € 60 mln verplicht en zo’n € 44 mln uitgegeven voor 

werkzaamheden door ProRail en NS. De ontwikkelingen in de post onvoorzien zijn 

opgenomen. De post is per saldo bijna € 5 mln lager ten opzichte van de 

programmabeslissing ERTMS in mei 2019. In deze verslagperiode is geld onttrokken 

voor niet-geraamde kosten voor investeringen bij de verkeersleiding van ProRail en 

ter dekking van kosten voor de CEF-upgrade van de goederenvervoerders. Ook is de 

post onvoorzien geïndexeerd naar prijspeil 2019. 
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2 Ontwikkelingen binnen en rond het programma ERTMS 

2.1 Ontwikkelingen binnen het programma ERTMS 

 

Kwaliteitssysteem in relatie tot BIT-aanbevelingen 

Een kwaliteitssysteem is een managementinstrument om de kwaliteit van de 

bedrijfsvoering te waarborgen en te verbeteren. Het kwaliteitssysteem van het 

programma voor de realisatiefase is aan het einde van de verslagperiode in opzet 

gereed. Dit betekent dat processen, inclusief bijbehorende werkinstructies, 

productbeschrijvingen en kennisdocumenten, zijn vastgesteld. Daarbij is ook de 

door het Bureau ICT-toetsing aanbevolen aanpak op basis van de ‘systems 

engineering’-methodiek ingebed in de processen. Hiermee is een belangrijke 

mijlpaal behaald in het programma en een intensief proces afgerond. Bestaan en 

werking zullen zich de komende periode moeten bewijzen. De lopende projecten zijn 

niet stilgelegd gedurende het ontwikkelen van het kwaliteitssysteem. Daar waar 

nodig worden voor reeds lopende projecten de aanpassingen doorgevoerd op basis 

van de eisen van het inmiddels ingevoerde kwaliteitssysteem.  

 

Definiëren van tussenstappen  

ERTMS wordt stapsgewijs ingevoerd. Bij de programmabeslissing zijn tien 

migratiestappen (go/no go faseovergang) geformuleerd aan de hand waarvan 

ERTMS wordt ingevoerd en vijf baanvakken vastgesteld (de eerste twee baanvakken 

zijn benoemd als migratiestap 9 en 10). In de verslagperiode zijn deze stappen 

opgeknipt in zo’n vijftig tussenstappen, genaamd migratiedeelstappen, die tussen 

nu en 2030 gezet zullen worden. Het vastleggen van deze migratiedeelstappen is 

een belangrijk onderdeel van het invulling geven aan de aanbevelingen van het 

bureau ICT-toetsing. 

  

Ombouw van materieel bij de vervoerders 

 NS: NS heeft in de verslagperiode toegewerkt naar de start van de dialoogfase 

met de industrie voor de treinserie VIRM (Verlengd InterRegio Materieel, 

dubbeldekstrein van NS). Daarbij wordt invulling gegeven aan de laatste 

openstaande BIT-acties voor de aanbesteding.  

 Regionale vervoerders: met Arriva en de provincie Limburg zijn de besprekingen 

opgestart over wat nodig is om gegeven de huidige regionale concessie de 

treinen van ERTMS te voorzien. Het ministerie zal de provincie Limburg conform 

kabinetsbesluit vergoeden voor de kosten van de regionale vervoerder.  

 Goederenmaterieel: Op 6 december 2019 is een aanvulling op de 

subsidieregeling ERTMS in de Staatscourant gepubliceerd ten behoeve van het 

realiseren van acht prototypes. Zoals aangekondigd bij de achtste 

voortgangsrapportages zal worden gestart met het project ten aanzien van het 

ontwikkelen van prototypes. De afgelopen verslagperiode zijn de offertes voor 8 

prototypen door materieeleigenaren ontvangen. De onderhandelingen met de 

industrie over de hiervoor te sluiten contracten verlopen moeizaam hetgeen erin 

heeft geresulteerd dat contractondertekening in 2019, zoals gerapporteerd in de 

vorige rapportage, nog niet heeft plaatsgevonden. Eigenaren zien nog grote 

risico’s en het is dan ook te verwachten dat verschillende eigenaren hun 

medewerking aan dit project zullen stopzetten, dan wel door het niet aan de 

subsidievoorwaarden kunnen voldoen. 
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 Materieeleigenaren van aannemersmaterieel geven aan dat zij ondanks de 

aangeboden compensatie, net als de goederenvervoerders, geen positieve 

business case zien voor de ombouw van hun materieel. Er wordt daarom 

onderzocht welke alternatieven bestaan zonder ERTMS volledig hoeven in te 

bouwen.  

 Ook met de eigenaren van historisch materieel wordt gekeken naar oplossingen 

waarbij treinen verplaatst kunnen worden zonder dat het ERTMS-systeem 

integraal hoeft te worden ingebouwd. 

 

Uitgifte licenties STM door programmadirectie ERTMS 

Een STM-ATB EG is een module die, in het geval de trein over ATB-baanvakken 

rijdt, de vertaling maakt van het ATB-signaal in het spoor naar het beeldscherm van 

de machinist in de cabine van een trein voorzien met ERTMS. In de 

programmabeslissing is opgenomen dat het programma zorg draagt voor de 

beschikbaarheid van een STM ATB EG tegen voor iedere partij gelijke condities 

(level playing field). Omdat slechts twee leveranciers beschikken over een STM ATB 

EG zouden deze partijen een voorsprong genieten bij de aanbesteding van ERTMS-

materieel. Daarom is gekozen de STM ATB-EG (inclusief technische specificaties) als 

eerste separaat beschikbaar te maken en zo de afhankelijkheid van deze 

leveranciers te beperken. De afgelopen verslagperiode is door de programmadirectie 

ERTMS gewerkt aan de ontwikkeling van deze STM-ATB EG. Binnen het programma 

ERTMS zijn hiervoor een blauwdruk en prototype ontwikkeld die tegen een laag 

bedrag beschikbaar worden gesteld. De informatievoorziening met de markt is op 

gang gebracht. 

 

Opstarten van diverse projecten binnen ProRail 

Binnen ProRail is doorgewerkt aan het opstellen van het dossier voor de eerste grote 

aanbesteding van de infrastructuur: de uitrol van ERTMS op het proefbaanvak en de 

zeven baanvakken. Het verwerken van de BIT-acties speelt hierin een belangrijke 

rol. Specifiek ten aanzien van het proefbaanvak geldt dat ProRail in de 

verslagperiode heeft geconstateerd dat de aanpak moet worden herzien om deze 

zowel juridisch als technisch passend te krijgen. Hierover zal de komende periode 

worden besloten.  

 

Parallel hieraan zijn ondertussen zo’n veertig projecten opgestart binnen ProRail. 

Enkele voorbeelden zijn de pilots naar de capaciteit van GSM-R voor het gebruik van 

ERTMS op grote emplacementen, ervaringsrijden op Amsterdam-Utrecht en 

Hanzelijn, aanpassen van regelgeving, processen en procedures bij verkeersleiding 

en het aanpassen van treinbijsturing- en plansystemen.  

 

Goederenvervoer en toezegging over rangeren 

In 2019 is de programmadirectie ERTMS samen met de goederenvervoerders en het 

ministerie een verkenning gestart naar mogelijke verbeterinitiatieven, opdat de 

spoorgoederenvervoerders op bedrijfseconomisch verantwoorde manier over kunnen 

gaan tot implementatie van ERTMS baseline 3. Inzet is de problematiek waar de 

goederenvervoerders mee te maken hebben beter in beeld te krijgen.  

Tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 4 maart 2020 is toegezegd in deze 

voortgangsrapportage nader op het onderwerp rangeren in te gaan in relatie tot 

verstoringen. 

  

In Nederland worden rangeerbewegingen uitgevoerd door of voor alle vervoerders. 

Voor goederenvervoerders, vervoerende aannemers en historisch museumvervoer 

bestaat het rangeerproces uit het samenstellen van treinen door het sorteren en in 

de gewenste volgorde plaatsen van (goederen)wagons. Voor reizigersvervoerders 
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bestaat het rangeerproces voornamelijk uit het voorbrengen en wegbrengen van 

treinstellen of het combineren / splitsen van treinstellen.  

 

Zodra een baanvak voorzien wordt van ERTMS L2 ‘only’, verdwijnen de lichtseinen 

die de machinist inzicht geven over de rijtoestemming en rijweg. Deze informatie is 

dan zichtbaar op het display in de cabine. Bij het uitvoeren van geduwde 

rangeerbewegingen bevindt de locomotief zich achteraan (of in het midden van) de 

trein en de wagons vooraan. Hierbij bedient de machinist de trein via 

radiobediening. Hij staat dus buiten de cabine aan de voorkant van de trein en kan 

daarom de informatie op de display niet meer raadplegen of informatie op de display 

invoeren. 

 

De programmadirectie ERTMS onderzoekt op welke manier de vervoerders op een 

efficiënte en veilige manier toch kunnen rangeren bij de uitrol van ERTMS L2 only. 

Uitgangspunt hierbij is dat het rangeerproces ten opzichte van nu niet onveiliger of 

veel inefficiënter mag worden. In het onderzoek wordt gewerkt aan een oplossing 

die in Nederland bruikbaar is. Daarnaast wordt met andere Europese landen 

overlegd over een lange termijn oplossing op basis van nog te ontwikkelen Europese 

specificaties.  

 

Een tweede vraagstuk dat speelt met betrekking tot rangeren is dat deze 

rangeerbewegingen op dit moment vaak worden uitgevoerd met locomotieven die 

om technische en economische redenen niet meer kunnen worden uitgerust met 

ERTMS. Voor de korte termijn onderzoekt de programmadirectie onder welke 

voorwaarden het mogelijk is om deze bewegingen te kunnen blijven uitvoeren met 

deze locomotieven. Onderdeel van het hierboven genoemde onderzoek naar 

verbeterinitiatieven is het bepalen van een aanpak die er voor moet zorgen dat er 

moderne rangeerlocomotieven met ERTMS voor de Nederlandse markt beschikbaar 

komen. 

2.2 Overige ontwikkelingen buiten het programma ERTMS (raakvlakken) 

  

Het programma heeft veel raakvlakken met andere projecten en programma’s. Er is 

een raakvlakmanagementproces dat is gericht op het bewaken van de externe 

samenhangen en het monitoren en beheersen van voortschrijdende ontwikkelingen. 

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

Het programma voert intensief raakvlakmanagement uit en er is regelmatig een 

directieoverleg PHS-ERTMS om verdere synergiekansen te benutten en risico’s te 

beheersen. 

 De programmadirectie ERTMS is in gesprek om de consequenties en 

beheersmaatregelen in kaart te brengen van vertraging ZuidasDok voor de 

uitrol van ERTMS op de corridor Hoofddorp-Duivendrecht (SAAL-west).  

 In de eerste helft van 2019 is gebleken dat de geplande PHS-dienstregeling op 

de SAAL-corridor niet maakbaar was. Voor een nieuwe maakbaarheidstoets zijn 

in de verslagperiode de functionaliteitswaarden van ERTMS geactualiseerd. De 

komende periode zullen simulaties opnieuw worden uitgevoerd en zullen 

eventuele consequenties voor het programma ERTMS duidelijk worden.  

 

HSL-Zuid 

In de verslagperiode heeft de programmadirectie verder gewerkt aan de quick scan 

over de aansluitingen van de HSL-Zuid op de ERTMS-baanvakken die vanaf 2026 

van ERTMS zullen worden voorzien vanuit het programma ERTMS. Het gaat om de 

aansluitingen bij Zevenbergschenhoek, Breda en Hoofddorp. De quick scan ERTMS 
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zal samen met de quick scan spanningssluizen in 2020 aan de Kamer worden 

aangeboden. 

 

Vervangen van ATB-NG door ERTMS op Noordelijke lijnen 

ProRail heeft aangegeven dat het huidige treinbeveiligingssysteem in Friesland en 

Groningen toe is aan vervanging en mogelijk investeringen kunnen worden 

vermeden door ERTMS aan te leggen. De programmadirectie onderzoekt momenteel 

wat de voor- en nadelen zijn van het toevoegen van ERTMS op deze regionale lijnen 

aan de scope van het programma. Daarbij wordt ook gekeken of invulling kan 

worden gegeven aan de ambities van de concessieverlener (provincies Groningen en 

Fryslân) gericht op een innovatief treinnetwerk met gebruik van automatisch rijden1. 

Vanuit het ministerie is aangegeven dat in het onderzoek scherp moet worden gelet 

op de consequenties voor het programma en de samenhang met de landelijke uitrol. 

Een stabiele start van de realisatie is immers van groot belang en het is de vraag in 

hoeverre dat te waarborgen is als in deze fase een dergelijke omvangrijke 

scopetoevoeging gedaan zou worden.  

 

2.3 Ontwikkelingen in Europa 
  

Kennisuitwisseling met buurlanden 

In de afgelopen verslagperiode hebben zowel met de Belgische 

infrastructuurbeheerder Infrabel als met het Duitse DB Netz verschillende 

gesprekken plaatsgevonden over de planning van de uitrol van ERTMS aan 

weerszijden van de grens. Eind oktober heeft een expert meeting plaatsgevonden 

met DB Netz waarin informatie is uitgewisseld over het maken van 

beveiligingsontwerpen van baanvakken met ERTMS. Een voorbeeld hiervan is het 

automatisch toepassen van bepaalde ontwerpregels. 

 

Ontwikkelingen per land 

 

België: De aanpassingen op het grenstraject Roosendaal – Essen zijn door ProRail 

en Infrabel vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de beide nationale 

inspecties (ILT en DVIS). Het betreft eerst de aanleg van ERTMS in België; de 

aanpassingen voor de aanleg van ERTMS in Nederland volgen later. 

 

Denemarken: Implementatie van level 2 op het gehele netwerk loopt. Planning 

gereed 2030. Eerste lijn is in gebruik. 

 

Duitsland: In de verslagperiode werkte Duitsland toe naar besluitvorming over de 

eerste projecten voor de periode 2020 – 2024. In dit zogenaamde “Starterpakket” 

vallen de ombouw van de TEN-T corridor Scandinavian-Mediterranean (Scandinavië-

Hamburg-München-Oostenrijk e.v.), de regio Stuttgart inclusief de S-banen, en de 

Hogesnelheidslijn Keulen-Frankfurt.  

 

Frankrijk: Eind 2019 zijn zes dubbelspoorlijnen voorzien van ERTMS; 110 km level 1 

op normale lijnen en in totaal 1.050 km level 2 op hogesnelheidslijnen. Frankrijk is 

gestart met twee pilotprojecten voor level 2 only: tussen Marseille – Ventimiglia 

(Italië) en op de hogesnelheidslijn Parijs – Lyon.  

 

Italië: Het besluit om het gehele netwerk tegen 2035 te hebben voorzien van 

ERTMS is in uitvoering. In totaal gaat het om 16.800 km spoor en 5.000 

railvoertuigen. Gelijk met de implementatie van ERTMS zal het bestaande class B 

systeem worden ontmanteld. 

                                                
1 Startdocument Nationaal programma Groningen, 5 oktober 2018 
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Noorwegen: Het besluit om in het gehele land level 2 only voor 2034 uit te rollen is 

in uitvoering. In 2018 zijn daarvoor contracten met leveranciers gesloten. 

 

Spanje: De prioriteit voor de uitrol van ERTMS ligt op de corridors, de 

hogesnelheidslijnen en de forenzen lijnen rond de grote steden. 

 

Verenigd Koninkrijk: Nationale implementatie is in 2011 gestart met de Cambrian 

line. Gevolgd door ATO over ETCS op de Thameslink in 2018. De aanbesteding East 

Coast Main Line (160 km tussen London King’s Cross en Grantham) loopt. 

 

Zweden: De paar al van ERTMS level 2, baseline 2 voorziene lijnen worden in 2020 

opgewaardeerd naar Baseline 3 release 2. Daarnaast zijn er plannen om het gehele 

netwerk uiterlijk 2035 te voorzien van level 2 only.  

 

Zwitserland: Het gehele netwerk is voorzien van ERTMS. Dit is of level 1 LS (Limited 

Supervision) of level 2.  

 

Luxemburg: Het gehele netwerk is voorzien van ERTMS. 

2.4 Correspondentie met de Tweede Kamer over ERTMS 

In de verslagperiode hebben de staatssecretaris en de minister van IenW 

onderstaande brieven over het programma ERTMS naar de Tweede Kamer 

verstuurd.  

 

Tabel 2.1: Correspondentie van / met de Tweede Kamer 

Datum Onderwerp  

27-08-2019 Kamerbrief over nadere duiding achtergronddocumenten programma ERTMS 

29-10-2019 Kamerbrief bij de elfde voortgangsrapportage programma ERTMS 

06-11-2019 Geactualiseerde uitgangspuntennotitie groot project ERTMS (realisatiefase) 

21-11-2019 Kamerbrief inzake de Uitgangspuntennotitie ERTMS 

 

De volgende aangenomen moties en toezeggingen staan open of zijn uitgevoerd in 

deze verslagperiode: 

 

Tabel 2.2: Moties en toezeggingen tot en met 31 december 2019 

Datum Onderwerp  Status 

14-06-2019 

33652, nr. 

67.  

 

In antwoord op vraag 16 in de lijst van vragen 

over de programmabeslissing ERTMS heeft de 

staatssecretaris aangegeven te rapporteren over 

de totale waarde van de risicoreservering en te 

onderzoeken wat het betekent om in volgende 

voortgangsrapportages een overzicht op te 

nemen van alle risico’s groter dan € 10 miljoen. 

In uitvoering. Zie 

hoofdstuk 5 van deze 

voortgangsrapportage 

 

20-06-2019 

33652, nr. 

71.  

 

In de quick scan die wordt uitgevoerd naar 

verbeteringen op de HSL wordt meegenomen hoe 

de investeringen in de borging van ATB op dat 

traject zich verhouden tot een eventuele 

versnelde uitrol van ERTMS. 

In uitvoering. De Kamer 

wordt hierover in 2020 

geïnformeerd. 

20-06-2019 

33652, nr. 

71.  

  

Er zal een externe toetsing plaatsvinden om te 

bepalen of de aanbevelingen van het BIT 

voldoende zijn opgevolgd in het programma 

ERTMS. De staatssecretaris informeert de Kamer 

daarover in de volgende voortgangsrapportage 

ERTMS. 

In uitvoering 
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3 De scope van het programma ERTMS 

3.1 Programmascope 

Bij de programmabeslissing ERTMS is onderstaande vastgesteld:  

 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 en treindienstleiders; 

 Operationeel harmoniseren van het bestaande ERTMS-baanvak Amsterdam-

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

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

 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); 

 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity; 

 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 (oost) 

Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht (OV 

SAAL west) 

Utrecht – Meteren 

Roosendaal – Den Bosch 

Eindhoven – Venlo – Duitse grens  

Meteren – Eindhoven 

 

 

3.2 Scopebeheer 

In de afgelopen verslagperiode hebben geen scopewijzigingen plaatsgevonden.  

3.3 Batenmanagement 

In de afgelopen verslagperiode hebben geen wijzigingen in de te verwachte baten 

plaatsgevonden.   
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4 Planning van het programma ERTMS 

4.1 Ontwikkelingen in de mijlpalenplanning van het programma ERTMS 

ERTMS wordt stapsgewijs ingevoerd op basis van onderstaande tien 

migratiestappen, zoals vastgesteld bij de programmabeslissing. De mijlpalen in tabel 

4.1. zijn niet gewijzigd ten opzichte van de elfde voortgangsrapportage.  

 

Tegelijkertijd geldt dat sinds de programmabeslissing diverse ontwikkelingen zich 

hebben voorgedaan. Zo is bij de elfde voortgangsrapportage (Kamerstukken II 

2019/20, 33652, nr. 74) gemeld dat nog enkele BIT-acties onderhanden waren. 

Mede hierdoor duren de voorbereidingen van de aanbesteding van de treinserie 

VIRM en de aanbesteding van de systeemleverancier voor de infrastructuur langer 

dan gepland. Ook is in de vorige voortgangsrapportage aangegeven dat meer tijd 

nodig is om het aanbestedingsdossier voor de infrastructuur in lijn te krijgen met 

het kabinetsbesluit om ERTMS landelijk uit te gaan rollen na 2030. In hoofdstuk 2 

van deze rapportage staan de ontwikkelingen beschreven ten aanzien het 

proefbaanvak, OV SAAL en ZuidasDok. In de risicoparagraaf van deze 

voortgangsrapportage (H5) zijn eveneens bijbehorende risico’s geïdentificeerd die 

invloed kunnen hebben op het verschuiven van onderstaande mijlpalen, 

bijvoorbeeld de duur van het proefbedrijf. Het effect van deze ontwikkelingen en 

risico’s op onderstaande mijlpalen wordt momenteel door de programmadirectie 

ERTMS in beeld gebracht, inclusief eventuele beheersmaatregelen om verdere 

vertraging te beperken. 
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Tabel 4.1: Migratiestappen ERTMS in Nederland  

Mijlpalen 
Criterium voor 

migratiestap 

Planning 

6.3. 

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 

2026-2026 

 

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 (oost) met ERTMS level 2 only 

Reeds opgeleid 

personeel gaat 

rijden 

2027-2029 

Start exploitatie overige baanvakken 

Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht (OV SAAL west) 2028-2029 

Utrecht – Meteren  2028-2029 

Roosendaal – Den Bosch  2028-2030 

Eindhoven – Venlo – Duitse grens   2029-2031 

Meteren – Eindhoven  2030-2031 
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4.2 Planning in relatie tot EU-verplichtingen en buurlanden 

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

verplicht zijn ERTMS aan te leggen als onderdeel van het Trans-Europese Netwerk 

voor Transport (TEN-T). Het European Deployment Plan (EDP – commission 

implementing regulation (EU) 2017/6) voorziet in de realisatie van ERTMS op negen 

kerncorridors uiterlijk in 2030, waarvan drie starten/eindigen in Nederland. In 2023 

zal de 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 elfde voortgangsrapportage zijn er geen 

ontwikkelingen in de mijlpalen in tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2: Overzicht Nederlandse trajecten op TEN-T corridors 

Opdracht- 

gever 

Trajecten Planning 6.3. 

Rhine – Alpine: Amsterdam/Rotterdam naar Genua 

Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek  Gereed 

Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens (Betuweroute) Gereed 

Duitsland  Nederlandse grens – Emmerich – Oberhausen > 2026* 

 

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 2020 

    

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 2023 

* Afhankelijk van voortgang tracé/MER-procedures in Duitsland. In de Kamerbrief over de voortgang van het 

spoorgoederenvervoer en Betuweroute van 18 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 29984, nr. 858) staat 

dat te verwachten is dat de aanleg van het Derde spoor niet voor 2026 zal zijn afgerond.  
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5 Risicomanagement en toetsing binnen het programma ERTMS 

De omvang, complexiteit en looptijd van het programma ERTMS betekent dat er 

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 sturen 

als voortschrijdend inzicht daar aanleiding voor geeft. Deze langetermijnopgave 

voor de sector kent 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 ERTMS steken om risico’s te ontdekken, hierop bij te sturen en te 

verzekeren dat een verantwoorde en doelmatige uitrol plaatsvindt (H5.2 Toetsing).  

 

Risico’s per ongewenste topgebeurtenis 

Zoals aangekondigd in de elfde voortgangsrapportage heeft de programmadirectie 

ERTMS gewerkt aan een nieuwe systematiek om over risico’s te rapporteren. Dit 

sluit aan bij de aanbeveling van de ADR in het accountantsrapport bij de achtste 

voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2017/18, 33652, nr. 62) om te kiezen voor 

een thema-indeling, waardoor koppelingen van risico's met producten, projecten en 

verantwoordelijkheden zichtbaar worden. Om de risico’s die zich op verschillende 

niveaus binnen het programma voordoen met elkaar te kunnen verbinden is een 

structuur van tien Ongewenste Topgebeurtenissen (OTG’s) opgesteld (A tot en met 

J) die direct bepalend zijn voor het behalen van de programmadoelen. Voor de 

ongewenste topgebeurtenissen zijn ca 30 clusters van risico’s gedefinieerd die de 

primaire oorzaak vormen voor het mogelijk optreden van de ongewenste 

gebeurtenissen. De gezamenlijke clusters bevatten honderden individuele risico’s die 

door de implementatie-organisaties binnen de projecten gevolgd en beheerst 

worden. 

 

In de afgelopen verslagperiode is gewerkt aan de ontwikkeling van een 

risicomanagement methode die aansluit bij de organisatie en governance tijdens de 

realisatiefase. Dit ter borging en uniformering van de werkwijze en structuur van 

risicomanagement binnen het programma ERTMS. Zo is de OTG-structuur met 

onderliggende primaire oorzaken en daaronder liggende specifieke risico’s opgezet 

en wordt deze nu kwalitatief verder uitgewerkt. In de komende periode wordt ook 

de kwantitatieve uitwerking opgepakt. Hierbij wordt gekeken of en hoe ik aan uw 

verzoek tegemoet kan komen om te rapporteren over risico’s >10 mln. 

 

Er is een beoordeling toegekend op basis van vijf kleuren gegeven de zwaarte van 

de clusters van risico’s: 

• Paars: Een actueel probleem waarbij hulp van de opdrachtgever / stuurgroep 

ERTMS is gewenst; 

• Rood: Een actueel probleem dat door de programmadirectie ERTMS wordt 

beheerst; 

• Oranje: Een zorg die om verhoogde waakzaamheid en beheersing vraagt bij de 

programmadirectie ERTMS; 

• Groen: Een aandachtspunt dat momenteel niet tot een knelpunt leidt; 

 Grijs: De impact van dit risico kan aan meerdere oorzaken worden gekoppeld. Om  

dubbeling te voorkomen zijn deze weergegeven bij een andere ongewenste 

topgebeurtenis. 
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Risico’s in relatie tot andere hoofdstukken van de voortgangsrapportage 

De geclusterde risico’s met gevolgen in tijd hebben invloed op de bandbreedte die is 

gehanteerd in de planning (H4.1 Planning). Risico’s met financiële gevolgen vormen 

de onderbouwing voor de benoemde risico’s in de post onvoorzien (H6.1.3).   

 

Exogene en endogene risico’s 

De risico’s in deze voortgangsrapportage zijn 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. In de komende periode zal ook worden gekeken naar de 

samenhang tussen exogene en endogene risico’s in relatie tot de nieuwe 

systematiek binnen het programma. 

5.1 Risicomanagement realisatiefase 

In tabel 5.1. op de volgende pagina zijn de belangrijkste risico’s op 31 december 

2019 opgenomen per ongewenste topgebeurtenis. Hieronder wordt een toelichting 

gegeven op primaire oorzaken dan wel de geclusterde risico’s die paars en rood 

gekleurd zijn.  

 

A1.  Organisatie en samenwerking zijn onvoldoende 

De organisatie en samenwerking zijn een kritische succesfactor binnen het gehele 

programma en krijgen veel managementaandacht. De belangrijke risico’s gaan over 

het onvoldoende werkend krijgen van het fundament onder het programma: de 

governance, het kwaliteitssysteem, het opvolgen van de BIT-aanbevelingen inzake 

de decompositie van de programmascope (van de topdoelen in het programma van 

eisen tot op het niveau van projecten bij de implementatieorganisaties). Als 

beheersmaatregel wordt gezamenlijk een training gevolgd die specifiek is gericht om 

samen te werken en daarbij om te gaan met het erkennen en bespreken van 

belangen.  

 

C1. Negatieve externe invloed op het programma ERTMS 

Het programma ERTMS wordt beïnvloed door externe ontwikkelingen, zoals 

ongewenste ontwikkelingen in raakvlakprojecten en -programma’s in Nederland of 

invloed vanuit buurlanden en de EU over ontwikkelingen, versies en 

implementatiesnelheid. De vertraging van ZuidasDok heeft impact op de planning 

van ERTMS voor het baanvak Hoofddorp-Duivendrecht. Ook zijn ontwikkelingen in 

het maakbaar krijgen van de dienstregeling PHS, mede doordat nieuwe 

gebruikswaarden vanuit het programma ERTMS benodigd waren voor het kunnen 

uitvoeren van de nieuwe maakbaarheidstoetsen, van invloed op de planning van dit 

baanvak. De uitdaging is en blijft een goede synergie te bereiken tussen deze grote 

spoorprojecten en programma’s. De programmadirectie ERTMS is in gesprek met 

betrokken partijen om een inschatting te maken van de gevolgen van voorziene 

vertragingen en beheersmaatregelen te treffen waar dat kan. 
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Tabel 5.1: overzicht met ongewenste topgebeurtenissen en risico’s. 

 

  



 

Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 17 van 21 

 

 

Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 17 van 21 

 

 

Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) Twaalfde voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

   Pagina 17 van 21 

 

   

 

  

D2. Het ontwerp, inbouw en toelating van ETCS in het materieel komt niet tijdig tot 

stand.  

Uit gewijzigde wet- en regelgeving vanuit Europa, het 4e spoorwegpakket, volgt dat 

omgebouwde voertuigen van een materieelserie niet direct na verstrekking van de 

verklaring van conformiteit in commerciële dienst kunnen worden genomen. In 

plaats daarvan is er voor individuele voertuigen uit een materieelserie een 

vergunning nodig. Dat zal meer tijd kosten dan voorheen. Vanuit ProRail en 

vervoerders is er contact met de ILT en ERA om het probleem van doorlooptijden en 

gevolgen hiervan voor de onttrekkingen te benoemen om de gevolgen te beperken. 

 

F1. Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens is niet tijdig omgebouwd  

Het ombouwen van de infrastructuur kan verdere vertraging oplopen indien de 

contracten niet tijdig tot stand komen of het ontwerp en bouw niet conform planning 

wordt gerealiseerd. Voor de start van de aanbestedingen is een subsidiebeschikking 

nodig van het ministerie aan ProRail. De aansluiting tussen de projectenraming van 

de implementatie-organisatie en de kaders van het programma ERTMS is nog niet 

voldoende gemaakt. Het risico is dat niet tijdig genoeg aan de voorwaarden is 

voldaan en de start van de aanbesteding hierop moet wachten. Het onderwerp zal 

daarom worden besproken met leden van de stuurgroep ERTMS.  

 

G2. De besluitvorming over de te nemen migratiestap duurt langer dan verwacht 

In 2026 staat de oplevering van het proefbaanvak op de Hanzelijn gepland. Het 

proefbaanvak moet de kans op verstoringen op de ERTMS-only baanvakken 

verkleinen. Op dit moment worden er twee belangrijke risico’s ten aanzien van het 

proefbaanvak gesignaleerd: de representativiteit en de duur van de proefperiode. 

De kans op verstoringen op het eerste ERTMS Only baanvak zal kleiner zijn 

naarmate de representativiteit van het proefbaanvak groot is en ProRail en 

vervoerders het proefbaanvak langer kunnen testen om praktijkervaring op te doen. 

Het in kaart brengen en verwerken van deze wijzigingen op de 

programmabeslissingsdocumenten is een belangrijke beheersmaatregel op dit risico.  

5.2 Toetsing 

 

5.2.1 Auditdienst Rijk  

De programmadirectie en de ADR overleggen periodiek om de aandachtspunten en 

voortgang van de verbeteracties met elkaar te bespreken. Deze 

voortgangsrapportage gaat vergezeld van een accountantsrapport met de jaarlijkse 

controleverklaring en een rapportage van feitelijke bevindingen. 

 

5.2.2 Onafhankelijke toetsing en advies door ECF en CIO 2  
Zowel de ECF als CIO geven aan dat in de verslagperiode hard is gewerkt aan 

plannen en de verdere beschrijving van het kwaliteitssysteem. Het daadwerkelijk 

‘sturen en beheersen’ op basis van de in het kwaliteitssysteem opgenomen 

procedures en processen behoeft nog verbetering. De ECF geeft aan dat de nadruk 

daarmee meer van de ‘techniek’ achter het vormgeven van het kwaliteitssysteem 

naar de programmabeheersing kan en dan met name op de aspecten effectiviteit, 

efficiëntie en doelmatigheid. De CIO signaleert dat enkele belangrijke 

managementacties naar aanleiding van het BIT advies niet zijn afgerond binnen de 

gestelde termijn. Dit zijn met name 1.5 (apportionering), 1.7 (expliciteren van 

verantwoordelijkheid van de kwaliteit en systeemintegratie) en 2.1 

(kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in de aanbesteding). De 

programmadirectie geeft aan dat de belangrijkste oorzaak hiervan voortkomt uit de 

keuze om meer tijd te nemen om: (1) de system-engineeringsaanpak goed in het 

                                                
2 Eigenstandige Control Functie (ECF) en Chief Information Officer (CIO).  
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kwaliteitssysteem op te nemen (december 2019 gereed gekomen); (2) de 

dialoogfase met de markt nodig is om tot volledige afronding van de specificaties 

VIRM te komen; (3) Het ontwikkelen van een gedegen strategie bij het aanbesteden 

van de infrastructuur en (4) het verwerken van de BIT-aanbevelingen in het 

aanbestedingsdossier. 

 

5.2.3. Opvolging van de BIT-acties 

Begin 2019 heeft het bureau ICT-toetsing vier bevindingen en aanbevelingen voor 

het programma ERTMS gepubliceerd. De programmadirectie heeft daarop 23 acties 

geformuleerd (Kamerstukken II 2019/20, 33652, nr. 74). Deze maatregelen hebben 

vooral betrekking op het aantrekken van extra expertise en het operationaliseren 

van de aanbevolen systems-engineering aanpak om de inhoudelijke sturing van de 

programmadirectie te versterken. 

 

Van de 23 BIT-acties zijn vijftien aangemerkt als geheel of gedeeltelijk relevant voor 

de start van de grote aanbestedingen, inclusief het opzetten van het 

kwaliteitssysteem. Zoals aangegeven bij de elfde voortgangsrapportage worden drie 

van deze vijftien aanbevelingen in samenspraak met de industrie tijdens de 

dialoogfase van de aanbesteding van de VIRM nader ingevuld. In de verslagperiode 

is hard naar dit punt toegewerkt teneinde de dialoogfase in januari 2020 te kunnen 

starten. Eind 2019 zijn de gesprekken van het ministerie met de programmadirectie 

gestart over de planning en inhoud van de externe toetsen ten aanzien van de 

opvolging van de BIT-aanbevelingen. 

 

De overige acht aanbevelingen staan los van de aanbesteding en vormen daarom 

geen onderdeel van de externe toetsen. Hiervan zijn vijf aanbevelingen afgerond. 

Drie aanbevelingen nemen meer tijd in beslag dan verwacht, zoals het opzetten van 

de centrale organisatie voor cybersecurity. Over de opvolging hiervan zal via de 

voortgangsrapportages worden gerapporteerd. 
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6 Financiën van het programma ERTMS 

6.1 Totaaloverzicht programmabudget 

 

6.1.1 Programmabudget ERTMS 

Het programmabudget bedraagt € 2,47 mld (inclusief BTW, prijspeil 2019). Dit 

budget staat grotendeels begroot op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Van de 

€ 2,47 mld staat € 18 mln op artikel 98 van het begrotingshoofdstuk XII voor 

apparaatsuitgaven van het ministerie, zoals inhuur of opdrachten voor externe 

audits. Tabel 6.1 geeft hiervan een overzicht, waarbij op artikel 17 van het 

Infrastructuurfonds een onderscheid is gemaakt tussen de planuitwerkingsfase en 

de realisatiefase.  

 

Tabel 6.1: Programmabudget ERTMS 

x € 1 mln, inclusief BTW  
t/m 
2018 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
e.v. 

Totaal 

HXII Infrastructuur en Waterstaat 11 2 1 1 1 1 1 18 

         

A. Infrastructuurfonds  111 64 210 134 159 223 1.553 2.454 

Wv. 17.07.01 Realisatie (voorbereiding) 39 50 201 134 159 223 1.553 2.359 

Wv. 17.07.02 Planuitwerkingsfase 72 14 9 0 0 0 0 95 

         

Totaal budget voor Programma ERTMS 122 66 211 135 160 224 1.554 2.472 

17.07.02.995 Afrekening voorschotten 8       8 

Totaal bruto-begroting 130 66 211 135 160 224 1.554 2.480 

Bron: Najaarsnota 2019   

 

Het programma rapporteert eind 2019 een voorziene budgetspanning van afgerond 

€ 47 mln (1,7%). Deze spanning wordt voor zo’n € 20 mln veroorzaakt doordat de 

prijsbijstelling vanuit het ministerie lager is dan de berekende indexering. In de 

verslagperiode heeft de Europese Commissie daarnaast aangegeven de aan 

Nederland beschikte CEF-subsidies deels terug te vorderen daar niet aan de 

voorwaarden is voldaan (niet voor 2023 klaar).  

 

6.1.2 Budgetmutaties sinds de programmabeslissing ERTMS (2019) 

Tabel 6.2 toont een overzicht van de budgetmutaties ten opzichte van de 

programmabeslissing ERTMS (d.d. 17 mei 2019). De aansluiting ten opzichte van de 

voorkeursbeslissing is hierin nog eenmalig meegenomen.  

 

Tabel 6.2: Mutatieoverzicht budget van het programma ERTMS 

Bron: Najaarsnota 2019 

X € 1 mln, inclusief BTW 
Totaal 

bedrag 

Bron 

VGR-nr.  
Toelichting 

Voorkeursbeslissing 2.570 - Basisrapportage (prijspeil 2013) 

Mutaties VGR 1 t/m 10 -150 3-7, 10 
Saldo van diverse mutaties die in de periode 2014-

2019 hebben plaatsgevonden. 

Programmabeslissing 2.420  Railmap 4.0 (prijspeil 2017) 

Aanvulling prijsbijstelling 2018  6 11 Technische correctie prijsbijstelling 2018 (VGR 10). 

Prijsbijstelling 2019 46 12 Prijsbijstelling 2019 

Stand Najaarsnota 2019 2.472          Totaalbudget, inclusief BTW, prijspeil 2019. In 

tabel 6.1 getoonde netto-totaalbedrag 
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6.1.3 Programma post onvoorzien 

De totale waarde van de post onvoorzien was bij de programmabeslissing ERTMS    

circa € 450 mln (incl. BTW, prijspeil 2017). Zo’n € 205 mln was gereserveerd voor 

benoemde risico’s in het risicodossier en circa € 245 mln voor risico’s die nog niet in 

beeld waren. 

 

In tabel 6.3. is de ontwikkeling opgenomen van de post onvoorzien sinds de 

programmabeslissing ERTMS. Er is € 26 mln gebruikt om tegenvallers op te vangen 

voor niet-geraamde kosten voor investeringen bij de Verkeersleiding van ProRail en 

voor dekking van meerkosten voor de CEF-upgrade van de goederenvervoerders. Er 

is zo’n  22 mln bijgekomen door indexering. Hiermee komt de post onvoorzien op   

€ 445 mln. 

 

Tabel 6.3: mutaties post onvoorzien 

VTW-Id* Titel wijziging Raming  

  Stand onvoorzien Programmabeslissing € 449,4 

VTW0007 Onttrekking onvoorzien voor hogere kosten doorvoeren ERTMS bij 

Verkeersleiding (deel 1) 

- € 1,9 

VTW0009 Indexering post onvoorzien naar prijspeil 2018 € 11,2 

VTW0010 Actualisatie meevaller programmakosten 2018 € 1,2 

VTW0015 Indexering post onvoorzien naar prijspeil 2019 € 9,3 

VTW0016 Onttrekking onvoorzien voor hogere kosten doorvoeren ERTMS bij 

Verkeersleiding (deel 2) 

- € 5,0 

VTW0018 Onttrekking onvoorzien voor CEF Upgrade project (goederen) als 

gevolg van gestegen kosten.  

- € 19,6 

 
Stand VGR 12 € 444,7 

* VTW-Id = nummers van het Voorstel tot wijziging (VTW). Som der delen kan afwijken van het 

totaal door afrondingen. 

6.2 Aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten 

 

6.2.1 Aangegane verplichtingen 

Tabel 6.4 geeft inzicht in de aangegane verplichtingen voor ERTMS die tot en met 

31 december 2019 ten laste zijn gebracht van de Rijksbegroting. In de 

verslagperiode is € 60,2 mln verplicht; waarvan € 12,5 mln voor afronding van de 

planuitwerkingsfase en € 47,7 mln voor de realisatiefase. Het betreft met name 

subsidieverplichtingen aan ProRail voor de organisatie en projectactiviteiten voor de 

implementatie-opdracht ten aanzien van de infrastructuur (€ 41 mln) en aan NS 

voor organisatie en projectactiviteiten voor de materieelombouw (€ 16 mln). 

 

Tabel 6.4: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS 

X € 1 mln, inclusief BTW 

VGR 1 t/m 10 VGR 11 VGR 12 Totaal 

01-04-2014 t/m 

31-12-2018 

01-01 t/m 

30-06-2019 

01-07 t/m 

31-12-2019 

 

HXII Infrastructuur en Waterstaat 12,6 0,7 -0,5 12,8 

12.98 Apparaatsuitgaven 12,6 0,7 -0,5 12,8 

     

Infrastructuurfonds  164,8 12,3 60,2 237,3 

17.07.01 Realisatiefase  82,2 12,1 47,7 142,0 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 82,6 0,2 12,5 95,3 

     

Totaal programmaverplichtingen 177,4 13,0 59,7 250,1 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
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6.2.2 Gerealiseerde uitgaven  

Tabel 6.5 geeft inzicht in de gerealiseerde uitgaven voor ERTMS die tot en met 31 

december 2019 ten laste zijn gebracht van de Rijksbegroting. In de verslagperiode 

is € 44,3 mln uitgegeven. Het betreft voornamelijk € 27 mln voor de afronding van 

de planuitwerkingsfase en een voorschot aan ProRail voor de coördinatieopdracht 

van de programmadirectie en voor de implementatie-opdracht ten aanzien van de 

infrastructuur. € 16 mln is betaald aan NS om de planuitwerkingsfase af te ronden 

en voor de kosten van hun implementatie-opdracht.   

 

Tabel 6.5: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS 

X € 1 mln, inclusief BTW 

VGR 1 t/m 10 VGR 11 VGR 12 Totaal 

01-04-2014 t/m 

31-12-2018 

01-01 t/m 

30-06-2019 

01-07 t/m 

31-12-2019 

 

HXII Infrastructuur en Waterstaat 11,7 0,2 0,4 12,3 

12.98 Apparaatsuitgaven 11,7 0,2 0,4 12,3 

     

Infrastructuurfonds  103,8 19,2 43,9 166,9 

17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 39 17,7 31,8 88,5 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 64,8 1,5 12,1 78,4 

     

Totaal programma-uitgaven 115,5 19,4 44,3 179,2 

17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 

Totaal bruto programma-uitgaven 123,0 19,4 44,3 186,7 

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 31-12-2019 nog te verrekenen voorschotten open van € 73,3 mln. Deze 

voorschotten worden in 2020 of later verrekend met de door de ontvangers 

werkelijk gemaakte kosten. 

 

6.2.3 Ontvangsten 

Tabel 6.6 geeft inzicht in de ontvangsten voor ERTMS die tot en met 31 december 

2019 zijn ontvangen op de Rijksbegroting. In de verslagperiode is een bedrag van    

€ 0,7 mln ontvangen; het betreft vooral ontvangsten uit Europese subsidies.   

   

Tabel 6.6: Ontvangsten 

X € 1 mln, inclusief BTW 

VGR 1 t/m 10 VGR 11 VGR 12 Totaal 

01-04-2014 t/m 

31-12-2018 

01-01 t/m 

06-30-2019 

01-07 t/m 

31-12-2019 

 

HXII Infrastructuur en Waterstaat 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.98 Apparaatsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

Infrastructuurfonds (17.07.01 + 17.07.02) 2,8 1,1 0,7 4,6 

17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 0 0 0 0 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 2,8 1,1 0,7 4,6 

     

Totaal programma-ontvangsten  2,8 1,1 0,7 4,6 

17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 

Totaal bruto programma-ontvangsten 10,3 1,1 0,7 12,1 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
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Inleiding 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 juni 2013 het European Rail 
Traffic Management System (ERTMS) aangewezen als groot project. In het kader 
van de Regeling Grote Projecten dient bij voortgangsrapportages periodiek een 
accountantsrapport te worden gevoegd 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. 

De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in haar 
procedurevergadering van 6 november 2019 een geactualiseerde 
uitgangspuntennotitie vastgesteld. De minister van IenW is verzocht om een reactie 
op deze uitgangspuntennotitie te geven. De reactie van de minister is op 21 
november 2019 naar de Kamer gestuurd. In het Algemeen Overleg van 4 maart 
2020 is de geactualiseerde uitgangspuntennotitie besproken.  

Op basis van hoofdstuk 6 van de geactualiseerde uitgangspuntennotitie worden de 
volgende onderwerpen in het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) betrokken:  

1. Controle van de financiële verantwoording van het programma ERTMS over 
2019, uitmondend in een controleverklaring bij deze financiële verantwoording. 
De financiële verantwoording bestaat uit de aangegane verplichtingen, de 
verrichte uitgaven, de ontvangsten, de stand van de verplichtingen ultimo 2019, 
de stand van de voorschotten ultimo 2019 en de in 2019 afgerekende 
voorschotten.  

2. Onderzoek van het financieel beheer van het programma ERTMS.  

3. Onderzoek naar de inrichting en werking van de kwaliteitssystemen binnen het 
programma ERTMS. Hierbij dient specifieke aandacht te worden gegeven aan het 
scopebeheer, de planning, het risicomanagement, de kwaliteitsbewaking en de 
totstandkoming van interne en externe voortgangsrapportages.  

4. Onderzoek van de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële 
informatie in de voortgangsrapportage aan de hand van de eisen gesteld in de 
Regeling Grote Projecten en de uitgangspuntennotitie.  

De controle onder punt 1 leidt tot een controleverklaring met een oordeel over de 
financiële verantwoording. Deze controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk 1 van 
dit accountantsrapport.  
 
Op basis van de uitgangspuntennotitie is voor de aspecten financieel beheer, 
kwaliteitssysteem en de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële 
informatie in de voortgangsrapportage (punt 2 tot en met 4) een rapport van 
bevindingen gevraagd. Het rapport van bevindingen is opgenomen in hoofdstuk 2 
van dit accountantsrapport. 

Het accountantsrapport wordt met de voortgangsrapportage met peildatum 31 
december 2019 naar de Kamer gestuurd.    

Het onderzoek is uitgevoerd door de ADR in opdracht van de minister van IenW. 
 
Geactualiseerde uitgangspuntennotitie 

De geactualiseerde uitgangspuntennotitie van 6 november 2019 is besproken in het 
Algemeen Overleg van 4 maart 2020. Het ministerie heeft voortgangsrapportage 12 
(VGR 12) nog niet opgesteld op basis van de vereisten van de geactualiseerde 
uitgangspuntennotitie maar heeft er voor gekozen om VGR 12 nog op te stellen 
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volgens de structuur van VGR 11. Dit betekent onder andere voor de financiële 
verantwoording dat er nog geen verantwoording is opgenomen van de stand van de 
verplichtingen ultimo 2019, de stand van de voorschotten ultimo 2019 en de in 
2019 afgerekende voorschotten. Wij hebben deze onderdelen dan ook niet 
meegenomen in onze controleverklaring. 

Beschrijving van het object van onderzoek 

Wij hebben voortgangsrapportage 12, met als peildatum 31 december 2019, 
onderzocht. Deze voortgangsrapportage is opgesteld onder de verantwoordelijkheid 
van de minister 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 12 verantwoorde aangegane verplichtingen, gerealiseerde 
uitgaven en ontvangsten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2019. 

 bevindingen te formuleren over: 

o Het financieel beheer. 

o De kwaliteitssystemen, met specifieke aandacht voor het scopebeheer, de 
planning, het risicomanagement, de kwaliteitsbewaking en de totstandkoming 
van interne en externe voortgangsrapportages.  

o De kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële 
informatie in de voortgangsrapportage aan de hand van de eisen gesteld in 
de Regeling Grote Projecten en de uitgangspuntennotitie.  

Dit is het zesde rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) bij een 
voortgangsrapportage van het programma ERTMS. Eerder hebben wij een 
rapport uitgebracht bij voortgangsrapportage 10 (rapportnummer 2019-
0000059148 d.d. 9 april 2019), bij voortgangsrapportage 8 (rapportnummer 
2018-0000061567 d.d. 8 mei 2018), bij voortgangsrapportage 6 
(rapportnummer 2017-0000069214 d.d. 12 april 2017), bij 
voortgangsrapportage 4 (rapportnummer ADR/2016/341 d.d. 8 april 2016), bij 
voortgangsrapportage 2 (rapportnummer ADR/2015/598 d.d. 17 april 2015) en 
bij de basisrapportage (rapportnummer ADR/2014/695 d.d. 9 mei 2014).  
Wij zullen jaarlijks bij de voortgangsrapportage met als peildatum 31 december 
een rapport uitbrengen.    

Openbaarmaking 

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 12 van het programma ERTMS meegezonden 
naar de Tweede Kamer. 
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1 Controle van de financiële verantwoording  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de financiële 
verantwoording over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 

 
Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  

A. Verklaring over de in de voortgangsrapportage 12 van ERTMS 
opgenomen historische financiële overzichten 

Ons oordeel 
Wij hebben de historische financiële overzichten die deel uitmaken van 
voortgangsrapportage 12 van het ‘Grote Project’ ERTMS van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat gecontroleerd.  

De historische financiële overzichten bestaan uit: 
• Tabel 6.4: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS; 
• Tabel 6.5: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS; 
• Tabel 6.6: Ontvangsten. 

Naar ons oordeel geven deze historische financiële overzichten een getrouw beeld 
van de aangegane verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en ontvangsten over 2019 
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 2019 voldoen aan de eis van comptabele rechtmatigheid als 
bedoeld in bepaling 5.11 van de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020. 

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 minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de 
historische financiële overzichten 

De minister 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 2020, en de Regeling Grote Projecten.  

De minister is tevens verantwoordelijk voor de comptabele rechtmatigheid van de in 
de historische financiële overzichten opgenomen aangegane verplichtingen, 
gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Voorts is de minister verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die de minister noodzakelijk acht om het opmaken 
van de historische financiële overzichten en de naleving van de eis van comptabele 
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rechtmatigheid 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: 

 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 bij 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 
financiële overzichten; 

 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 voldoen aan 
de eis van comptabele rechtmatigheid.  

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 tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Den Haag, 9 april 2020 
  
Auditdienst Rijk  
 
 
 
 
drs. J.J.M. Claessens RA MGA 
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2 Rapport van bevindingen inzake het 
financieel beheer, de kwaliteitssystemen en 
de kwaliteit en volledigheid van de in 
voortgangsrapportage 12 opgenomen 
informatie 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zijn bevindingen geformuleerd inzake het financieel beheer, de 
kwaliteitssystemen en de kwaliteit en volledigheid van de in voortgangsrapportage 12 
opgenomen financiële en niet-financiële informatie.  
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 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. 
 

2.2 Verrichte werkzaamheden 
 
De door ons verrichtte werkzaamheden hebben bestaan uit het houden van 
interviews en het uitvoeren van documentanalyses. 
 
Het doel van de verrichte werkzaamheden is om uitwerking te geven aan de 
aanwijzingen in de Regeling Grote Projecten en in de uitgangspuntennotitie van 6 
november 2019.  
Het rapport is opgesteld ten behoeve van de Tweede Kamer. 
 
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 
onafhankelijkheidsregels van de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van 
accountants (ViO) in acht genomen.  
Met uitzondering van de tabellen 6.4 t/m 6.6 wordt geen zekerheid verschaft 
omdat er geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht is 
uitgevoerd. Daarom doen wij geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen 
betekenen voor het onderhavige object in zijn totaliteit. 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. 
 

2.3 Stand van zaken programma ERTMS 
 
Op 17 mei 2019 heeft het kabinet de programmabeslissing ERTMS genomen. Het 
kabinet heeft besloten het huidige treinbeveiligingssysteem landelijk te 
vervangen door ERTMS. De volledige landelijke uitrol van ERTMS zal tot 2050 
duren. De programmadirectie ERTMS voert regie over de eerste fase tot aan 
2031. Binnen de MIRT-systematiek markeert de programmabeslissing ERTMS de 
overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.   

Op 26 maart 2019 ontving het ministerie van IenW het rapport met bevindingen 
en aanbevelingen van het bureau ICT-toetsing. De BIT-toets heeft 
onvolkomenheden geconstateerd in de oorspronkelijke aanpak om de integrale 
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systeemprestaties van het ERTMS-vervoerssysteem te kunnen garanderen en 
heeft aanbevelingen gedaan voor de verbetering hiervan. Het programma heeft 
om de grip op de integratie van ERTMS-componenten te verstevigen een impuls 
gegeven aan de toepassing van systems engineering (SE). Er is aanvullende 
expertise aangetrokken en hiermee heeft de programmadirectie zichzelf en de 
betrokken partijen versterkt 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. De 
daadwerkelijke effecten hiervan zullen naar verwachting in 2020 te zien zijn.  

De opzet van de governance is in de planuitwerkingsfase bedacht en beschreven 
in het programmaplan (achtergronddocument S2 van de programmabeslissing). 
Het werkend krijgen van deze opzet kost tijd. Een effectieve samenwerking van 
de betrokken partijen is een belangrijke kritische succesfactor van het 
programma ERTMS.  

Voor de realisatiefase is het van belang dat er een gedegen kwaliteitssysteem is 
ingericht met behulp waarvan de doelen van het programma kunnen worden 
gerealiseerd. De programmadirectie ERTMS van ProRail is gedurende 2019 bezig 
geweest met het inrichten en vervolmaken van zo’n kwaliteitssysteem (het 
Programma Kwaliteits Systeem voor de Realisatiefase (PKS-R)). Het PKS-R was 
wat opzet betreft eind 2019 gereed. 

 
2.4 Bevindingen inzake het financieel beheer 

De werkzaamheden met betrekking tot het financieel beheer zijn gebaseerd op 
hetgeen is vermeld onder punt 2 van paragraaf 6 van de uitgangspuntennotitie 
van 6 november 2019.  

Onze werkzaamheden zijn waar mogelijk uitgevoerd op basis van de Regeling 
Financieel Beheer van het Rijk. 

De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek betrokken: 
1. de uitvoering van de subsidieregeling(en) en het verstrekken van opdrachten; 
2. de omvang en het beheer van de post onvoorzien en 
3. het budgetbeheer. 

In een geval is de aanbestedingsregelgeving in 2019 niet nageleefd. Het betrof 
de tweede verlenging van een contract zonder dat er eerst concurrentiestelling 
heeft plaatsgevonden.  

Omdat de kwantificering van het risicodossier van de programmadirectie nog 
onderhanden is kan niet worden bepaald of de post onvoorzien nog toereikend is. 

Verder geen opmerkingen. 
 

2.5 Bevindingen inzake de kwaliteitssystemen 

2.5.1 Inleiding 

De werkzaamheden met betrekking tot de kwaliteitssystemen zijn gebaseerd op 
hetgeen is vermeld onder punt 3 van paragraaf 6 van de uitgangspuntennotitie van 
6 november 2019.  

Binnen het programma ERTMS zijn meerdere kwaliteitssystemen actief die elkaar 
dienen te versterken. Het gaat hierbij om:  
  Het kwaliteitssysteem bij de opdrachtgeversunit van het ministerie van IenW; 
  Het kwaliteitssysteem van de programmadirectie (PKS-R); 
 De kwaliteitssystemen van de implementatie-organisaties zoals NS en 

ProRail. 
Dit onderzoek heeft zich gericht op het PKS-R en op het kwaliteitssysteem bij de 
opdrachtgeversunit. 
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Omdat het PKS-R pas eind 2019 gereed is gekomen en vanaf begin 2020 in 
werking is getreden, hebben wij ons onderzoek voornamelijk gericht op de 
volgende onderwerpen: 

1. De opzet van het PKS-R bij de programmadirectie met gerichte aandacht voor de 
beheersing van het programma ERTMS in de realisatiefase. Specifieke 
aandachtspunten hierbij waren: 
a. de implementatie van Integraal Project Management (IPM) (Governancemodel 

Grote Projecten); 
b. de afstemming op het gebied van beheersing en kwaliteitsbewaking tussen de 

programmadirectie en de implementatie-organisaties; 
c. de inrichting van de beheersing zowel binnen de programmadirectie als naar 

de opdrachtgeversunit van het ministerie van IenW (OGU) en de 
implementatie-organisaties toe.  

2. De implementatie van systems engineering binnen het programma ERTMS met 
daarbij speciale aandacht voor: 
a. de kwaliteits- en risicobewaking binnen het programma; 
b. de decompositie van de vervoerssysteem architectuur t.b.v. de realisatie.  

3. De rol, de positie en het functioneren van de ingerichte sturingstafels en de 
samenwerking daarbij van betrokken partijen. 

4. De afhandeling van de opvolging van de adviezen uit de BIT-toets. 

5. Ook bij de OGU is sprake van een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 
dient voldoende waarborgen te bieden voor een goede invulling van de 
opdrachtgeversrol. Wij hebben de voortgang en de opzet van dit 
kwaliteitssysteem in ons onderzoek betrokken. 

De werking van de kwaliteitssystemen hebben wij voor 2019 dus nog niet in ons 
onderzoek kunnen betrekken. 
 

2.5.2 Opzet van het kwaliteitssysteem PKS-R 

Op 17 mei 2019 is de programmabeslissing ERTMS door het kabinet genomen. 
Het programma ERTMS is daarmee in de realisatiefase beland. Voor deze fase is 
het van groot belang dat er een gedegen kwaliteitssysteem is ingericht bij zowel 
de opdrachtgeversunit als bij de programmadirectie en de implementatie-
organisaties. De kwaliteitssystemen dienen ondersteuning te geven bij het 
bereiken van de programmadoelstellingen. 

In onze vorige rapportage hebben wij aangegeven dat het tijdig realiseren van 
de kwaliteitssystemen onder druk stond. Inmiddels is gebleken dat de 
kwaliteitssystemen bij de start van de realisatie nog onvoldoende waren 
ingericht. In aanloop naar de programmabeslissing is de programmadirectie van 
ProRail wel bezig geweest met het inrichten van een kwaliteitssysteem dat 
ondersteuning moet bieden aan de invulling van de coördinatie- en de regierol 
van de programmadirectie. De resultaten van het uitgevoerde BIT-onderzoek en 
de aanpassing van de vervoersysteem architectuur hebben er echter toe geleid 
dat de technische uitvoering en de beheersing hiervan opnieuw is ontworpen.  

Uit het BIT-onderzoek bleek dat er onvoldoende controle was over de 
voorgenomen technische uitvoering. Dit heeft effect gehad op de totstandkoming 
en de inhoud van het Programma Kwaliteitssysteem voor de realisatiefase (PKS-
R). De aanbevelingen uit de BIT-toets ten aanzien van de aanpak van de 
programmaopgave en systems engineering hebben ertoe geleid dat de opzet van 
het PKS-R is aangepast. Het PKS-R borgt nu de systems engineering aanpak 
waarbij gebruik gemaakt is van de standaard NEN-ISO 15288. 

Verder bleken de onderdelen van de neergezette vervoersysteem architectuur 
niet eenduidig toe te wijzen aan de implementatie-organisaties. Ook ging de 
uitwerking van de architectuur zo diep dat de programmadirectie de uitwerking 
en werkwijze binnen de implementatie-organisaties bepaalde. De architectuur is 
vervolgens opnieuw neergezet rekening houdend met voornoemde aspecten. 
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In de zomer van 2019 is een eerste versie van een dertigtal procesbeschrijvingen 
opgesteld. Tot aan het einde van 2019 is gewerkt aan het verbeteren van deze 
procesbeschrijvingen en het aanvullen van het PKS-R met werkinstructies, 
productbeschrijvingen en kennisdocumenten. Het PKS-R is in december 2019 
door het managementteam van de programmadirectie vastgesteld en het PKS-R 
is begin 2020 in werking getreden. 

De decompositie van de scope vindt plaats via migratiestappen naar 
migratiedeelstappen naar implementatiebijdragen naar producten en naar 
projecten. Dit dient een ordentelijk proces te zijn waarbij continu moet worden 
getoetst of de uitwerking voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De uitwerking 
van de migratiestappen naar migratiedeelstappen is in het najaar van 2019 
afgerond. De decompositie van de migratiedeelstappen via 
implementatiebijdragen, producten en projecten is nog onderhanden. Vanuit een 
prioritering is voor zes migratiedeelstappen gestart met het verder in detail 
uitwerken. In 2020 volgen de volgende migratiedeelstappen. Dit zou in 2020 
moeten leiden tot een dekkende decompositie van de migratiedeelstappen die 
horen bij de reeds lopende projecten van de implementatie-organisaties. 

Doordat voor de projecten die in 2019 in uitvoering waren of in 2019 zijn gestart, 
de decompositie van de programmascope tot op het niveau van projecten nog 
niet voorhanden was, alsmede doordat het PKS-R in 2019 nog niet gereed was, 
is er een risico dat niet (geheel) aan de juiste zaken is gewerkt en/of er niet op 
een juiste manier aan is gewerkt. Het risico is volgens de programmadirectie 
beperkt omdat de betreffende projectplannen eerst op basis van expert 
judgement en later op basis van een toetsplan door medewerkers van de 
programmadirectie zijn beoordeeld. De programmadirectie heeft ook aangegeven 
dat er nog een inhaalslag zal worden gemaakt in het aantonen dat de beoogde 
resultaten van de betreffende projectplannen een bijdrage leveren aan het 
behalen van de programmadoelen. 

De detaillering van een aantal migratiedeelstappen is nu ter hand genomen. Hier 
zal echter geïnvesteerd moeten worden in tempo omdat bottom-up de 
implementatie-organisaties projectplannen blijven indienen ter vaststelling. De 
SE-aanpak dient te leiden tot het per migratiedeelstap beschrijven van de 
implementatiebijdragen die de implementatie-organisaties hiervoor moeten 
leveren. De implementatie-organisaties stellen vervolgens implementatieplannen 
op. Omdat deze implementatieplannen nog niet beschikbaar zijn is het nog niet 
voldoende mogelijk om de beheersaspecten conform de methodiek van het PKS-
R te beheersen. Dit is een zorgpunt. Van belang is meer voortvarendheid te 
betrachten met betrekking tot de verdere detaillering van de scope danwel geen 
nieuwe projecten meer op te starten. 

2.5.3 Implementatie systems engineering 

Naar aanleiding van het advies uit de BIT-toets om de technische uitvoering te 
verbeteren, is systems engineering gekozen als integrale methodiek om te komen 
tot de gewenste technische beheersing. Systems engineering is bij de 
programmadirectie vormgegeven in het PKS-R. Systems engineering is een 
methodiek die veelal wordt gebruikt voor de realisatie van complexe systemen en 
hanteert onder andere de volgende principes: 
 1 architectuurontwerp en/of referentiekader;  
 continue controle, reviews op de afleidingen van het referentiekader zodat de 

ontwikkelde producten ook goed met elkaar kunnen functioneren.  
Deze continue controles, zowel horizontaal als verticaal in de ontwerp-  en 
bouwfase, maken het mogelijk vergissingen in een zo vroeg mogelijk stadium te 
ontdekken en te corrigeren.  

Uitgangspunt om te komen tot vervanging van het huidige ATB-systeem zijn de 
migratiedeelstappen. Gestelde eisen aan die migratiedeelstappen zijn onder andere 
afkomstig uit de scope, het programma van eisen en de migratiestrategie. Op de 
vertaling van deze eisen heeft een review plaatsgevonden. Bij die review is 
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vastgesteld dat de basis voor de vervanging aanwezig is. Iedere migratiedeelstap 
wordt weer onderverdeeld in een of meerdere migratiebijdragen. Op de eerste 
verzameling migratiebijdragen vindt nu ook een controle plaats. Aan de hand van 
reviews en controles wordt de uitvoering bijgesteld hetgeen systems engineering 
ook verlangt. 

Gebruik van systems engineering vergt ook dat de implementatie-organisaties de 
methodiek van systems engineering moeten gaan gebruiken, dat de raakvlakken 
tussen de programmadirectie en de implementatie-organisaties goed beschreven 
moeten zijn en dat de uitvoering naadloos in elkaar overgaat. De invoering van 
systems engineering bij de implementatie-organisaties is nog niet voltooid. Het 
risico dat dit met zich meebrengt is dat de controlemethodiek die systems 
engineering verlangt, niet wordt gevolgd waardoor er producten gerealiseerd 
kunnen worden die niet voldoen aan de gestelde eisen. Hier is ook in het BIT-
onderzoek voor gewaarschuwd. Wanneer dit in de praktijk optreedt zijn 
herstelkosten onvermijdelijk.   

Uitgangspunt voor de technische realisatie ten tijde van de programmabeslissing 
was onder andere de vervoersysteem architectuur. Deze bleek in de praktijk 
onvoldoende werkbaar te zijn en gaf problemen in de samenwerking omdat delen 
niet eenduidig toe te wijzen waren aan een implementatie-organisatie. De 
uitwerking van de architectuur ging zo ver dat de programmadirectie uiteindelijk de 
uitwerking en de werkwijze binnen de implementatie-organisaties bepaalde. De 
architectuur is vervolgens opnieuw neergezet rekening houdend met deze aspecten. 
Hierbij is er voor gekozen om meer van het huidige vervoersysteem uit te gaan en 
dit stapsgewijs te gaan vervangen. Iedere vervanging wordt beschreven in 
implementatiebijdragen die van de implementatie-organisaties worden gevraagd. 
Implementatie-organisaties wordt gevraagd de implementatiebijdragen projectmatig 
te gaan uitvoeren met als basis systems engineering.  

De keuze om systems engineering te gaan gebruiken als methodiek om de gewenste 
integraliteit van de uitvoering te borgen betekent ook dat het houden van 
gezamenlijke technische audits op de uitvoering vanzelfsprekend zou moeten zijn. 
Dit dient nog vorm te worden gegeven. 

Om de beheersing en voortgang van de uitvoering voldoende inzichtelijk te hebben 
is een goede registratie van de interne activiteiten bij de programmadirectie (zoals 
de uitvoering van de decompositie) en van de projecten van de implementatie-
organisaties van belang. Een dergelijk dashboard is nog niet voorhanden. Informatie 
die opgenomen zou kunnen is bijvoorbeeld: de naam van het project, welk 
implementatieproduct een project gaat opleveren of aan welk implementatieproduct 
een project een bijdrage levert, gebudgetteerde bedragen door de 
programmadirectie, vrijgegeven budgetten aan een implementatie-organisatie, 
wanneer gestart is met een activiteit of project, geplande einddatum bij aanvang 
activiteit of project, oorzaken van eventuele uitloop van projecten en kosten van 
uitloop en opgetreden risico’s. Een goede registratie maakt ook een forecast 
mogelijk over wat bijvoorbeeld een eventuele uitloop van een activiteit of project 
gaat betekenen in tijd, geld en risico’s.  

Het is belangrijk dat de programmadirectie inzicht heeft in de uitvoering bij de 
implementatie-organisaties, omdat hierdoor meer zekerheid kan worden 
gekregen dat de gestelde programmadoelen ook worden gerealiseerd. Die 
zekerheid kan worden verkregen doordat de programmadirectie inzage krijgt in 
de toetsresultaten van de ontwerpen en de testresultaten van de ERTMS-
producten. Daarbij zou ook moeten gelden dat als de programmadirectie vindt 
dat er extra zekerheid moet worden verkregen door het (laten) uitvoeren van 
onderzoeken, dat mogelijk moet zijn. Indien nodig kan de programmadirectie 
aan de hand van onderzoeksresultaten ondersteuning bieden waar dat nodig is. 
Inmiddels is een auditplan 2020 vastgesteld door het managementteam van de 
programmadirectie. Hierin is onder andere een procesaudit en productaudit 
opgenomen naar het eerste baanvak, namelijk Kijfhoek-Belgische grens. Het 
auditplan zal in de loop van 2020 worden geactualiseerd.  
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2.5.4 Functioneren sturingstafels 

Als voorbereiding van de besluitvorming in het managementteam van de 
programmadirectie ERTMS zijn sturingstafels ingericht. Aan deze tafels vindt 
inhoudelijke afstemming tussen de programmadirectie en de implementatie-
organisaties plaats. De daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats in het 
managementteam. 

De volgende sturingstafels zijn genoemd in het programmaplan dat behoort tot de 
documenten van de programmabeslissing: 
• Change control board (CCB) 
• Systeemintegratietafel 
• Systems Engineering 
• Migratie & Planningstafel 
• Risicomanagementtafel 
• Safety board 
• Monitoring beleidsdoelen en exogene ontwikkelingen. 

Inmiddels heeft het managementteam een instellingsbesluit genomen voor de 
systeemintegratietafel, de migratie & planningstafel, de risicomanagementtafel en 
de safety board. Deze tafels zijn ingericht en operationeel. De migratie & 
planningstafel is recent opgestart. De CCB wordt naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2020 ingesteld. Totdat deze tafel is ingesteld vervult het 
managementteam deze functie. 
De eerste ervaringen van betrokken partijen met de operationeel zijnde tafels zijn 
positief. Het functioneren van de tafels zal worden geëvalueerd en zonodig worden 
bijgesteld. 

Een goede samenwerking tussen betrokken partijen blijft van groot belang en is een 
blijvend punt van aandacht. Het goed functioneren van de sturingstafels is ook van 
belang voor deze samenwerking. Anderzijds is een goede samenwerking van belang 
voor het goed functioneren van de sturingstafels. Dit geeft uitdagingen, het 
betekent namelijk dat organisaties over hun organisatiegrenzen heen moeten 
stappen om gezamenlijk te werken aan het programmadoel, de invoering van 
ERTMS in Nederland. 

2.5.5 Afhandeling van opvolging adviezen toets Bureau ICT Toetsing (BIT-toets) 

Over de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen die 
voortkomen uit de BIT-toets wordt in de voortgangsrapportage gerapporteerd. 
Voor het inzicht in de voortgang van de opvolging van de BIT-adviezen wordt 
gebruik gemaakt van de registratie in de Audit Action Tracker (AAT). Iedere twee 
weken wordt de status van de invoering van de BIT-adviezen besproken in het 
managementteam van de programmadirectie. 

De CIO (chief information officer) van het programma ERTMS heeft een tussentijdse 
toets uitgevoerd op de voortgang van het opvolgen van de BIT-adviezen.  
De uitvoering van de externe toetsen op de opvolging van de BIT-adviezen is in 
maart 2020 gestart. De OGU verwacht dat de definitieve resultaten van de 
onderzoeken voor de zomer beschikbaar zijn. Het adequaat opvolgen van de BIT-
adviezen is als voorwaarde gesteld om te mogen starten met de aanbestedingen.  

2.5.6 Kwaliteitssysteem van de opdrachtgeversunit bij het ministerie van IenW 

De OGU vervult de rol van opdrachtgever voor het programma ERTMS. 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 programma ERTMS. Bij het invullen van die rollen is de 
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programmadirectie sterk afhankelijk van de implementatie-organisaties 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. 

De OGU is in 2019 gestart met het inrichten van een kwaliteitssysteem. De OGU-
taken worden uitgewerkt in acht kwaliteitsprocessen: 

1. Toezien op de inhoudelijke voortgang van het programma.  
2. Toezien op de opvolging van gemaakte afspraken. 
3. Opdrachten voor onafhankelijk toezicht, het verrichten van onderzoek en het 

uitvoeren van toetsen. 
4. Bewaken van de kwaliteit van de sturing door de programmadirecteur op de 

implementatie-organisaties.  
5. Goedkeuring financieringsstromen en bewaken uitvoering subsidieregelingen.  
6. Opstellen voortgangsrapportages ten behoeve van de Tweede Kamer.  
7. Borgen rechtmatige financiële administratie.  
8. Risicobeheersing op het niveau van de opdrachtgever.  

Eind 2019 zijn de kwaliteitsprocessen 1, 2 en 6 uitgewerkt. De aanvankelijke 
doelstelling om het kwaliteitssysteem eind 2019 gereed te hebben is derhalve 
niet gehaald. De inrichting van het kwaliteitssysteem zal volgens de OGU in de 
loop van 2020 worden afgerond. 

Het is van belang dat de beheersing van de realisatie van ERTMS op alle niveaus 
(de opdrachtgeversunit bij het ministerie, de programmadirectie en de 
implementatie-organisaties) goed moet zijn ingericht en goed functioneert. 
Betrokken partijen kunnen elkaar helpen en waar nodig corrigeren. Hiervoor is 
een goede samenwerking van belang alsmede het steeds beter werkend krijgen 
van de afgesproken governance structuur. 

De opdrachtgeversunit overlegt in het kader van haar toezichthoudende rol 
periodiek met de programmadirectie en ontvangt ieder tertaal een 
voortgangsrapportage. Het (zichtbaar) handelen naar aanleiding van gemelde 
voortgang en issues kan worden verbeterd. 
Ook dient er meer invulling te worden gegeven aan de risicobeheersing op het 
niveau van de opdrachtgever. 

Verder is het van belang dat de opdrachtgeversunit zich expliciet uitlaat over 
zaken zoals de toereikendheid van het bij de programmadirectie ingerichte 
kwaliteitssysteem en het door de programmadirectie opgestelde plan met 
betrekking tot de invulling van haar coördinatie- en regierol. 

2.6 De kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage 
opgenomen financiële en niet-financiële informatie 

De werkzaamheden met betrekking tot de kwaliteit en de volledigheid van de 
financiële en niet-financiële informatie zijn gebaseerd op hetgeen is vermeld onder 
punt 4 van paragraaf 6 van de uitgangspuntennotitie van 6 november 2019.  

2.6.1 De kwaliteit van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie 

2.6.1.1. Risico’s 

De programmadirectie ERTMS is in 2019 bezig geweest het risicomanagement 
opnieuw in te richten. Daarbij worden onder andere de volgende niveaus van 
risico’s onderkend: 

Het niveau van de zogenaamde Ongewenste Topgebeurtenissen (OTG’s) 
Op grond van de programmascope is een aantal resultaatsgebieden benoemd die 
direct bepalend zijn voor het behalen van de programmadoelen. Het niet bereiken 
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van een geïdentificeerd resultaatgebied wordt aangemerkt als een Ongewenste 
Topgebeurtenis. Deze OTG’s dienen om op het hoogste abstractieniveau een 
uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van de doelstellingen van het 
programma.   

Het niveau van de primaire risico’s  
Per OTG zijn clusters van risico’s geïnventariseerd die een primaire oorzaak vormen 
voor het optreden van de hoger gelegen OTG. De primaire oorzaken staan deels 
vast en fluctueren deels, afhankelijk van welke nadere oorzaken er top-down en 
bottom-up worden gesignaleerd binnen het programma.  

Het niveau van de secundaire risico’s 
De oorzaken van de primaire oorzaken worden als secundaire risico’s bestempeld. 
Deze gebeurtenissen zijn secundair aan het bovenliggende risico en maken meer 
gedetailleerd inzichtelijk waarom een bepaald bovenliggend geclusterd risico op kan 
treden, welke gevolgen dat heeft in relatie tot het boven gelegen risico en wat er op 
dat niveau kan worden gedaan om het risico te beheersen. Deze risico’s fluctueren 
en vormen daarmee de basis voor de daadwerkelijke sturing binnen het 
programma. Op dit niveau worden risico’s, inclusief de kwantificeringen, periodiek 
geactualiseerd.  

Het benoemen van de OTG’s en van de primaire risico’s heeft inmiddels 
plaatsgevonden en daarover is in VGR 12 gerapporteerd. Het benoemen van de 
secundaire risico’s inclusief de kwantificeringen is nog onderhanden. Bijgevolg 
worden in VGR 12 de risico’s in tijd en geld niet gekwantificeerd weergegeven. Na 
voltooiing van de kwantificering van de risico’s kan worden bepaald of de post 
onvoorzien nog toereikend kan worden geacht. 

In 2019 is een risicomanagementplan opgesteld waarin beschreven is hoe de 
programmadirectie en de implementatie-organisaties hun risicoproces in 
gezamenlijkheid gaan uitvoeren. Het komen tot een eenduidige wijze van risico-
uitvoering is een goede zaak. Het functioneren van het risicomanagementplan in de 
praktijk zal zich in 2020 moeten gaan bewijzen en verdient extra 
managementaandacht. 

2.6.1.2. Planning 

In hoofdstuk 4 van VGR 12 zijn mijlpalen opgenomen, onder andere met 
betrekking tot de migratiestappen. In de geactualiseerde uitgangspuntennotitie 
wordt gevraagd om een zo ver als mogelijk uitgewerkte planning van het gehele 
project tot en met de uiteindelijke oplevering. 

Het huidige mijlpalenoverzicht is uiteraard niet de zo ver mogelijk uitgewerkte 
planning. Van belang is dat de Kamer aangeeft of het rapporteren op mijlpalen (en 
toelichting op eventuele wijzigingen in de mijlpalen) voldoende informatie voor de 
Kamer geeft. In ieder geval is het van belang dat gerapporteerd wordt over 
belangrijke wijzigingen in onderliggende planningen en dat gerapporteerd wordt 
over de risico-ontwikkeling in relatie tot het behalen van de mijlpalen. 

De planning horend bij de programmabeslissing van 17 mei 2019 is sindsdien niet 
meer geactualiseerd. Deze actualisatie zal de komende tijd plaatsvinden en leiden 
tot een nieuwe planning. Zoals ook af te leiden is uit VGR 12 dient er rekening mee 
te worden gehouden dat de planning (substantieel) zal gaan schuiven. 

2.6.1.3. Kostenraming en dekking 

In de voortgangsrapportage wordt vermeld dat er eind 2019 een voorziene 
budgetspanning is van afgerond € 47 mln. Er wordt niet expliciet aangegeven 
wat de kostenraming is aan het eind van 2019. Voor het inzicht van de Kamer is 
het van belang dat de kostenraming en de bijbehorende financiële dekking zoals 
opgenomen in de Railmap 4.0 ook steeds in de voortgangsrapportages wordt 
opgenomen. Ontwikkelingen in kostenraming en financiële dekking kunnen dan 
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ten opzichte van de situatie bij de programmabeslissing worden opgenomen en 
toegelicht.  

2.6.2 De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie 

2.6.2.1. Batenmanagement 

In de voortgangsrapportage is vermeld dat met betrekking tot het 
batenmanagement er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de elfde 
voortgangsrapportage. In voortgangsrapportage 10 werd de laatste keer iets 
inhoudelijks gezegd over de te verwachten baten. Voor het inzicht van de Kamer 
is het van belang dat de baten zoals voorzien bij de programmabeslissing steeds 
worden vermeld en dat ontwikkelingen daarin worden weergegeven en worden 
toegelicht. 

2.6.2.2. Aanbestedingsresultaten 

In de Regeling Grote Projecten is de informatie-eis opgenomen dat, indien sprake is 
van aanbestedingen, in de voortgangsrapportages wordt vermeld wat de som van 
de aanbestedingsresultaten is. Nu de realisatiefase van het programma ERTMS is 
gestart en de (grote) aanbestedingen er aan komen wordt dit opportuun. Het is van 
belang dat in de te actualiseren basisrapportage wordt aangegeven hoe met deze 
informatie-eis zal worden omgegaan, ook in relatie tot de marktgevoeligheid van 
bepaalde informatie. 

2.6.3 Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
informatie 

Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de voortgangsrapportage 
is als onderdeel van het kwaliteitssysteem van de opdrachtgeversunit in 2019 
beschreven. De door de programmadirectie ERTMS opgestelde tertaalrapportages 
vormen belangrijke input voor de voortgangsrapportages. 

2.7 Overige opmerkingen 
 

2.7.1 Mogelijke scope-toevoegingen 

Sinds de programmabeslissing zijn er onderwerpen die zich aandienen om mogelijk 
aan de scope van het programma ERTMS te worden toegevoegd, zoals de HSL-Zuid 
en de Noordelijke Lijnen. Hoewel dit op inhoudelijke gronden wellicht te begrijpen is 
brengt het wel een aantal complicaties en risico’s met zich mee. De formatie van de 
programmadirectie zal qua omvang, kennis en kunde in balans gehouden moeten 
worden met scope-toevoegingen. De financiering van scope-toevoegingen zal vooraf 
en helder moeten zijn geregeld. De vraag is bovendien of scope-toevoegingen die 
buiten de kaders van de programmabeslissing ERTMS vallen, onder de reikwijdte 
van het ‘grote project’ ERTMS vallen. Indien niet, dan zal ook administratief 
onderscheid moeten worden gemaakt tussen de scope van de programmabeslissing 
en toegevoegde scope. 
 

2.7.2 Landelijke uitrol ERTMS 

Bij het nemen van de programmabeslissing is ook besloten tot de landelijke uitrol 
van ERTMS. Dat de verdere uitwerking van de implementatie van ERTMS in de 
infrastructuur mede bezien wordt vanuit het perspectief van de landelijke uitrol is 
voorstelbaar. Dit zou kunnen leiden tot keuzes die niet geheel in 
overeenstemming zijn met de programmabeslissing. Het is van belang om vast 
te stellen wat de invloed mag zijn van het besluit tot landelijke uitrol op de 
programmadefinitie zoals vastgelegd in de programmabeslissing. 
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Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten. 
 
 
Den Haag, 9 april 2020 

Auditdienst Rijk 

 

 

drs. J.J.M. Claessens RA MGA 
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Bijlage: Financiële verantwoording   
Tabel 6.4: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS 

X € 1 mln., inclusief BTW 

VGR 1 t/m 
10 

VGR 11 VGR 12 Totaal 

01-04-2014 
t/m 31-12-

2018 

01-01 
t/m 30-

06-2019 

01-07 
t/m 31-

12-2019 

 

HXII Infrastructuur en Waterstaat 12,6 0,7 -0,5 12,8 
12.98 Apparaatsuitgaven 12,6 0,7 -0,5 12,8 
     
Infrastructuurfonds  164,8 12,3 60,2 237,3 
17.07.01 Realisatiefase  82,2 12,1 47,7 142,0 
17.07.02 Planuitwerkingsfase 82,6 0,2 12,5 95,3 
     
Totaal programmaverplichtingen 177,4 13,0 59,7 250,1 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
 
Tabel 6.5: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS 

X € 1 mln., inclusief BTW 

VGR 1 t/m 
10 

VGR 11 VGR 12 Totaal 

01-04-2014 
t/m 31-12-

2018 

01-01 
t/m 30-

06-2019 

01-07 
t/m 31-

12-2019 

 

HXII Infrastructuur en Waterstaat 11,7 0,2 0,4 12,3 

12.98 Apparaatsuitgaven 11,7 0,2 0,4 12,3 
     
Infrastructuurfonds  103,8 19,2 43,9 166,9 
17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 39 17,7 31,8 88,5 
17.07.02 Planuitwerkingsfase 64,8 1,5 12,1 78,4 
     

Totaal programma-uitgaven 115,5 19,4 44,3 179,2 
17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 
Totaal bruto programma-uitgaven 123,0 19,4 44,3 186,7 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
 
 
Tabel 6.6: Ontvangsten 

X € 1 mln., inclusief BTW 

VGR 1 t/m 
10 

VGR 
11 

VGR 
12 

Totaal 

01-04-2014 
t/m 31-12-

2018 

01-01 
t/m 06-

30-
2019 

01-07 
t/m 31-

12-
2019 

 

HXII Infrastructuur en Waterstaat 0,0 0,0 0,0 0,0 
12.98 Apparaatsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

Infrastructuurfonds (17.07.01 + 17.07.02) 2,8 1,1 0,7 4,6 

17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 0 0 0 0 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 2,8 1,1 0,7 4,6 

     

Totaal programma-ontvangsten  2,8 1,1 0,7 4,6 

17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0 0 7,5 

Totaal bruto programma-ontvangsten 10,3 1,1 0,7 12,1 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 
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1 Managementsamenvatting 

Achtergrond en aanleiding 

In mei 2019 is de programmabeslissing genomen om over te gaan tot de realisatiefase van het 

Programma ERTMS waarmee ERTMS gefaseerd ingevoerd wordt op het Nederlands 

spoornetwerk. Het is een langlopend programma tot het jaar 2030 met een grote ICT-component 

waarbij samenwerking tussen een groot aantal partijen nodig is om, ook tijdens de transitiefase, 

een goed werkend ERTMS-vervoerssysteem blijvend te kunnen realiseren. 

In maart 2019 heeft het Bureau ICT-Toetsing (BIT) geconcludeerd dat de gevolgde aanpak op 

onderdelen nog onvoldoende gedegen was voor een succesvolle invoering van ERTMS. De BIT-

toets heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. De Programmadirectie ERTMS heeft naar 

aanleiding daarvan een actieplan geïnitieerd waarin zij invulling geeft aan de aanbevelingen uit de 

BIT-toets.  

De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven te willen 

onderzoeken of de aanbevelingen van het BIT in voldoende mate zijn opgevolgd. Dit onderzoek 

dient uitgevoerd te zijn voordat aanbestedingen gestart kunnen worden. ADSE heeft de opdracht 

gekregen om dit onderzoek uit te voeren op een aantal acties van de Programmadirectie ERTMS. 

Voorliggend rapport geeft de resultaten van dit onderzoek. 

Onderzoeksvraag 

ADSE heeft in opdracht van het Ministerie onderzocht in hoeverre een aantal acties voltooid zijn, 

of deze acties de doelstellingen van het programma voldoende vertalen naar de onderliggende 

specificaties, of deze specificaties voldoende helder zijn en of de integraliteit tussen verschillende 

deelsystemen is geborgd. Aanvullend is ook onderzocht in hoeverre de aanpak toepasbaar is voor 

andere materieeleigenaren en vervoerders, zijnde niet NS en ProRail. 

Samenvatting van de conclusies 

Samenvattend is in het onderzoek geconstateerd dat de voor aanbesteding noodzakelijke acties 

zijn voltooid. De acties hebben geleid tot het opstellen van een Systems Engineering werkwijze 

die is geborgd door het kwaliteitssysteem van het programma ERTMS. Deze SE-werkwijze biedt 

de werkprocessen en een heldere documentatiestructuur waarmee de doelstellingen van het 

programma op adequate wijze worden vertaald naar de onderliggende specificaties die helder en 

traceerbaar zijn en een integraal geheel vormen. Aanvullend is de systeemarchitectuur gewijzigd 

wat een heldere verantwoordelijkheidsverdeling geeft tussen de verschillende partijen. 

Geconstateerd is dat de aanpak ook toepasbaar is bij andere materieeleigenaren en vervoerders 

en dat dit zeker gesteld wordt door de afdeling Implementatie ERTMS Materieeleigenaren en 

Vervoerders (IEMeV). 

Conform het kwaliteitssysteem van de PD-ERTMS (PKS-R) moeten er nog een aantal (reeds 

voorziene) werkzaamheden worden afgerond en benodigde documenten, die input zijn voor de 

aanbestedingen formeel worden vastgesteld. 

Tot slot is er ook aandacht nodig voor een adequate en blijvende borging van deze SE-werkwijze 

bij de implementatie organisaties (ProRail, NS en overige vervoerders en materieeleigenaren). 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is een Europese standaard voor 

treinbeveiliging en besturing. 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.  

In 2012 heeft Nederland besloten om ERTMS gefaseerd in te voeren. Het besluit had drie 

redenen: nakomen van Europese verplichtingen, op termijn vervangen van Automatische 

Treinbeïnvloeding (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 het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de Nederlandse 

Spoorwegen (NS) samen in het programma ERTMS voor de invoering van ERTMS. 

In het najaar van 2018 is de besturing van dit programma aangepast: het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat is nu de opdrachtgever en de raad van bestuur van ProRail is 

opdrachtnemer. De uitvoering van deze opdracht om ERTMS te implementeren is belegd bij de 

Programmadirectie ERTMS binnen ProRail. 

In maart 2019 is door het Bureau ICT-Toetsing (BIT) een toets uitgevoerd op de ERTMS-

programma-aanpak [ref. 1]. De conclusie van deze toets was dat de aanpak op onderdelen nog 

onvoldoende gedegen was voor succesvolle invoering van ERTMS. De BIT-toets heeft geleid tot 

aanbevelingen op vier punten: 

1) Integrale systeemprestaties;

2) Kwaliteitsbeheersing ERTMS-componenten;

3) Cybersecurity;

4) Ketenbeheer.

Het BIT heeft aangegeven dat opvolging van deze aanbevelingen parallel kunnen lopen met het 

opstarten van de realisatiefase, zolang er geen onomkeerbare stappen worden gezet bij de 

verwerving van de ERTMS-componenten. 

Op basis van het BIT-advies heeft de Programmadirectie ERTMS een reactie geformuleerd waarin 

invulling gegeven wordt aan de aanbeveling van de BIT-toets (zie [ref. 2]). 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven te willen onderzoeken of 

de aanbevelingen van het BIT in voldoende mate zijn opgevolgd. Dit onderzoek dient uitgevoerd 

te zijn voordat aanbestedingen gestart kunnen worden. 

ADSE is gevraagd een toets uit te voeren op de opvolging door de Programmadirectie ERTMS 

van de BIT-aanbevelingen: 1) integrale systeemprestaties, 2) kwaliteitsbeheersing ERTMS-

componenten en 4) ketenbeheer (zie ref. 2). Hierbij ligt de nadruk op de acties die gereed moeten 

zijn voor aanbestedingen (GVA). Deze acties worden in 2.3 verder beschreven. 
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2.2 Onderzoeksvraag 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor deze toets de volgende 

onderzoeksvragen gedefinieerd (zie [ref. 3]). 

1. In welke mate zijn de acties zoals opgenomen in de managementreactie van het MT

ERTMS, welke als geheel of gedeeltelijk als randvoorwaardelijk voor de start van de

aanbestedingen zijn aangemerkt, voltooid?

2. In welke mate zijn deze acties op zodanige wijze voltooid 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.

De betekenis van de kwalificatie ‘voldoende’ dient gezien te worden tegen de achtergrond van het 

BIT-advies en houdt rekening met de fase waarin de grote aanbestedingen zich bevinden alsmede 

de verdere planning van de grote aanbestedingen. 

Voor beantwoording van deze vragen is de status van de uitvoering van de acties binnen de 

Programmadirectie (PD-ERTMS) onderzocht alsmede de directe aansluiting daarvan met de 

Implementatie Organisaties, ProRail en de NS, omdat daar in 2020 aanbestedingen zullen starten. 

Voor de andere Implementatie Organisaties, zoals Arriva, is gedurende de uitvoering van de toets 

de volgende aanvullende vraag gedefinieerd: 

Kan de door de PD-ERTMS gehanteerde aanpak, waaronder de toegepaste methodiek van 

Systems Engineering, worden toegepast in de context van de overige vervoerders en 

materieeleigenaren, zodat naar inschatting van ADSE:  

• de doelstellingen van het programma voldoende vertaald zullen worden naar de

onderliggende specificaties,

• de specificaties voldoende helder zijn,

• en de integraliteit tussen verschillende deelsystemen geborgd is.

Deze vraag is niet per actie beantwoord omdat het gaat over de toepasbaarheid van de aanpak 

die ontwikkeld is door uitvoering van de individuele acties. 

2.3 Afbakening van de toets 

ADSE voert een toets uit op 12 acties die zijn benoemd in de managementreactie van de 

Programmadirectie ERTMS ([ref. 2]) op het BIT-advies. Deze afbakening is bevestigd in het 

startoverleg tussen ADSE, PD-ERTMS en het Ministerie, van deze toets op 3 maart 2020. Zie 

onderstaande figuur. 
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Figuur 1 Relatie tussen acties en BIT-advies 

Uit de managementreactie van de PD-ERTMS zijn 12 acties door het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat aangemerkt voor toetsing door ADSE. De overige acties uit de managementreactie 

van de PD-ERTMS gaan over cybersecurity en daar wordt door een andere partij een toets op 

uitgevoerd. Deze 12 acties voor ADSE zijn weergegeven in onderstaande tabel. GVA betekent 

Gereed voor Aanbesteding, dat wil zeggen dat deze acties afgerond dienen te zijn voor dat de 

aanbestedingen door NS en ProRail kunnen starten. 

Nr. Korte omschrijving van de actie GVA 

1 Besteed meer aandacht aan integrale systeemprestaties 

1.1 Systems engineering aanpak (werkwijze op hoofdlijnen) uitwerken n.a.v. het BIT. Ja 

1.2 Systems engineering sturingstafel operationeel. Ja 

1.3 Team systems engineering operationeel. Deels 

1.4 Documentatie (Verificatie PvE (Pass-Fail) en Apportionering PvE) afronden. Ja 

1.5 Apportionering tot op bestelniveau gereed voor aanbestedingen. Deels 

1.6 Additionele middelen (tooling en processen) ten behoeve van systems 

engineering definiëren en implementeren. 

Deels 

1.7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de systeemintegratie van alle 

systeemobjecten en hun interfaces expliciteren. 

Ja 

1.8 Overzicht opstellen van alle relevante PvE's in hun onderlinge relaties. Deels 

2 Kwaliteitsbeheersing bij ontwikkeling van ERTMS-componenten 

2.1 Kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in aanbestedingsdossiers. Ja 

2.2 Configuratiemanagement aanpak operationeel. Deels 

2.3 Audits uitvoeren door Programmadirectie en Implementerende organisaties op 

kwaliteitsbeheersing op componenten. 

Deels 

Toets door ADSE 
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Nr. Korte omschrijving van de actie GVA 

4 Verstevig aanpak eerste mijlpaal 

4.4 Stappenplan opstellen voor de invoering van ketenbeheer waarin duidelijk is 

welke taken centraal en welke decentraal worden uitgevoerd (migratiestap 1). 

Deels 

Tabel 1 Overzicht van acties 

ADSE gaat ervan uit dat, al in een eerder stadium, is geverifieerd dat de acties van de 

Programmadirectie ERTMS adequaat invulling geven aan de aanbevelingen voortkomend uit het 

BIT-advies. 

2.4 Leeswijzer voor dit rapport 

In hoofdstuk 3 wordt allereerst door middel van een aantal hoofdconclusies een antwoord 

gegeven op de onderzoeksvragen, zoals geformuleerd in 2.2. Op basis van het onderzoek heeft 

ADSE ook een aantal aanbevelingen geformuleerd voor verdere implementatie van de SE-

werkwijze. 

In hoofdstuk 4 wordt deze conclusies onderbouwd door per gedefinieerde actie (12 in totaal) een 

beoordeling te geven van de status van de actie en in welke mate de actie bijdraagt aan de 

doorvertaling van de doelstellingen van het Programma ERTMS in de onderliggende specificaties 

en borging van de integraliteit.  

Bijlage A beschrijft de gevolgde aanpak van de toets. 

Bijlage B bevat een lijst met referenties naar documenten die gebruikt zijn voor de uitvoering van 

deze toets. 

Bijlage C bevat een, door ADSE opgestelde, uitleg over de systeemarchitectuur en 

documentstructuur 

Bijlage D bevat de resultaten van een steekproef naar de traceerbaarheid en toetsbaarheid van de 

eisen. 



Rapport nr. 20-RA-006 Versie nr. 1.0   Classificatie Niet geclassificeerd 

Datum  30 april 2020 
9 

3 Hoofdconclusies 

Onderzoeksvraag 1: In welke mate zijn de acties zoals opgenomen in de managementreactie van 

het MT ERTMS, welke als geheel of gedeeltelijk als randvoorwaardelijk voor de start van de 

aanbestedingen zijn aangemerkt, voltooid? 

Conclusie: De gedefinieerde acties waarvan is aangegeven dat die voor aanbestedingen 

geheel voltooid hadden moeten zijn (aangemerkt als “ja” voor GVA in tabel 1), zijn 

voltooid. De overige acties (aangemerkt “deels” voor GVA in tabel 1) zijn nog niet volledig 

voltooid. Door de PD-ERTMS is aangegeven welk deel van deze acties voltooid moet zijn 

voor de aanbestedingen (zie [ref 12]); voltooiing van dat deel van de acties is nog 

afhankelijk van de definitieve vaststelling van de producten die benodigd zijn voor de 

aanbestedingen. Deze producten zijn in concept beschikbaar en de reviews van deze 

producten zijn gestart.  

In het PKS-R is vastgelegd welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn voordat een 

aanbesteding gestart kan worden.  

De PD-ERTMS heeft de acties die zijn opgenomen in de managementreactie van het MT-

ERTMS (zie tabel 1) op voortvarende en gestructureerde wijze opgevolgd en de bewaking 

van de uitvoering daarvan is bewaakt in het auditregister van de PD-ERTMS.  

In het programma is de Systems Engineering werkwijze geïmplementeerd in het 

kwaliteitssysteem van de PD-ERTMS. 

De PD-ERTMS heeft de acties die zijn opgenomen in de managementreactie van het MT-

ERTMS (zie tabel 1) op voortvarende en gestructureerde wijze opgevolgd en de bewaking 

van de uitvoering daarvan is bewaakt in het auditregister van de PD-ERTMS.  

In het programma is de Systems Engineering werkwijze geïmplementeerd in het 

kwaliteitssysteem van de PD-ERTMS.  

Onderzoeksvraag 2: In welke mate zijn deze acties op zodanige wijze voltooid 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 

Conclusie: De ingevoerde Systems Engineering werkwijze, gebaseerd op de standaard 

ISO-15288:2015 [ref 4], biedt de werkprocessen en een heldere documentatiestructuur 

waarmee de doelstellingen van het programma op adequate wijze worden doorvertaald 

naar de onderliggende specificaties die helder en traceerbaar zijn en een integraal geheel 

vormen.  

De systeemarchitectuur is gewijzigd en biedt daarmee een heldere verdeling van de 

verantwoordelijkheden over de verschillende partijen voor de vertaling naar onderliggende 

specificaties.  

Er is een raamwerk van specificaties opgesteld dat toegepast wordt voor ontwikkeling van 

de PvE’s in de aanbestedingen. De documentenstructuur is duidelijk en gebaseerd op een 

standaard (J-STD-016). Er wordt actief aandacht gegeven aan de traceerbaarheid en 

heldere, eenduidige specificaties. Veel documenten zijn in concept beschikbaar en dienen 

nog formeel vastgesteld te worden. Reviews hiervoor zijn gaande. 

Door middel van procesafspraken wordt de uitvoering van de SE-werkwijze geborgd en 

hiervoor zijn ook afspraken gemaakt voor uitvoeren van audits op deze werkwijze. 

Bij de totstandkoming van de SE-werkwijze is er, naast een formeel toetsingsproces, een 

goede samenwerking geweest tussen programmadirectie en NS en ProRail hetgeen ook 

het draagvlak voor deze SE-werkwijze bij de deze IO’s vergroot. 
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Tot slot is er ook aandacht nodig voor een adequate en blijvende borging van deze SE-

werkwijze bij de implementatie organisaties (ProRail, NS en overige vervoerders en 

materieeleigenaren). 

Onderzoeksvraag 3: Kan de door de programmadirectie gehanteerde aanpak, waaronder de 

toegepaste methodiek van Systems Engineering, worden toegepast in de context van de overige 

vervoerders en materieeleigenaren, zodat naar inschatting van ADSE:  

• de doelstellingen van het programma voldoende vertaald zullen worden naar de

onderliggende specificaties,

• de specificaties voldoende helder zijn,

• en de integraliteit tussen verschillende deelsystemen geborgd is.

Conclusie: De door de programmadirectie gehanteerde aanpak, zoals vastgelegd in

PKS-R kan, in principe, worden toegepast bij de overige vervoerders en

materieeleigenaren. Waar dit een risico zou kunnen zijn door de omvang of de ervaring

van sommige partijen wordt dit ondervangen door de mogelijkheid dat de IEMeV

organisatie aan deze partijen hulp aanbiedt bij de uitvoering van deze werkwijze. In het

(nog concept) kwaliteitssysteem van de IEMeV organisatie en de, te sluiten,

overeenkomsten zijn hiervoor de benodigde waarborgen ingebouwd.

Adviezen voor verdere invoering 

Het geven van adviezen voor verdere invoering van de SE-werkwijze in het Programma ERTMS 

maakt geen deel uit van de onderzoeksvragen die aan ADSE gesteld zijn. Tijdens de uitvoering 

van de toets heeft ADSE echter inzichten opgedaan die waardevol kunnen zijn voor verdere 

invoering van de SE-werkwijze en de borging daarvan in de keten. ADSE heeft deze inzichten 

vertaald naar de volgende adviezen: 

1. Expliciete borging dat voordat de aanbestedingen van start gaan de daarvoor benodigde

(in het kwaliteitssysteem beschreven) producten en processtappen (waaronder audits en

reviews) gereed en vastgesteld zijn. Diverse documenten op het niveau van

programmadirectie en IO’s waren op het moment van deze toets namelijk nog alleen in

conceptvorm beschikbaar en de noodzakelijke kwaliteitstoetsen hebben nog niet

plaatsgevonden.

Hiertoe behoort ook het nog vaststellen van de verificatiemethodes op alle niveaus die

nog niet zijn opgesteld en die van invloed kunnen zijn op de eisen voor de komende

aanbestedingen. Hiervoor kan een risicoanalyse uitgevoerd worden in hoeverre dat nog

dient plaats te vinden.

2. Verdere formalisering van de beschreven SE-werkwijze in de processen van de

Implementatie Organisaties om blijvende borging van de uitvoering van deze SE-

werkwijze gedurende het programma ERTMS zeker te stellen

3. Formele vaststelling van de vernieuwde systeemarchitectuur en de daarbij behorende

interfaces tussen de IO’s, zodat deze toegepast worden als referenties in de

aanbestedingsdossiers.

4. Het inzichtelijk maken van het verband tussen de toekomstige aanbestedingen en de

daarvoor benodigde specificaties, gezien vanuit de migratiedeelstappen en de reeds

afgeronde migratiestappen. Dit verband is niet helemaal helder, hetgeen een risico kan

opleveren dat voor een individuele aanbesteding niet alle eisen vanuit afhankelijke

migratiedeelstappen goed zijn meegenomen.
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5. Verder completeren van de rolbeschrijvingen in het PKS-R om het programma te kunnen

blijven bemensen met medewerkers van voldoende kwaliteit en kwantiteit.

6. Ontwikkeling van een integrale visie op ondersteunende tooling voor het SE-werkwijze en

het configuratiemanagement-proces, zowel bij de PD-ERTMS als NS en ProRail, om de

relaties en samenhang tussen de toegepaste tooling goed vast te stellen. Dit is nodig om

de traceerbaarheid en integraliteit van het ERTMS-systeem te kunnen blijven borgen bij

de groeiende complexiteit van het ERTMS door het afronden van migratiestappen.

7. Voer na de eerste aanbesteding een evaluatie uit van de gevolgde SE-werkwijze zodat de

praktische uitvoerbaarheid van het proces getoetst en verbeterd kan worden.

8. Zorg dat er een compleet overzicht van vastgestelde en goedgekeurde documenten is

(baseline) bij de start van de aanbestedingen.

9. Borg de kennis die is verwerkt in het vervallen GPvEm ten behoeve van aanbestedingen

na de VIRM, met name ook voor de overige vervoerders.



Rapport nr. 20-RA-006 Versie nr. 1.0   Classificatie Niet geclassificeerd 

Datum  30 april 2020 
12 

4 Beoordeling acties van Programmadirectie ERTMS 

In de managementreactie zijn acties geformuleerd. Van deze acties is ook vastgesteld of deze 

gereed moeten zijn voor aanbesteding (GVA) 

4.1 Beoordeling van de acties - leeswijzer 

De beoordeling door ADSE van de acties van de PD-ERTMS is als volgt gedocumenteerd: 

Per actie is, in een blauw kader, een korte samenvatting van de conclusies voor de acties ten 

aanzien van de twee onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.2). 

Eerst wordt een korte beschrijving van de actie gegeven.  

Daarna wordt de beoordeling van ADSE over de status van de uitvoering actie gegeven.  

Als derde punt wordt de beoordeling door ADSE onderbouwd van de uitvoering van actie voor de 

doorvertaling van de programma doelstelling naar onderliggende specificaties en borging van de 

integraliteit. 

Uitgangspunt hierbij zijn de acties zoals gedefinieerd door de PD-ERTMS als reactie op de BIT-

toets. Een lijst van deze acties is opgenomen in paragraaf 2.3. Voor de leesbaarheid van dit 

rapport zijn de nummers en een korte omschrijving van de actie opgenomen in de kop van de 

betreffende paragraaf in dit rapport. 

4.2 Aandacht voor integrale systeemprestaties 

Actie 1.1 Systems engineering aanpak n.a.v. het BIT 

Beoordeling opvolging van de actie 

De actie is aan de zijde van de Programmadirectie ERTMS voltooid. De programmadirectie 

heeft de Systems Engineering processen geïmplementeerd en geïntegreerd in het 

kwaliteitssysteem van het programma (PKS-R), op basis van de internationale norm NEN-

ISO 15288:2015. 

De implementatie van de Systems Engineering processen binnen de Implementatie 

Organisaties (IO’s) is nog niet geheel voltooid hoewel belangrijke stappen zijn gezet.  

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De ingevoerde SE werkwijze biedt de waarborgen voor een goede vertaling van de 

programmadoelstellingen naar de onderliggende specificaties, het opstellen van heldere en 

toetsbare eisen, en de borging van de integraliteit. 

De programmadirectie heeft ervoor gekozen de implementatie van de Systems Engineering 

processen bij de IO’s en leveranciers door de IO’s zelf te laten borgen. Bij ProRail en NS zijn 

voldoende acties in uitvoering om de Systems Engineering werkwijze te realiseren, hoewel 

de borging hiervan in de bedrijfsprocessen nog een aandachtspunt is.  

Ten aanzien van de overige IO’s (overige vervoerders) heeft IEMeV plannen en een 

kwaliteitssysteem in voorbereiding, waarmee kan worden geborgd dat de SE Werkwijze 

wordt toegepast door de vervoerders en ook richting leveranciers wordt doorgeleid.  
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Beschrijving van de actie 

“Het programma trekt aanvullende expertise aan en versterkt hiermee zichzelf en de betrokken 

lijnorganisaties om de systems engineering methodiek toe te passen voor het Programma ERTMS 

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” [ref 2]. 

 Beoordeling opvolging van de actie 

De Systems Engineering werkwijze valt uiteen in drie delen: de aanpak bij de Programmadirectie 

ERTMS, de aanpak bij de Implementatie Organisaties en de aanpak bij de leveranciers. De eerste 

twee zijn in deze paragraaf beschreven, de aanpak (zoals opgenomen in de 

aanbestedingsdocumenten) bij de leveranciers bij actie 2.1.  

De uitwerking en vastlegging van de Systems Engineering (SE) aanpak bij de Programmadirectie 

ERTMS is voltooid. De SE-aanpak is vastgesteld in april 2019 [ref. 13]. Het kwaliteitssysteem 

PKS-R [ref 19] op basis van de Systems Engineering norm NEN-ISO 15288:2015 is vastgesteld in 

december 2019 en daarmee operationeel. Momenteel is een versie 3.0 van het PKS-R in 

voorbereiding.  

De uitwerking en vastlegging van de SE-werkwijze bij de IO’s is nog niet voltooid. Er lopen 

weliswaar diverse acties om deze werkwijze te integreren in de eigen kwaliteitssystemen van de 

IO’s, maar een formele borging hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Bij ProRail en NS is de 

invoering van de SE-werkwijze goed op dreef. Voor de overige vervoerders is vanuit de SOK 

bepaald welke producten de IO-er moet opleveren. IEMeV ondersteunt hierbij en zorgt ervoor dat 

deze producten via het PKS-R van het programma lopen. 

Geconcludeerd wordt dat de actie aan de zijde van de Programmadirectie ERTMS is voltooid. Aan 

de zijde van de Implementatie Organisaties (IO’s) is de actie nog niet geheel voltooid. Er zijn 

belangrijke stappen gezet voor de komende aanbestedingen, maar de Systems Engineering 

werkwijze moet nog wel blijvend worden geborgd in de organisatie. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Implementatie van de SE-werkwijze bij de Programmadirectie ERTMS.  

Het integreren van de SE-werkwijze in het kwaliteitssysteem van de Programmadirectie ERTMS 

op basis van de norm ISO 15288 [ref 4] draagt bij aan de doelstellingen van het programma. De 
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aanpak is goed en gedegen. Dit uit zich in het feit dat in het PKS-R alle SE-processen zijn 

beschreven (op twee na, die voor het project niet van toepassing zijn) en dat bij elk 

procesbeschrijvingen van de resultaten in de vorm van productbeschrijvingen zijn opgesteld. Deze 

producten zijn in het algemeen documenten of data die in de SE-processen nodig zijn, onder 

andere specificaties, de systeemarchitectuur, verificatie- en validatierapportages, teststrategie, 

maar ook besluitvormingsdocumenten. De systeemarchitectuur is vernieuwd ten opzichte van de 

oorspronkelijke Vervoersysteem Architectuur (VSA) in het programmadossier [ref 5], en biedt een 

heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende partijen. Zie ook actie 1.5. De 

productbeschrijvingen zijn gebaseerd op de systeemarchitectuur en voorzien van kwaliteitscriteria, 

de betrokken rollen in de organisatie, en de benodigde kwaliteitstoetsen. De eisen aan deze 

producten zijn gebaseerd op de documentatie standaarden J-STD-016 [ref 6] en ISO 15289 [ref 7] 

Tevens zijn werkinstructies opgesteld [ref 20, 24] om de kwaliteit van de specificaties te borgen 

zodat deze eenduidig en verifieerbaar zijn, en volgens de juiste methodiek zijn gedecomponeerd 

naar de detailspecificaties. 

De gekozen Systems Engineering aanpak benadert de invoering van ERTMS vanuit het gehele 

vervoersysteem. Met deze benadering wordt bereikt dat de doelstellingen en topeisen van het 

programma adequaat worden doorgeleid naar de specificaties voor de verschillende 

deelsystemen die naast de techniek ook de bedrijfsprocessen van ProRail en de vervoerders 

omvatten. Hiermee worden de implicaties van de invoering van ERTMS op de bedrijfsprocessen 

inzichtelijk gemaakt, hetgeen essentieel is voor een succesvolle integratie van alle ERTMS-

onderdelen tot het vervoersysteem. Een kenmerkend aspect van deze aanpak in dit programma is 

dat de invoering van ERTMS is opgedeeld in een groot aantal migratiestappen, vanuit het huidige 

vervoersysteem, naar het beoogde systeem met ERTMS. Elke migratiestap moet weer een 

werkend vervoersysteem opleveren (“verbouwen met de winkel open”). De consequentie hiervan 

is dat voor elke migratiestap een complete set van SE-documenten wordt opgesteld die geldig is 

voor de situatie van die specifieke migratiestap.  

Geconcludeerd wordt dat de ingevoerde SE-werkwijze een goede invulling is van de 

aanbevelingen van het BIT doordat de werkwijze een heldere structuur biedt en de nodige 

stappen bevat om heldere specificaties op te stellen waarbij integraliteit geborgd is en de 

programmadoelstellingen worden doorgeleid naar de onderliggende specificaties. 

Implementatie van de SE-werkwijze bij de Implementatie Organisaties (IO’s).  

Om de topeisen door te kunnen leiden naar de aanbestedingsdossiers op een traceerbare, 

integreerbare en verifieerbare wijze moet door de IO’s ook een Systems Engineering proces 

worden uitgevoerd. De Programmadirectie heeft ervoor gekozen om de invulling hiervan aan de 

IO’s over te laten zodat zij dit kunnen integreren op de wijze die het beste past in hun 

bedrijfsprocessen. De programmadoelstellingen en topeisen van het programma ERTMS worden 

door de Programmadirectie in de vorm van SE-documenten (SSS-0, Migratieplan en een 

Implementatieopgave voor elke migratiedeelstap en voor elke IO) doorgeleid naar de IO’s. De IO’s 

zelf moeten deze eisen verder decomponeren naar de systeemonderdelen voordat deze kunnen 

worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.   

De huidige status van de implementatie van SE bij de IO’s is:   

• ProRail: De SE-werkwijze is vastgesteld in het “Inrichtingsplan Systeemintegratie ERTMS

ProRail” [ref 41] en “Migratiedeelstapplan initiatie” [ref 40]. Op dit moment worden in

samenwerking tussen de Programmadirectie en ProRail in een interactief proces de SE-

documenten per migratiedeelstap opgesteld. De toegepaste SE-werkwijze sluit aan bij die

van de Programmadirectie. Een speciale taskforce/SE-werkgroep moet daartoe zorgdragen

dat de bestaande werkwijzen van de verschillende bedrijfsonderdelen op één lijn worden
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gebracht. De benadering daarbij is praktisch en resultaatgericht (“het produceren van 

documenten”) en minder proces-theoretisch. De KMS-systemen van de verschillende 

bedrijfsonderdelen moeten aansluiten op PKS-R van PD. Momenteel is een onderzoek in 

uitvoering door KPMG om de aansluiting te onderzoeken.  

• NS: De SE-werkwijze is goed ingericht [ref 32, 33]. De SE-aanpak bij NS is sterk gericht op

het Programma ERTMS, waardoor de blijvende implementatie en borging in de NS-

organisatie (procesmatige borging, opleiding) een aandachtspunt is.

De nieuwe werkwijze volgens SE sluit goed aan op die van de Programmadirectie en is

middels de projectplannen voor de ERTMS-NS projecten ingebed in de bestaande processen

en organisatie van NS lijnorganisatie. De lijnorganisatie (de Business Owners) is de eigenaar

van de changes voor invoering van ERTMS en moet de changes accorderen. De werkwijze

met SSS en SSDD-documenten is deels nieuw voor NS, de aanpak is dat de afdelingen die

er al bekend mee zijn daarbij het voortouw nemen.  Men werkt bij de NS in een drie-lagen

model waarbij level 1 het vervoersproduct omvat, level 2 de NS processen en level 3 de

bedrijfsmiddelen waaronder ICT-applicaties en het treinmaterieel.

• Overige vervoerders: Het concept kwaliteitsmanagementsysteem van IEMeV (naar

verwachting deze zomer gereed) biedt voldoende waarborgen dat goed wordt aangesloten op

de processen van de PKS-R. Middels proceseisen in de samenwerkingsovereenkomsten

(SOK) kan bij elke vervoerder worden geborgd dat de SE Werkwijze (inclusief de gestelde

eisen en een toetsingsproces) wordt toegepast door de vervoerders en ook richting

leveranciers wordt doorgeleid. Het IEMeV kan daarbij een ondersteunende rol spelen om

proces- en technische ondersteuning te leveren aan bijvoorbeeld kleinere organisaties die

daarvoor niet de capaciteiten hebben.

Geconcludeerd wordt dat bij ProRail en NS diverse acties in uitvoering zijn om de Systems 

Engineering werkwijze te realiseren, hoewel de borging hiervan in de bedrijfsprocessen nog een 

aandachtspunt is. Bij de overige IO’s (overige vervoerders) moet dit nog in gang worden gezet, 

maar de plannen van de IEMeV organisatie geven wel voldoende duidelijkheid dat de SE-

werkwijze kan gaan werken. 

Actie 1.2 Systems engineering sturingstafel operationeel 

Beoordeling opvolging van de actie 

De actie is voltooid. De SE sturingstafel heeft zijn dienst bewezen bij de ontwikkeling van de 

SE werkwijze. Deze ontwikkeling is afgerond met de formele implementatie van het PKS-R. 

De verdere sturing van de ontwikkeling van de SE werkwijze is ondergebracht bij het 

reguliere MT-ERTMS. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De kwartiermakers van de IO’s, ProRail en NS, waren sterk betrokken bij de ontwikkeling 

van de SE-werkwijze en konden daar de benodigde aansluiting van hun organisaties 

inbrengen.   

IEMeV was ook betrokken en zorgt voor doorvertalingen van deze aanpak naar de overige 

vervoerders.  
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Beschrijving van de actie 

Voor de beheerste invoering van SE is gekozen om een SE-sturingstafel in te richten en die te 

laten fungeren als een stuurgroep voor de ontwikkeling van de SE-werkwijze. Deze stuurgroep 

bestond uit de programmadirecteur, de manager SysteemIntegratie (SI), de managers van de 

ERTMS-programma’s binnen de NS en ProRail, de kwartiermaker SE van de PD-ERTMS en de 

kwartiermakers SE van de respectievelijke implementatie organisaties, alsmede IEMeV.  

Beoordeling opvolging van de actie 

Deze actie is afgerond met de formele vaststelling van het PKS-R, waarin de SE-werkwijze 

opgenomen is. Hiermee is de SE-sturingstafel ontheven van de taak. De nog resterende 

activiteiten worden door het reguliere MT-ERTMS begeleid. 

De SE-sturingstafel is bij de invoering regelmatig bij elkaar geweest en heeft ervoor gezorgd dat 

de ontwikkeling van de SE-werkwijze vastgelegd is in het kwaliteitssysteem PKS-R. 

Voor de invoering van PKS-R is een invoeringsplan opgesteld en uitgevoerd [ref 48]. 

De actie is dus voltooid. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Doordat vertegenwoordigers vanuit de IO’s, (ProRail en NS), aan de SE-sturingstafel deelnamen 

waren deze IO’s nauw betrokken bij de SE-ontwikkelingen en hebben daardoor de koppeling met 

de eigen organisaties gemaakt.  

Begeleiding van verdere acties door het MT-ERTMS borgt de aansluiting van de SE-werkwijze 

naar de IO’s NS en ProRail omdat de IO’s in het MT-ERTMS zitting hebben Voor de overige IO’s 

wordt deze aansluiting geborgd door het raamwerk van overeenkomsten vanuit IEMeV met deze 

IO’s. 

Actie 1.3 Team systems engineering operationeel 

Beschrijving van de actie 

Inrichten van team met SE-expertise ondersteuning van de introductie en uitvoering van Systems 

Engineering. 

Beoordeling opvolging van de actie 

Er is een team aangesteld [ref 49] met kwartiermakers binnen de PD en vanuit de IO’s. Totaal zijn 

er 6 kwartiermakers aangesteld. Voor de PD is externe expertise aangetrokken waarbij gezocht is 

Beoordeling opvolging van de actie 

Actie is afgerond. Er is een team met expertise beschikbaar voor actief introduceren van en 

ondersteuning bij Systems Engineering aanpak. In hoeverre daar voldoende capaciteit voor 

de toekomst voor beschikbaar is, is onderzocht. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Door nauwe samenwerking tussen de kwartiermakers van de PD en de betrokken IO’s is de 

aansluiting van de uitgewerkte SE-werkwijze met de IO’s tot stand gebracht. Verdere 

invoering, toepassing en borging van SE in de IO’s en doorleiden daarvan naar de 

aanbestedingen is een verantwoordelijkheid van de IO’s. 
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naar een mix van theoretische kennis en praktische toepassing van Systems Engineering bij het 

realiseren van complexe systemen. Deze expertise is gevonden bij personen met, onder andere, 

ervaring in ERTMS bij de pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht.  

Het team systems engineering is momenteel operationeel binnen de PD-ERTMS in samenwerking 

met de IO’s ProRail en NS en zal de verdere invoering begeleiden. In de huidige fase is het beeld 

dat deze capaciteit voldoende is. In hoeverre dat in de toekomst zo zal blijven is moeilijk te vast te 

stellen. 

De actie is dus voltooid. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De gekozen aanpak, waarbij kwartiermakers van de PD-ERTMS en IO’s de invoering van de SE-

werkwijze actief begeleiden, is een goede aanpak gebleken om de aansluiting tussen de PD-

ERTMS en IO’s te borgen. Hierdoor kunnen de programma doelstellingen doorvertaald worden 

naar de IO’s. 

Verdere invoering, toepassing en borging van de SE-werkwijze in de IO’s en doorleiden daarvan 

naar de aanbestedingen is een verantwoordelijkheid van de IO’s. Voor de toetsing van de 

aanbestedingsdocumenten zijn procesafspraken gemaakt met NS en ProRail voor respectievelijk 

de ombouw VIRM en CSS [ref 17 en 18].  

Er is nauw samengewerkt tussen de PD-ERTMS en de teams binnen de IO’s. 

De beschikbaarheid van deze Systems Engineering expertise in het team Systems Engineering is 

randvoorwaardelijk voor de toepassing van de SE-werkwijze en daarmee de doorvertaling van 

naar onderliggende specificaties en borgen van integraliteit 

Actie 1.4 Documentatie Pass-Fail en Apportionering PvE afronden     

Beschrijving van de actie 

 “Het programma heeft aan elke topeis van het programma van Eisen een pass-fail criterium 

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

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

(geapportioneerd)” [ref 2]. 

Beoordeling opvolging van de actie 

Deze actie was al gestart voordat het BIT-advies was ontvangen. De actie had betrekking op het 

voltooien van de documenten Pass-Fail en Apportionering PvE (Programma van Eisen) 

Vervoersysteem. In het Pass-Fail document is aan elke topeis van het PVE Vervoersysteem een 

pass-fail criterium toegevoegd en een verificatiemethode aangegeven. Het document Pass-Fail is 

opgenomen in het definitieve programmadossier vastgesteld op 17 mei 2019: [ref 8, 15].   In het 

Beoordeling opvolging van de actie 

Deze actie is voltooid. De documenten Pass-Fail en Apportionering PvE zijn vastgesteld. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Omdat het document apportionering PvE in de nieuwe SE werkwijze is vervangen door 

andere documenten wordt voor de beoordeling verwezen naar actie 1.5. 
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document Apportionering PvE [ref 14] zijn de eisen verdeeld (geapportioneerd) over de 

subsystemen volgens de systeemarchitectuur die is opgenomen in het programmadossier (VSA). 

Daarmee is deze actie is voltooid. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De documenten Pass-Fail en Apportionering PvE vervullen momenteel alleen nog een rol in de 

tracering van het programma-PvE naar de aanbestedingsdocumenten voor de ombouw van het 

VIRM-materieel (zie actie 1.5). Voor de tweede aanbesteding, die van de CSS (Central Safety 

System), en alle overige aanbestedingen wordt gewerkt volgens de nieuwe SE-werkwijze zoals 

opgenomen in het kwaliteitssysteem PKS-R waarbij de topeisen eenduidig worden 

geapportioneerd naar de implementatie organisaties in de daarbij behorende documentstructuur. 

In de nieuwe SE-werkwijze is het Pass-Fail document door de PD-ERTMS vertaald naar het 

“Smart PvE” 1 en het Apportioneringsdocument vertaald in de SSS en SSDD2 documenten. Voor 

verdere beoordeling wordt daarom verwezen naar de beoordeling van actie 1.5. 

1 Smart: een werkbegrip voor aanduiding van de kwaliteit van eisen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch, Tijdgebonden 
2 SSS: System-Subsystem Specification, SSDD: System-Subsystem Design Description.  
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Actie 1.5 Apportionering tot op bestelniveau gereed voor aanbestedingen 

Beschrijving van de actie 

 “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 

voordat deze eisen met marktpartijen worden gecommuniceerd” [ref 2]. 

Beoordeling opvolging van de actie 

De beoordeling van de opvolging van de actie valt uiteen in een serie stappen die wordt gezet bij 

de afleiding van de programma doelstellingen naar de aanbestedingsdossiers: 

• Systeemarchitectuur: dit is de basis voor de apportionering van de eisen. De

systeemarchitectuur is vernieuwd t.o.v. de VSA in het programmadossier. De hoofdopdeling

van het systeem vindt nu plaats volgens de Implementatie Organisaties. De architectuur is op

hoofdlijnen gereed [ref 25], maar er vindt nog nadere detaillering plaats van de interfaces

tussen de deelsystemen. De architectuur is ook nog niet vastgesteld. Voor de eerste

aanbestedingen van materieel (acht reeds aanbestede prototypes goederenlocs en de

komende aanbesteding van de VIRM) wordt overigens nog gewerkt op basis van de oude

architectuur.

Beoordeling opvolging van de actie 

De belangrijkste documenten in het apportioneringsproces op het niveau van de 

Programmadirectie zijn in voorbereiding maar nog niet vastgesteld, uitgezonderd het 

Migratieplan. 

De documenten die de apportionering regelen bij NS en ProRail zijn nog in concept. Ook de 

voorbereiding van de aanbestedingsdossiers zelf is nog niet gereed. De actie is daarmee 

nog niet voltooid.  

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Er zijn belangrijke stappen gezet om de programma doelstellingen systematisch en 

traceerbaar door te leiden naar de aanbestedingsdossiers. Er is een nieuwe 

systeemarchitectuur ontwikkeld die een goede doorleiding van het PvE Vervoersysteem 

mogelijk maakt in onderliggende specificaties die goed aansluiten op de 

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Bij NS en ProRail wordt de werkwijze 

en documentstructuur gehanteerd die consistent is met de SE werkwijze van het PKS-R. Dit 

leidt tot een traceerbare doorvertaling van de programmadoelstellingen naar de 

aanbestedingsdossiers. Door de gehanteerde structuur is de integratie van het gehele 

vervoersysteem geborgd. Door de toegepaste werkwijze en de gehanteerde kaders wordt 

bereikt dat de specificaties ‘smart’ eisen bevatten.   

De specificaties die door Programmadirectie en IO’s worden opgesteld zijn veelal nog in 

concept. Er is nog wel veel werk te doen qua traceerbare doorvertaling naar onderliggende 

specificaties, echter er is geconstateerd dat dit voor de eerstkomende aanbestedingen geen 

grote risico’s oplevert.  

Voor overige vervoerders zijn nog geen grote aanbestedingenstrajecten gestart. Dit is nog 

niet tijd-kritisch.  
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• Pass-Fail criteria verder uitwerken in het “Smart PvE”: deze actie is vrijwel voltooid [ref 29],

maar het Smart PvE is nog niet vastgesteld.

• De afleiding van de eisen uit het Smart PVE naar de eisendocumenten voor de Implementatie

Organisaties, met name SSS0, SSDD0, en SSS1: deze documenten zijn in concept

beschikbaar maar nog niet vastgesteld.

• Tracering aanbestedingseisen VIRM: de eisen voor de VIRM-aanbesteding zijn door NS

opgesteld en getraceerd naar de bovenliggende specificaties van het programma ERTMS en

de NS kaders. De aanbestedingsdocumenten zijn nog in bewerking.

• Tracering aanbestedingseisen CSS ProRail: de eisen voor de aanbesteding worden door

ProRail volgens de nieuwe SE-systematiek doorvertaald van programmaniveau naar

aanbestedingsniveau. De documenten voor de aanbesteding van de CSS zijn nog in

bewerking, wel hebben reeds de nodige toetsen plaatsgevonden.

• Tracering overige aanbestedingen: dit is nog in voorbereiding.

Hiermee wordt geconcludeerd dat de actie gedeeltelijk is voltooid. Er is veel werk verzet maar de

documenten in het afleidingsproces zijn nog niet vastgesteld.

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De beoordeling van deze actie wordt beschreven in de volgende deelparagrafen. Deze paragrafen 

geven eerst een beoordeling van de gehanteerde structuren (a, b), volgen daarna de verschillende 

stappen in het proces (conform het PKS-R) van afleiding van de top-eisen naar de onderliggende 

specificaties uitmondend in de aanbestedingseisen (c t/m g) waarna nog een beoordeling volgt 

van een steekproef die is gehouden in de documentatie (h): 

a) Systeemarchitectuur

b) Documentstructuur en apportionering

c) Smart PvE

d) Opstellen SE-documenten voor de Implementatie Organisaties (OCD, SSS-0, SSDD-0)

e) Tracering aanbestedingseisen VIRM

f) Tracering aanbestedingseisen CSS

g) Tracering overige aanbestedingen

h) Steekproef op traceerbaarheid en toetsbaarheid van eisen

a. Systeemarchitectuur

De vervoersysteem systeemarchitectuur (VSA) [ref 5] zoals die in het programmadossier ERTMS 

is gepresenteerd is onlangs bijgesteld [ref 25]. In de nieuwe architectuur is op het hoogste niveau 

het vervoersysteem opgedeeld in deelsystemen van de Implementatie Organisaties (IO’s), zie 

Bijlage C. Met deze architectuur is een verdeling (apportionering) van de topeisen mogelijk 

gemaakt die nu goed aansluit bij de verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties 

betrokken bij het vervoersysteem. Ook uit oogpunt van scope verdeling en governance in een 

brownfield situatie is dit een geschikte keuze. Binnen deze subsystemen vindt de onderverdeling 

plaats naar de techniek en de bedrijfsprocessen binnen de Implementatie Organisaties.  

Een verandering van de basisarchitectuur lopende het proces kan een risico opleveren voor de 

aanbesteding van de VIRM omdat deze nog op de oude architectuur is gebaseerd. Het risico ligt 

vooral in mogelijk verkeerde of incomplete definities van interfaces en in mogelijke fouten bij 

wijzigingen later in de tijd. Het programma heeft verklaard dit risico te willen mitigeren door de 

specificaties van de VIRM ook nog een keer af te leiden op basis van de nieuwe architectuur en 

documentstructuur.  
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Geconcludeerd wordt dat de gekozen architectuur een goede en heldere doorleiding van 

programmadoelstellingen en de integratie van het vervoersysteem mogelijk maakt. 

b. Documentstructuur en apportionering

De documentstructuur waarbinnen de topeisen worden doorgeleid naar beneden volgt de 

systeemarchitectuur. Met andere woorden: voor elk subsysteem wordt een set van SE-

documenten opgesteld, die in naamgeving vergelijkbaar zijn. In deze fase zijn dat 

specificatiedocumenten (SSSx) en ontwerpdocumenten (SSDDx), waarbij ‘x’ het niveau in de 

decompositie aangeeft. De afleiding (apportionering) van de top-eisen naar aanbestedingsniveau 

vindt nu in stappen plaats aan de hand van deze documentstructuur.  

De werkwijze rond deze documentstructuur is opgenomen in het PKS-R van de 

Programmadirectie en is ook omarmd door ProRail en de NS als eerste twee Implementatie 

Organisaties die deze zomer gaan starten met de aanbestedingen.     

De documentstructuur biedt een duidelijke en inzichtelijke structuur voor de afleiding van de 

doelstellingen naar de aanbestedingseisen en het traceerbaar en integreerbaar maken hiervan. 

c. Smart PvE en Proceseisen

De doelstellingen uit het programmaplan bevatten de beleidsdoelen van het Programma ERTMS. 

Die doelen vallen gedeeltelijk buiten de directe invloedssfeer van het programma ERTMS. 

Daarom zijn de doelstellingen vertaald in eisen in het PVE Vervoersysteem. De validatie van het 

PVE Vervoersysteem naar de beleidsdoelstellingen heeft al plaatsgevonden in het 

programmadossier, al voor de BIT-toets, met behulp van het Monitoringkader. Het PVE 

Vervoersysteem kan daarom worden genomen als uitgangspunt voor de onderliggende 

specificaties.  

De eisen uit het PVE Vervoersysteem waren echter in eerste instantie niet genoeg eenduidig en 

verifieerbaar volgens de conclusies van de BIT Toets. In deze actie 1.5 is nu op basis van het 

PVE Vervoersysteem en het Pass-Fail document uit het programmadossier [ref 8] het document 

“Smart PvE” opgesteld [ref 29]. Deze geeft een nadere interpretatie aan de eisen uit het PvE 

Vervoersysteem, voegt daar een toelichting, interpretatie en pass-fail criteria aan toe. Tevens 

geeft dit document de eisen voor de onderliggende laag specificaties (SSS-0), waarbij deze 

traceerbaarheid zijn gemaakt naar de eis in het PvE Vervoersysteem. Voor de uiteindelijke 

toetsing aan de eisen moet nog wel worden afgesproken op welke wijze die toetsing zal 

plaatsvinden. Daarvoor worden bij de eisen de verificatiemethode gespecificeerd. Deze activiteit 

moet nog plaatsvinden, de verificatiemethodes worden opgenomen in de Systeem Verificatie 

Plannen (SVP) en de Test plannen (STP).  

In aanvulling op de inhoudelijke eisen in het Smart PvE worden procesmatige eisen gesteld aan 

de IO’s in het document Proceseisen [ref 46]. Deze eisen dwingen af dat de SE-werkwijze ook 

wordt toegepast binnen de IO’s. Daarbij is belangrijk dat de Programmadirectie een reviewrol en 

goedkeuringsrol blijft vervullen in de aanbestedingsdocumenten ten behoeve van grote 

aanbestedingen die door de IO’s worden opgesteld, en dat er een proces wordt toegepast van 

Issue en Change management in het geval dat IO’s onduidelijkheden signaleren of af willen wijken 

van de door PD geleverde specificaties. Ook dit proces borgt dat er vanuit de PD toegezien kan 

worden dat er in de aanbestedingsdocumenten invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van 

het programma. 

Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat de eisen in het “Smart PvE” goed toetsbaar zijn, 

in combinatie met de SVP en STP-documenten die nog in voorbereiding zijn, en dat de 
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traceerbaarheid naar het PvE Vervoersysteem expliciet is gemaakt. Het document “Smart PvE” is 

nog niet vastgesteld. 

d. Opstellen SE-documenten voor de Implementatie Organisaties (OCD, SSS-0, SSDD-0):

De documenten van de Programmadirectie die noodzakelijk zijn als uitgangspunt voor de 

aanbesteding zijn nog in concept en dus nog niet vastgesteld. Het enige document dat is 

vastgesteld is het Migratieplan [ref 9]. De SE-documenten OCD, SSS-0, SSDD-0, SSS-1 en de 

IRS-documenten zijn nog allemaal in concept.   

In deze SE-documenten worden voor elke migratiedeelstap de eisen uit het “Smart PvE” verder 

afgeleid naar de eisen voor deze stap waarbij aannames en keuzes worden gemaakt over die 

migratiedeelstap en de verschillen met voorgaande stappen. In de SSDD-0 per migratiedeelstap 

worden die eisen vervolgens verder afgeleid naar de deelsystemen die in die stap een rol spelen. 

Dit is op traceerbare wijze uitgewerkt in de documenten die zijn getoond in de toets [ref 28, 25]. 

Doordat de volledige set SE-documenten per migratiedeelstap wordt uitgewerkt, doet zich de 

vraag voor hoe de specificaties van de verschillende migratiedeelstappen worden gecombineerd 

tot de eisen voor één aanbesteding. Desgevraagd heeft men aangegeven dat voorafgaand aan de 

eerste aanbestedingen de SE-documenten zijn uitgewerkt voor migratiedeelstap mds 9.20, welke 

de eisen bevat voor het complete vervoersysteem. Er is ook een analyse gemaakt over alle 

migratiedeelstappen heen welke eisen en scope geraakt worden en hoe deze verdeeld worden 

over de diverse partijen. Tot slot wordt voor elke project een analyse gemaakt welke 

migratiedeelstappen daarop van invloed zijn, waarna de betreffende eisen worden afgeleid voor 

die aanbesteding of contract [ref 47]. 

De pass-fail criteria en de verificatiemethodes zijn voor deze documenten nog niet uitgewerkt. De 

organisatie is van plan dit op te nemen in de Systeem Verificatie Plannen (SVP) en de Test 

plannen (STP). 

e. Tracering aanbestedingseisen VIRM

De aanbestedingsdocumenten voor de ombouw van het VIRM-materieel van NS zijn niet volgens 

de hierboven systematiek tot stand gekomen, maar hiervoor is nog de oude benadering gebruikt 

zoals oorspronkelijk van plan voor de invoering van het PKS-R. In deze oude benadering heeft de 

Programmadirectie daartoe een Generiek Programma van Eisen materieel (GPvEm) opgesteld 

[ref 31]. Dit GPvEm is gevalideerd tegen het PVE Vervoersysteem [ref 8]. Daaruit staan nog 

enkele risico's open die via actielijsten worden bewaakt. 

De aansluiting tussen het GPvEm en de aanbestedingseisen voor de VIRM wordt geborgd door 

de NS. Daarvoor wordt het Polarion tool ingezet waarin de traceerbaarheid tussen VIRM eisen en 

GPvEm met links is aangebracht. Ook is er een onderbouwingsrapport opgesteld waarin de 

totstandkoming van de specificaties voor de VIRM wordt onderbouwd en de wijze van tracering is 

uitgelegd.  

Voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het vervoersysteem ERTMS zijn bij NS in het 

RAMS-proces faalscenario’s geanalyseerd van de treinen en de NS-processen, en van daaruit zijn 

de eisen gesteld in de verschillende SSS-documenten. (Als voorbeeld is genoemd dat 

beschikbaarheidseisen uitmonden in de noodzaak voor de monitoring van bepaalde gegevens in 

treinen). Er is geconstateerd in de onderhavige toets dat er in het GPvEm geen eisen aan 

Maintainability zijn gesteld, een essentiële voorwaarde voor het voldoen aan beschikbaarheid 

eisen, maar deze zijn door NS wel toegevoegd aan het aanbestedingsdossier waarbij 

bovengenoemde analyses en NS-kaders als input hebben gefungeerd. 

Ten aanzien van de toetsbaarheid, haalbaarheid en integraliteit van de eisen in de VIRM-

aanbesteding is nog op te merken dat er de nodige borgingsprocessen zijn ingericht: conform de 
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NS-kwaliteitsprocessen wordt de Eurospec 2.0 methodiek toegepast voor specificaties, er wordt 

een reviewproces toegepast waarbij het dossier wordt getoetst vanuit de lijnorganisaties, er 

hebben marktconsultaties plaatsgevonden, en er is nog een dialoogfase met potentiele 

leveranciers voorzien.  

Naast technische eisen heeft NS ook proceseisen opgenomen in het aanbestedingsdossier. De 

ERTMS-leveranciers moeten een werkwijze implementeren om te borgen dat de 

aanbestedingseisen worden gerealiseerd in hun producten, dat dit verifieerbaar gebeurt, en dat er 

een verificatiedossier en -proces wordt ingericht waarmee de aantoonbaarheid en de succesvolle 

integratie wordt geborgd. Voor NS-aanbestedingen zijn dit standaard onderdelen in de 

aanbestedingsdossiers. Daarnaast richt de NS programma’s in voor Configuratie Management en 

onderhoud door softwareleveranciers (life cycle Service Level Agreements).  

Ter validatie van de VIRM-aanbestedingseisen heeft NS bovendien het voornemen om achteraf 

een validatie op het aanbestedingsdossier uit te voeren door de eisen nog een keer vanuit de 

nieuwe SE-werkwijze af te leiden via SSS en SSDD-documenten. 

Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het gevolgde proces voldoende 

waarborgen biedt dat de eisen voor de aanbesteding van de VIRM “smart” zijn en invulling geven 

aan de doelstellingen van het programma.  

f. Tracering aanbestedingseisen CSS

De eisen voor de aanbesteding van het CSS worden door ProRail volgens de nieuwe SE-

systematiek (SSS/SSDD-documenten) doorvertaald van programmaniveau naar 

aanbestedingsniveau. De apportionering van de eisen vanuit de Programmadirectie (SSS-1) 

binnen ProRail naar het SSS-2 niveau is uitgevoerd op basis van de bestaande 

systeemarchitectuur binnen ProRail. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking tussen 

programmadirectie en ProRail. 

Validatie naar de PVE top-eisen heeft plaatsgevonden door een crosscheck van de eisen in het 

aanbestedingsdossier tegen de eisen in de SSS-1.  

De validatie van de aanbestedingseisen t.a.v. betrouwbaarheid heeft plaatsgevonden door een 

RAM3 analyse [ref 43]. Op basis daarvan zijn in het aanbestedingsdossier voor CSS toetsbare 

RAM- getallen opgenomen die, zoals ProRail aangeeft, zodanig zijn gekozen dat daarmee ruim 

invulling kan worden gegeven aan de topeis zonder te “overvragen” ten opzichte van wat de markt 

aan deelsystemen/-componenten kan bieden. Ook wordt gebruik gemaakt van de 

betrouwbaarheidseisen in de Europese ERTMS-specificaties, maar omdat ProRail een geheel 

nieuw CSS gaat bouwen voegt zij ook zelf betrouwbaarheids-eisen toe. Daarnaast wordt van de 

leverancier van het systeem verwacht dat hij middels een gedegen RAM-aanpak (zoals 

voorgeschreven in Cenelec 50126) het goed functioneren van zijn systeem op dit vlak aantoont. 

Zijn werkwijze dient hij te overleggen middels o.a. een RAM-plan. ProRail selecteert bij de 

aanbesteding (met selectie eisen) alleen leveranciers met voldoende ervaring met ERTMS. 

De eisen aan de vervoerscapaciteit met ERTMS zijn niet rechtstreeks door te leiden naar de 

leveranciers omdat daar een stuk ontwerp van ProRail zelf aan vooraf gaat. De in te kopen 

systemen moeten worden geconfigureerd en geplaatst op een baanvak waarvan het ontwerp 

wordt gemaakt door ingenieursbureaus in opdracht van ProRail. Dat gaat dan over het ontwerp 

van de beveiligingsblokken en de plaatsing van balises e.d. Voor de aansturing van de 

3 RAM: Reliability, Availability, Maintainability 
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ingenieursbureaus stelt ProRail hiertoe ontwerpvoorschriften op. ProRail neemt hierbij de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid op zich voor het ontwerp en de integratie in het geheel. 

 

Het aanbestedingsdossier voor CSS is vrijwel gereed. Er zijn reeds toetsen uitgevoerd door de 

NoBo en AsBo. Het aanbestedingsdossier is intern ProRail gevalideerd via de daartoe ingerichte 

standaard validatieprocessen. Ook is het grootste deel van de specificaties middels formele 

marktconsultaties gedeeld met potentiele leveranciers, waarbij vragen zijn gesteld (en 

beantwoord) met betrekking tot duidelijkheid en haalbaarheid. 

 

Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het gevolgde proces voldoende 

waarborgen biedt dat de eisen voor de aanbesteding van de CSS “smart” zijn en invulling geven 

aan de doelstellingen van het programma. Een aandachtpunt daarbij is dat de werkwijze nog wel 

goed moet worden geborgd in de organisatie en processen. 

 

g. Tracering overige aanbestedingen 

ProRail zal de overige aanbestedingen uitvoeren zoals hierboven bij CSS beschreven. 

De NS voert voor de overige aanbestedingen de werkwijze toe volgens de nieuwe SE-werkwijze 

met SSS/SSDD-documenten. Daarbij wordt het SSS-2 niveau ingevuld door de NS 

bedrijfsprocessen, en het SSS3 niveau door de middelen die daarvoor nodig zijn. Een 

aandachtpunt daarbij is dat de werkwijze nog wel goed moet worden geborgd in de organisatie en 

processen. 

 

Ten aanzien van de overige vervoerders zal het kwaliteitsmanagementsysteem van IEMeV (naar 

verwachting deze zomer gereed) borgen dat goed aangesloten wordt op de processen van de 

PKS-R. Middels proceseisen in de samenwerkingsovereenkomsten (SOK) wordt bij elke 

vervoerder geborgd dat de SE Werkwijze wordt toegepast door de vervoerders en ook richting 

leveranciers wordt doorgeleid. Dit betekent dat de systematiek van de vertaling van eisen via SSS 

en SSDD-documenten, en de verificatie daarvan, ook bij de overige vervoerders zal worden 

toegepast. 

 

Omdat in de nieuwe werkwijze het Generieke Programma van Eisen materieel (GPvEm) is 

vervallen kan het risico ontstaan voor latere aanbestedingen dan de VIRM dat de impliciete kennis 

die in de gedetailleerde eisen in het GPvEm is opgesloten verloren gaat kan dan een risico zijn 

voor vervolgaanbestedingen.  

 

In de toets is niet helemaal inzichtelijk geworden hoe het verband is tussen de aanbestedingen en 

de daarvoor benodigde specificaties gezien vanuit de verschillende migratiedeelstappen. Hoewel 

de traceerbaarheid per migratiedeelstap wordt aangelegd kunnen er meerdere deelstappen van 

toepassing zijn op een aanbesteding, bijvoorbeeld voor tijdelijke configuraties. Dit verband is niet 

helemaal helder, hetgeen een risico kan opleveren voor een individuele aanbesteding dat niet alle 

migratiedeelstappen goed daarin zijn meegenomen. 

 

h. Steekproef op traceerbaarheid en toetsbaarheid van eisen    

Het ADSE toetsteam heeft een paar steekproeven uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre de 

afgeleide eisen toetsbaar zijn en inhoudelijk invulling geven aan de bovenliggende eisen uit het 

PvE Vervoersysteem. Zie Bijlage D. De steekproef betrof eisen voor treinvertragingsminuten, 

capaciteit, en veiligheid.   

 

Conclusies uit de steekproef:  
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- Voor de eis van betrouwbaarheid zijn de eisen aan leveranciers voor de eerste

aanbestedingen toetsbaar en er is gevalideerd dat deze bijdragen aan de

programmadoelstellingen. Niet alle eisen die aan de bedrijfsprocessen worden gesteld zijn

goed toetsbaar. Een referentiewaarde voor de huidige situatie op basis waarvan de

uiteindelijke verificatie plaatsvindt moet nog worden vastgesteld.

- Voor het voldoen aan de eis voor capaciteit (opvolgtijd) is er nog discussie gaande over

de methodiek. Op zich is echter deze eis helder genoeg, alleen de wijze van verificatie

moet nog worden bepaald. ProRail heeft daarin een eigen ontwerpverantwoordelijkheid.

Voor de eisen gebruikt voor de eerste aanbestedingen van de infrastructuur (CSS) is

middels simulatie aangetoond dat deze de vereiste capaciteit kunnen realiseren. De eisen

aan materieel zijn nog niet bevroren.

- Voor de veiligheidseisen moeten de te hanteren veiligheidsindicatoren en

referentiewaarden nog worden bepaald, waardoor de norm waartegen de (volgens wet

geregelde) veiligheidsanalyses worden uitgevoerd nog niet geheel helder is.

Dit is voor de eerste aanbestedingen nog geen groot risico doordat kwantitatieve eisen

zijn gespecificeerd aan de toegelaten risicowaarden voor de faalwijzen van de techniek, in

combinatie met de methodiek zoals voorgeschreven in de EU-regelgeving.

Actie 1.6 Additionele middelen ten behoeve van SE definiëren en implementeren 

Beschrijving van de actie 

Naast de definitie van de processen (zie actie 1.1) implementeert het programma aanvullende 

systemen en technieken voor het verstevigen van het requirements-engineering proces [ref. 2]. 

Beoordeling opvolging van de actie 

Er is voor gekozen om de Systems Engineering processen te beschrijven in het PKS-R. (zie ook 

actie 1.1). Ten behoeve van Product Based Planning zijn productbeschrijvingen opgesteld waarin 

ook de kwaliteitscriteria voor de producten opgenomen zijn. Er zijn ook werkinstructies voor 

uitvoering van de processen opgesteld. 

Voor document management is SharePoint ingericht. Voor issue en changemanagement wordt 

gebruik gemaakt van JIRA. Voor configuratiemanagement gaat nog IT-tooling geselecteerd 

Beoordeling opvolging van de actie 

De actie is deels voltooid. De huidige aanpak is gebaseerd op documenten met 

gedefinieerde inhoud gebruikmakend van generieke IT-hulpmiddelen, zoals MS-Office. 

Ondersteuning met adequate SE-toolset moet nog ontwikkeld worden. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

In de huidige fase van het ERTMS-programma kan volstaan worden met de gekozen aanpak 

gebaseerd op documenten. Door de parallelle uitvoering van migratiestappen zal de 

complexiteit van het ERTMS-systeem groeien en daarmee zal het aantal documenten sterk 

toenemen. In de toekomst zal adequate SE-tooling noodzakelijk worden om de integraliteit te 

kunnen blijven borgen.  
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worden (zie ook actie 2.2). Voor opstellen van de documenten wordt gebruik gemaakt van MS-

Office. Specifieke SE-tooling (requirements management, architectuur, etc.) wordt niet toegepast 

door de PD-ERTMS. Deze SE-tooling wordt als niet essentieel beschouwd voor de beheersing 

van de huidige aanbestedingen. 

Deze actie is dus gedeeltelijk voltooid. Toegepaste middelen zijn vooral gebaseerd op 

documenten met een vooraf gedefinieerde inhoud. De PD-ERTMS verwacht dat in de 

vervolgfasen van het ERTMS een specifieke SE-toolset noodzakelijk zal gaan worden om de 

groeiende complexiteit door de parallel in uitvoering zijnde projecten te kunnen blijven beheersen. 

Integratie daarvan met de CMDB is van groot belang (zie ook actie 2.2). 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Doorvertaling van programma doelstellingen door de IO’s ProRail en NS gebeurt met een 

werkwijze gebaseerd op documenten waarbij aandacht is voor de traceerbaarheid naar 

bovenliggende specificaties. Hier worden analyses en reviews op uitgevoerd (zie ook actie 1.5) 

Zowel binnen de PD-ERTMS als bij ProRail en NS wordt nog gezocht naar de SE-Toolset, waarbij 

het uitgangspunt is om, waar mogelijk, reeds gebruikte SE-Tools te gaan toepassen. Zo wordt 

binnen NS Polarion toegepast voor eisenbeheer en traceerbaarheid van eisen.  

In de huidige fase van het Programma ERTMS kan volstaan worden met de gekozen aanpak 

gebaseerd op documenten. Door de parallelle uitvoering van migratiestappen zal de complexiteit 

van het ERTMS-systeem groeien en daarmee zal het aantal documenten sterk toenemen. In de 

toekomst zal adequate SE-tooling noodzakelijk worden om de integraliteit te kunnen blijven 

borgen. 

Het ontbreekt nog aan een gezamenlijk beeld van de ondersteunende SE-toolset bij de PD-

ERTMS en de relatie daarvan met SE-toolsets in de IO’s. ADSE acht het noodzakelijk om een 

visie op een SE-toolset te ontwikkelen om bij groeiende complexiteit van het ERTMS-systeem de 

integraliteit van het ERTMS-systeem te kunnen blijven borgen. Een dergelijke SE-Toolset kan ook 

bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen door consistentiebewaking, 

traceerbaarheid, Verificatie en Validatie en integratie, beter te ondersteunen dan in de huidige 

aanpak die gebaseerd is op arbeidsintensieve documenten. 
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Actie 1.7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en systeemintegratie expliciteren 

 

 

Beschrijving van de actie 

Om te borgen dat de kwaliteit en de systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interfaces 

voldoende zijn geëxpliciteerd om de eisen uit het Programma van Eisen ERTMS (PvE) te 

realiseren, zullen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken 

functionarissen expliciet te zijn vastgelegd [ref 2]. 

 

Beoordeling opvolging van de actie 

Actie 1.7 heeft betrekking op het expliciteren, inrichten en vastleggen van de verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit en de systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interfaces bij de PD, 

IEMeV en de Implementerende Organisaties. 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn binnen de PD gedefinieerd. Hiervoor zijn 

binnen de implementatie organisaties IEP en ERTMS@NS de kwartiermakers aangewezen.  

 

Beoordeling opvolging van de actie 

De actie is voltooid.  

De implementatie van de verantwoordelijkheden binnen de Programmadirectie en de 

Implementatie Organisaties (IO’s) zijn voltooid. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en 

systeem integratie van alle systeemobjecten en hun interfaces voor de betreffende 

leveranciers is doorgeleid via de concept aanbestedingsdossiers.  

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De ingevoerde werkwijze biedt de waarborgen voor een goede vertaling van de 

doelstellingen in heldere specificaties waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 

de systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interface is geëxpliciteerd.  

 

De programmadirectie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de 

kwaliteit en systeemintegratie geïmplementeerd en geïntegreerd in het kwaliteitssysteem 

van het programma (PKS-R), op basis van de internationale norm NEN-ISO 15288:2015.  

Binnen zowel IEP als ERTMS@NS zijn interne stuurgroepen ingericht die de bevoegdheid 

hebben om beslissingen in de beide implementatie-organisatie te maken. De 

verantwoordelijkheid van de kwaliteit is bij IEP doorgeleid naar de kwaliteitsmanager IEP en 

bij ERTMS@NS naar de interne NS kwaliteit- en auditafdelingen. Voor systeem integratie 

zijn kwartiermakers SI ingesteld door beide implementatie organisaties.  

 

De IO Materieel Eigenaren en Vervoerders zijn eindverantwoordelijk om de kwaliteit en de 

systeemintegratie van alle systeemobjecten en hun interfaces te expliciteren, maar kunnen 

via de samenwerkingsovereenkomst met de PD (SOK) aanspraak maken op advisering, 

monitoring en coördinatie van de PD door IEMeV. 
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Bij IEMeV wordt in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de betrokken 

Materieeleigenaar of Vervoerder en de programmadirectie vastgelegd dat Materieel Eigenaren en 

Vervoerders verantwoordelijk zijn voor het expliciteren van de kwaliteit en de systeemintegratie 

van alle systeemobjecten en hun interfaces.  

Hiermee is deze actie voltooid. 

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van kwaliteit zijn binnen de PD 

gedefinieerd in de Processen 02.05 (kwaliteitsmanagement), 0.3.08 (kwaliteitsborging) van het 

PKS-R [ref 19]. Taken zijn ingericht volgens de Deming-cycle (Plan-Do-Check-Act). Voor elk van 

de activiteiten zijn rollen en verantwoordelijken aangewezen volgens de EURI-Matrix4. Hierbij geldt 

dat voor de op te leveren resultaat/proces is er precies één eindverantwoordelijk (E) is 

aangewezen, namelijk afhankelijk van de activiteit of de programma-directeur of de manager PB. 

De programma-directeur en de manager PB staan hiërarchisch gezien op het hoogste niveau van 

de PD waardoor de aangewezen persoon met de E-rol binnen de PD ook daadwerkelijk de 

bevoegdheid (autoriteit) heeft om beslissingen te kunnen nemen. 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van systeemintegratie zijn binnen 

de PD gedefinieerd in de Processen 04.04 (Decompositie) en 04.08 (Integratie) van het PKS-R 

[ref 19]. Voor elk van de activiteiten zijn rollen en verantwoordelijken aangewezen volgens de 

EURI-Matrix. Hierbij geldt dat voor de op te leveren resultaat/proces is er precies één 

eindverantwoordelijk (E) is aangewezen, namelijk afhankelijk van de activiteit of de Manager SI, 

de Specificator, de Opsteller Integratie of de Integratie Uitvoerder. De Manager SI staat 

hiërarchisch gezien op het op een na hoogste niveau van de PD waardoor de aangewezen 

persoon met de E-rol binnen de PD ook daadwerkelijk de bevoegdheid (autoriteit) heeft om 

beslissingen te kunnen nemen. Door het ontbreken van rolbeschrijvingen kan echter niet met 

zekerheid vastgesteld worden of dit ook voor de overige systeemintegratierollen geldt. Het is 

bijvoorbeeld onduidelijk of er per document één (hoofd)specificator of (hoofd)opsteller is 

aangewezen of dat er binnen een document meerdere specificatoren of opstellers bestaan voor 

elk detail expertise gebied. Dit laatste is voor dergelijk complexe aanbesteding als ERTMS niet 

ongebruikelijk.  

 

Wel geldt dat in deze gevallen een “second line of defence” is aangelegd. Alle resultaten dienen 

conform Proces 3.3 (besluitvorming) in het PKS-R [ref 19] te worden vastgelegd door dan wel de 

Programma Directeur dan wel de leden van het MT ERTMS. Deze rollen hebben daadwerkelijk de 

bevoegdheid (autoriteit) heeft om beslissingen te kunnen nemen. 

 

Een heldere beschrijving van de diverse rollen ontbreekt in het PKS-R. Dit heeft niet alleen 

betrekking op de rollen voor kwaliteit en systeemintegratie, maar geldt in het algemeen. Het wordt 

aanbevolen dit ter verheldering aan het PKS-R toe te voegen. 

 

Binnen zowel IEP als ERTMS@NS zijn interne stuurgroepen ingericht die op het hoogste niveau 

bevoegdheid (autoriteit) hebben om beslissingen in de beide implementatie-organisatie te maken. 

De verantwoordelijkheid van de kwaliteit is bij IEP doorgeleid naar de kwaliteitsmanager IEP en bij 

 
4 De EURI-matrix in een door de PD gehanteerde Nederlandse aanduiding van de RACI-matrix, 
een model dat gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij 
een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven. 
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ERTMS@NS naar de interne NS kwaliteit- en auditafdelingen. Voor systeemintegratie zijn 

kwartiermakers SI ingesteld door beide implementatie organisaties.   

 

Bij IEMeV wordt in de Diensten Overeenkomst (DOK) vastgelegd in hoeverre de IEMeV 

ondersteuning levert aan de Materieel Eigenaren en Vervoerders voor wat betreft de scope van de 

materieelupgrade en/of retrofit ombouw. In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden de 

eisen vastgesteld waaraan de Materieel Eigenaren en Vervoerders moeten voldoen ten behoeve 

van het verkrijgen van een gedeeltelijke financiële bijdrage voor de ombouw van het materieel. 

Deze eisen omvatten ook eisen op het gebied van kwaliteit en systeemintegratie. Materieel 

Eigenaren en Vervoerders blijven echter verantwoordelijk om de kwaliteit en de systeemintegratie 

van alle systeemobjecten en hun interfaces te expliciteren, maar kunnen, via de SOK tussen PD 

en de IO, aanspraak maken op advisering, monitoring en coördinatie [ref 44 en 45] door gebruik te 

maken van de diensten van IEMeV en met IEMeV een DOK af te sluiten. 

 

Actie 1.8 Overzicht opstellen van alle relevante PvE's in hun onderlinge relaties 

 

 

Beschrijving van de actie 

“Er zal een overzicht van PvE’s worden opgesteld, om integraal beheer van eisen en raakvlakken 

tussen (deel) systemen beter mogelijk te maken” [ref 2]. 

 

Beoordeling opvolging van de actie 

Ten tijde van het definiëren van deze actie was niet duidelijk hoe de decompositie in tijd en tussen 

de Programmadirectie en de implementatie-organisaties zou worden georganiseerd. Tijdens het 

uitwerken van de actie 1.5 bleek dat daardoor ook deze actie 1.8 uitgevoerd wordt.  

Het toepassen van de J-STD-016 documentenstandaard, zoals weergegeven in het “smart PvE” 

[ref Smart PvE, zie ook Bijlage C] geeft de samenhang en de relaties tussen de verschillende 

specificatiedocumenten duidelijk aan.  

Voor de VIRM-aanbesteding wordt nog de oude structuur gehanteerd. Het aanbestedingsdossier 

van de VIRM is daarin afgeleid van het Generiek Programma van Eisen materieel (GPvEm) welke 

weer direct is afgeleid van het PVE Vervoersysteem en de programmakaders uit het 

programmadossier. Daarmee is de relatie tussen de PvE’s ook voor dat geval duidelijk.  

 

Daarmee wordt geconcludeerd dat deze actie is voltooid. 

 

Beoordeling opvolging van de actie  

De actie is voltooid. Het overzicht van PvE’s is opgesteld in de vorm van de 

documentstructuur volgens de J-STD-016 standaard.  

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De toegepaste documentstructuur is voldoende duidelijk om integraal beheer van eisen en 

raakvlakken mogelijk te maken.   
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Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Omdat de documentatiestructuur volgens de systeemarchitectuur en de J-STD-016 systematiek is 

opgebouwd geeft dat voldoende duidelijkheid over de afhankelijkheden, raakvlakken en de 

verschillende integratieniveau ’s van de documenten. Daardoor kan het beheer van de eisen en 

ook later de verificatie en integratie volgens een heldere structuur worden uitgevoerd. 

Daarmee wordt geconcludeerd dat de toegepaste documentstructuur voldoende duidelijk is om 

integraal beheer van eisen en raakvlakken mogelijk te maken.   

4.3 Kwaliteitsbeheersing bij ontwikkeling van ERTMS-componenten 

Actie 2.1 Kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in aanbestedingsdossiers 

Beschrijving van de actie 

Voor de adequate kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling van ERTMS-componenten is er 

gekozen om kwaliteitsmanagement binnen het PKS-R op basis van de standaard voor systems 

engineering NEN-ISO 15288:2015 [ref 4] te ontwikkelen. Hierdoor wordt geborgd dat voor de 

Beoordeling opvolging van de actie 

De actie is voltooid.  

De implementatie van de kwaliteitsbeheersing binnen de Programmadirectie ERTMS en de 

Implementatie Organisaties (IO’s) zijn voltooid. In de concept aanbestedingsdossiers van 

VIRM en CSS zijn de kwaliteitsbeheersingsmethoden voor de ontwikkeling van ERTMS 

componenten door leveranciers opgenomen.  

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Binnen het kwaliteitssysteem van de PD ERTMS zijn kwaliteitsbeheersingsprocessen 

ontwikkeld en opgenomen in de PKS-R-processen te weten 02.05 (kwaliteitsmanagement), 

0.4.09 (verificatie) en 0.4.11 (validatie). 

De PD heeft als documentatiestandaard gekozen voor J-STD-016. Hiermee is een 

eenduidige, consistente basis gelegd voor alle voorschrijvende (SSSx), definiërende 

(SSDDx) en controlerende (STPx, STDx, SVP, SVD en SVR) documenten binnen het 

ERTMS programma op grond waarvan kwaliteitsbeheersing op eenzelfde wijze kan worden 

uitgevoerd. 

Deze aanpak resulteert in kwaliteitsbeheersingsmethoden ontwikkeld op product en het 

procesniveau door de PD die verder afgeleid en gealloceerd wordt naar de 

aanbestedingsdocumenten van de implementerend organisaties (IO’s) en waarbij 

vastgelegd is dat de IO’s het recht hebben hierop te auditteren. Deze 

kwaliteitsbeheersingsmethoden zijn opgenomen in de concept aanbestedingsdocumenten 

van VIRM en CSS.  

Bij de overige Materiaal Eigenaren en Vervoerders hebben nog geen aanbestedingen 

plaatsgevonden. 
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realisatie van alle deelsystemen een herkenbaar proces wordt gevolgd en vergelijkbare producten 

worden geproduceerd. 

Beoordeling opvolging van de actie 

Actie 2.1 heeft betrekking op het ontwikkelen en opnemen van de kwaliteitsbeheersingsprocessen 

in het PKS-R en het doorleiden van deze kwaliteitsbeheersingsprocessen via de implementerende 

organisaties tot in de aanbestedingsdossiers  

De PD heeft de kwaliteitsbeheersingsprocessen ontwikkeld en opgenomen in de PKS-R. Als 

documentatiestandaard is gekozen voor J-STD-016 [ref 6] op grond waarvan kwaliteitsbeheersing 

op eenzelfde wijze kan worden uitgevoerd. Deze aanpak is verder afgeleid en gealloceerd naar de 

aanbestedingsdocumenten van de implementerend organisaties (IO’s), waarbij vastgelegd is dat 

de IO’s het recht hebben hierop te auditteren. 

In de concept aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS zijn eisen over kwaliteitsmanagement en 

kwaliteitsbeheersing opgenomen. Hiermee wordt de actie 2.1 als voltooid geacht. 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De Programmadirectie heeft gekozen voor het uitwerken van een kwaliteitsmanagement PKS-R 

op basis van de standaard voor systems engineering NEN-ISO 15288:2015. Het PKS-R is 

uitgewerkt in processen, werkinstructies en productbeschrijvingen. Als documentatiestandaard is 

gekozen voor J-STD-016 aangevuld met ISO 15289 indien andere dan J-STD-016 documenten 

nodig mochten zijn. De voor deze actie relevante processen uit NEN-ISO 15288:2015 zijn 02.05 

(kwaliteitsmanagement), 0.4.09 (verificatie) en 0.4.11 (validatie) uit het PKS-R [ref 19]. 

Er is door de PD gekozen om binnen de implementatieorganisaties aan te sluiten bij de 

kwaliteitsmanagementsystemen van deze organisaties, om te borgen dat IO’s zoveel mogelijk op 

een standaard en door hen bekende manier gaan werken. De bedrijfseenheden van ProRail en 

bedrijfsonderdelen van NS hanteren verschillende kwaliteitsstandaarden. De implementatie-

organisaties van deze organisaties richten processen in voor zover en wanneer nodig om de 

aansluiting. IEMeV hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat grotendeels gebaseerd is op 

het PKS-R van de PD. Kwaliteitsmanagement is geborgd binnen het kwaliteitsmanagementhuis 

van IEMeV onder de ondersteunende processen.   

Ten tijde van deze toets is een aantal producten conform PKS-R opgesteld, waaronder (in 

concept) de producten die de tracering van het programma-PvE naar het aanbestedingsdossier 

voor CSS vormgeven (Smart PVE, SSS0 en SSDD0). Het Migratieplan is het enige plan dat is 

gereviewd en vastgesteld volgens het PKS-R. Dit besluit is vastgesteld in het MT-verslag ERTMS 

vastgesteld op 13 februari 2020 [ref 42].   

Door de PD-ERTMS en ProRail is samengewerkt aan het realiseren van de J-STD-documenten 

die de verschillende niveaus van specificatie (SSS) en ontwerp (SSDD) tot op het niveau van de 

aansluiting met (clusters in) de bedrijfseenheden beschrijven. De aanpak door ProRail voor de 

aanbesteding van CSS is bevestigd door goedkeuring in het MT-ERTMS in het memo “ERTMS 

Reviewproces CSS-aanbesteding” [ref 18]. In de proces PvE’s voor de eerste aanbestedingen 

worden eisen opgenomen over het kwaliteitsbeheersingsmethoden bij de leveranciers. 
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Voor de aanbesteding van de VIRM werkt NS nog met de oorspronkelijk beoogde documenten, 

vanwege de beperkte beschikbare tijd. De producten die de tracering van het programma van 

eisen naar het aanbestedingsdossier VIRM vormgeven (GPvEM en aanvullende eisen) zijn 

daarmee niet conform het huidige PKS-R opgesteld. Er is uitgesproken door de PD dat na start 

aanbesteding ook daar de J-STD-documenten zullen worden geproduceerd voor deze en 

volgende migratiedeelstappen. De aanpak door NS voor de aanbesteding van VIRM is bevestigd 

door goedkeuring in het PD MT in het Memo ERTMS Beoordeling Aanbesteding VIRM [ref 17]. In 

hoofdstuk 8 van het PvE voor de VIRM-aanbesteding worden eisen opgenomen over het 

kwaliteitsbeheersingsmethoden bij de leveranciers. Overige kwaliteit gerelateerde eisen zijn 

opgenomen in Appendix 8: Process Requirements. 

De IO’s dienen de eigen kwaliteitsmanagementprocessen nog verder te definiëren en door te 

leiden naar hun organisatie. Dit is momenteel nog gaande bij IEP (ProRail) en ERTMS@NS (NS), 

waarbij de aansluiting met de interne processen op dit gebied aandacht zullen krijgen. Bij IEP 

loopt op dit moment een externe audit door KPMG om de verschillen in uitvoering van het 

kwaliteitsmanagementsysteem over de verschillende sectoren intern ProRail in kaart te brengen. 

Bij ERTMS@NS worden de kwaliteitsmanagementprocessen binnen het programma ERTMS@NS 

geborgd. In de proces PvE’s voor de eerste aanbestedingen worden eisen opgenomen over het 

kwaliteitsbeheersingsmethoden bij de leveranciers. 

Op het moment van de toets biedt IEMeV nog geen ondersteuning aan implementatie organisaties 

van de materieeleigenaren en vervoerders. Kwaliteit gerelateerde eisen zullen worden 

opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen PD-ERTMS en de betreffende 

implementatie-organisatie. Indien implementatie organisaties er voor kiezen om geen 

samenwerking te zoeken dan kunnen ze daarmee ook geen aanspraak doen op de 

compensatieregeling. Dientengevolge kan het PD-ERTMS dan ook niet zeker stellen dat er 

kwaliteitsbeheersingsmethoden worden opgenomen in die aanbestedingsdossiers [ref 44 en 45]. 

Materieeleigenaren en vervoerders kiezen er dan voor dit op eigen kracht te doen.   

Het algemeen beeld ten tijde van de toets bestaat dat nog veel documenten in concept staan. Dit 

is een risico voor het tijdig starten van de aanbesteding, thans gepland in juli 2020.  

Een ander risico is dat voor de aanbesteding van de VIRM NS nog met de oorspronkelijk beoogde 

documenten werkt, vanwege de beperkte beschikbare tijd [ref 33]. Dit kan een dilemma’s 

opleveren ten aanzien van de realisatie van de deelsystemen die wel volgens het huidige PKS-R 

zijn opgesteld waardoor een eenduidiger traceerbaarheid ontbreekt. Dit speelt met name een rol 

bij tussentijdse wijzigingen of in geval van afwijkingen door de leverancier bij oplevering. Als 

mitigerende maatregel is reeds uitgesproken door zowel de PD als de NS dat na start 

aanbesteding ook daar de J-STD-documenten zullen worden geproduceerd voor de goede 

beheersing van deze en volgende gerelateerde migratiedeelstappen. 

Er is niet gekeken in hoeverre er ook kwaliteitsbeheersingsmethoden zijn ontwikkeld en 

opgenomen in de aanbestedingsdocumenten op niveau van management en organisatie. 
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Actie 2.2 Configuratiemanagement aanpak operationeel  

 

 

Beschrijving van de actie 

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

en bij alle deelnemende partijen in het programma ERTMS.  

 

Beoordeling opvolging van de actie 

Configuratiemanagement is het inzichtelijk maken en houden van de configuraties van het 

vervoersysteem en de deelsystemen waaruit dat is samengesteld, gedurende de duur van het 

programma door het beheersen van wijzigingen aan deze configuraties. 

 

Het configuratiemanagementproces, gebaseerd op ISO-15288:2015, is beschreven als proces 

03.05 in het PKS-R [ref 4].  Er zijn daarin afspraken gemaakt met de IO’s over verdeling van de 

configuratiemanagement verantwoordelijkheid voor de producten en de behandeling van issues 

en wijzigingen die ontstaan in de IO’s. Voor issues zijn criteria opgesteld voor escalatie van issues 

naar de PD. Omdat wijzigingen voortkomen uit issues zijn hiermee ook de criteria voor escalatie 

van wijzigingen vastgesteld.  

 

De actie is deels voltooid, in de zin dat het configuratiemanagementproces bij de PD-ERTMS 

gedefinieerd is voor de huidige fase van het programma en de configuratiemanagement aanpak 

bij de IO’s nog in ontwikkeling is. Ook zal het configuratiemanagementproces nog verder 

uitgewerkt moeten worden om ook de groeiende complexiteit tijdens de migratie door de aantallen 

producten bij parallelle projecten aan te kunnen. 

 

Beoordeling opvolging van de actie  

De actie is deels voltooid. De aanpak voor configuratiemanagement is beschreven in het 

kwaliteitssysteem van het programma (PKS-R) [ref 19], Er zijn procesafspraken gemaakt 

met de huidige IO’s, ProRail en NS, over het beheren van de producten. Hierbij is een 

verdeling van verantwoordelijkheden afgesproken. Bij de IO’s wordt nog gewerkt aan de 

invulling van configuratiemanagement. 

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De implementatie van configuratiemanagement binnen de Implementatie Organisaties (IO’s) 

is nog niet geheel voltooid.  De programmadirectie heeft ervoor gekozen dit door de IO’s zelf 

te laten borgen. Bij ProRail en NS zijn acties gedefinieerd om de configuratiemanagement 

werkwijze te realiseren. 

De borging van configuratiemanagement in de keten en de relatie met de bedrijfsprocessen 

bij de IO’s is nog in ontwikkeling alsmede de doorleiding naar de leveranciers in de 

aanbestedingsdocumenten. 

Het beschreven issue- en wijzigingsproces ondersteunt de borgen van integraliteit door de 

criteria voor behandeling van de issues en wijzigingen  

Onderzoek naar vereiste tooling om de groeiende complexiteit van de configuratie te kunnen 

beheersen moet nog gedaan worden . 
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Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Het inzichtelijk maken van de configuraties wordt gedaan door middel van Product Based 

Planning (Configuratie Items), waarbij een breakdown van het totale systeem gebaseerd 

toegepast is. In deze breakdown staan ook de producten die bij IO’s gerealiseerd worden en 

onder dit configuratiemanagementproces geplaatst zijn. Hierover zijn afspraken met de IO’s 

gemaakt zodat helder is met welk proces de producten beheerd worden.  

 

Het wijzigingsbeheer bevat het beheren van issues en het beheren van wijzigingen. Issues 

kunnen leiden tot wijzigingen. Besluitvorming over issues en wijzigingen is ondergebracht in 

proces 03.03 van het PKS-R [ref 19] en daarmee ondergebracht bij de reguliere besluitvorming in 

het programma. Bij een wijziging wordt vastgelegd welke documenten gewijzigd moeten worden. 

Deze aanpak ondersteunt het borgen van integraliteit van het systeem. 

Er zijn geen processen beschreven voor het afhandelen van aanvragen voor om te mogen 

afwijken van de eisen, zonder dat de eisen gewijzigd worden. Deze afwijkingen dienen echter wel 

in de “as-built” configuraties gedocumenteerd te worden om de integraliteit van het systeem te 

kunnen blijven borgen.   

 

Er worden geen baselines 5 gedefinieerd omdat baselines niet bruikbaar geacht worden door de 

parallelle ontwikkelingen van de configuraties in de migratie(deel)stappen. Er wordt door het 

programma wel een “moving” baseline toegepast waaruit de status van de producten op elk 

moment duidelijk is. Deze aanpak zal ondergebracht worden in de Configuration Management 

DataBase (CMDB) waarvoor IT- tooling nog geselecteerd en geïmplementeerd moet worden. Met 

speciale aandacht voor de integratie van deze IT-tooling met SE-tooling (zie actie 1.6). 

 

In deze fase van het Programma ERTMS zijn de te beheren producten (nog) vooral documenten. 

Dit zal in het verdere verloop van het programma verder ontwikkelen naar beheren van concrete 

producten zoals systemen of componenten. Het beheren van software zal hierbij een belangrijk 

aandachtspunt (en uitdaging) gaan worden.  

 

Naarmate het programma ERTMS verder uitgevoerd wordt zal de configuratiemanagement 

aanpak ook verder ontwikkeld moeten worden om, naast toekomstige situaties (as-designed), ook 

actuele situaties (as-builts) na ombouw te kunnen beheren. De hoofdverantwoordelijkheid hiervoor 

zal bij de IO’s komen te liggen. Dit zal een belangrijk onderdeel moeten worden in het 

ketenbeheer. Afstemming en besluitvorming over wijzigingen, buiten de verantwoordelijkheid van 

een IO, zal dan, naar de mening van ADSE, explicieter ondergebracht moeten worden in 

bijvoorbeeld een Configuration Control Board (CCB). 

 

De IO’s dienen hun configuratiemanagementprocessen nog verder te definiëren en door te leiden 

naar hun organisatie. Dit is momenteel nog gaande bij IEP (ProRail) en ERTMS@NS (NS), 

waarbij de aansluiting met de interne processen op dit gebied aandacht zullen krijgen. Bij IEP zal 

dat gebaseerd zijn op de vigerende interne procedure PRC00055, die afspraken bevat over 

levering van informatie gedurende de uitvoering van een project. Bij ERTMS@NS is aangegeven 

dat een speciaal Configuratie Management Plan voor het Programma ERTMS binnen de NS 

uitgewerkt zal worden.  

 
5 Een baseline is een vooraf gedefinieerde set van onderling afgestemde en goedgekeurde 
configuratie-informatie die dient als uitgangspunt/referentie voor werkzaamheden en/of 
wijzigingsproces.  
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In de concepten voor diverse PvE’s voor de eerste aanbestedingen zijn eisen opgenomen voor 

het configuratiemanagementproces bij de leveranciers. 

 

Actie 2.3 Audits door PD en IO’s op kwaliteitsbeheersing op componenten 

 

 

Beschrijving van de actie 

Om te kunnen toetsen of aan de kwaliteitseisen voor de producten en leveringen wordt voldaan, 

zijn er binnen het PKS-R processen voor kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging beschreven. 

Hierin wordt de werkwijze vastgelegd voor het opstellen van en auditprogramma en 

kwaliteitsregister, genaamd Audit Action Tracker (AAT). Deze werkwijze wordt toegepast door het 

PD voor het plannen, uitvoeren en opvolgen van audits op de kwaliteitsbeheersing op 

(deel)opleveringen van de verschillende migratiestappen. De implementerende organisaties 

voeren audits uit binnen de eigen organisatieonderdelen. De resultaten van deze audits en 

onafhankelijke toetsen worden op regelmatige basis met de stuurgroep ERTMS besproken. 

 

Beoordeling opvolging van de actie 

De actie deels voltooid. 

Binnen de Programmadirectie ERTMS en de Implementatie Organisaties (IO’s) zijn 

auditplannen opgesteld ter borging van de kwaliteitsbeheersing op componenten. Als 

laatste stap dient te worden gecontroleerd of de kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling 

van ERTMS componenten door leveranciers goed is doorgeleid via de 

aanbestedingsdossiers. Deze actie is nog niet geheel afgerond omdat de 

aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS nog in concept zijn. 

Bij IEMeV is het kwaliteitsmanagementsysteem nog in ontwikkeling.  Hierdoor is er nog 

geen auditplan conform het kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld. 

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

In het PKS-R, Processen 02.05 (kwaliteitsmanagement), 0.3.08 (kwaliteitsborging), is 

vastgelegd dat de PD periodiek toetst of de processen van het 

kwaliteitsmanagementsysteem worden gevolgd, of aan de kwaliteitseisen voor de 

producten en leveringen wordt voldaan.  

 

Conform het PKS-R zijn auditplannen opgesteld op niveau van de PD (Auditplan 2019 

Programma ERTMS V1.0) en van de implementerende organisaties (Auditplan 

ERTMS@NS 2019-2020 en Auditplan IEP 2019-2020 v1.1). Voor de IEMeV bestaat er nog 

geen auditplan. 

 

De aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS zijn nog in concept. Derhalve is een volledige 

auditcyclus op het doorleiden van de kwaliteitsbeheersing op componenten in de 

aanbestedingsdossiers nog niet afgerond.  Wel heeft er reeds afstemming plaatsgevonden 

tussen PD en beide IO’s welk proces gevolgd wordt en wat getoetst wordt om beide 

aanbestedingsdossiers vrij te kunnen geven en hebben zowel ERTMS@NS en IEP interne 

audits uitgevoerd op de verschillende deelstappen in de totstandkoming van de 

aanbestedingsdossiers. 
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Beoordeling opvolging van de actie 

Actie 2.3 heeft betrekking op het opstellen van de auditplannen op enerzijds het niveau van de PD 

en anderzijds op het niveau van de Implementerende Organisaties (IEP, ERTMS@NS). Ook valt 

het voorbereiden op audits vanuit IEMeV hieronder. 

 

De auditplannen van het PD [ref 21], ERTMS@NS [ref 22] en IEP [ref 23] zijn opgeleverd en 

afgerond.  

 

Bij IEMeV is het kwaliteitsmanagementsysteem nog in ontwikkeling.  Hierdoor is er nog geen 

auditplan conform het kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld.  

 

Tevens geldt dat voor de definitieve afsluiting van actie 2.3 de programmadirectie de uiteindelijke 

audit van het aanbestedingsdossier pas kan uitvoeren kort voor de geplande start van de 

betreffende aanbesteding. Wel heeft de PD reeds beschreven welk proces gevolgd wordt en wat 

getoetst wordt om de aanbestedingsdossiers van VIRM en CSS door de Programmadirecteur vrij 

te kunnen geven in respectievelijk [ref 17, 18]. 

 

Hiermee is de actie deels voltooid. 

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

De Programmadirectie heeft gekozen voor het uitwerken van een kwaliteitsmanagement PKS-R 

op basis van de standaard voor systems engineering NEN-ISO 15288:2015. Het PKS-R is 

uitgewerkt in processen, werkinstructies en productbeschrijvingen. De voor deze actie relevante 

processen uit NEN-ISO 15288:2015 zijn 02.05 (kwaliteitsmanagement), 0.3.08 (kwaliteitsborging) 

uit het PKS-R [ref 4]. Hierin is vastgelegd dat de PD-ERTMS periodiek toetst of de processen van 

het kwaliteitsmanagementsysteem worden gevolgd, of aan de kwaliteitseisen voor de producten 

en leveringen wordt voldaan en of de ambities (zoals vastgelegd in de programma-opdracht) ten 

aanzien van kwaliteit worden behaald. 

 

Voor het opstellen en uitvoeren van de auditplannen en voor het opstellen en bijhouden van de 

diverse acties voortvloeiend uit de audits in het Verbeterregister/ Audit Action Tracker zijn 

respectievelijk de volgende werkinstructies toegevoegd aan het PKS-R: 03.08.01 (Werkinstructie 

Opstellen en Uitvoeren Auditplan) en 03.08.02 (Werkinstructie Verbeterregister 

AuditActionTracker) uit het PKS- R [ref 4]. 

 

Conform het PKS-R zijn auditplannen opgesteld op niveau van de PD (Auditplan 2019 Programma 

ERTMS V1.0) [ref 21] en van de implementerende organisaties (Auditplan ERTMS@NS 2019-

2020 [ref 22] en Auditplan IEP 2019-2020 v1.1 [ref 23]). Voor het PD is het auditplan 2020 nog in 

ontwikkeling. Voor IEMeV bestaat er nog geen auditplan. 

 

De PD, ERTMS@NS en IEP kunnen de uiteindelijke audits van het aanbestedingsdossier pas 

uitvoeren kort voor de geplande start van de betreffende aanbesteding. Ten tijde van de toets zijn 

de aanbestedingsdossiers nog in de conceptfase en zijn derhalve de audits nog niet volledig 

afgerond op de kwaliteitsbeheersing van de ERTMS-componenten VIRM en CSS. 

 

Wel heeft er reeds afstemming plaatsgevonden tussen PD en beide IO’s welk proces gevolgd 

wordt en wat getoetst wordt om de aanbestedingsdossiers van VIRM evenals CSS door de 

Programmadirecteur vrij te kunnen geven in respectievelijk [ref 17, 18]. 
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In aanloop naar de toetsing op het aanbestedingsdossier VIRM binnen de implementatie 

organisatie ERTMS@NS, hebben er in 2019 audits plaatsgevonden op de verschillende 

deelstappen van de aanbesteding te weten: het aanbestedingsplan, de RFI en het bijgewerkte 

aanbestedingsplan van de Retrofit VIRM.  Binnen de invoering van ERTMS bij NS worden 4 

projecten onderscheiden (RUN, VoVe, VIH en SO&I). Het Auditplan ERTMS@NS 2019-2020 

bevat audits op de Project Initiatie Documentatie van elk van deze 4 projecten [ref 22]. 

 

In aanloop naar de toetsing op het aanbestedingsdossier CSS is binnen de implementatie 

organisatie ProRail, heeft er in 2019 conform het Auditplan IEP 2019 – 2020 een audit 

plaatsgevonden naar de specificaties van de aanbesteding van het ERTMS-systeem voor de 

CSS. Randvoorwaarde voor start van de audits op de raakvlakken met de programmadirectie 

waaronder het PKS-R is dat IEP zelf een programma kwaliteitssysteem (PKS) heeft [ref 23]. Bij 

IEP loopt op dit moment een externe audit door KPMG om de verschillen in uitvoering van het 

kwaliteitsmanagementsysteem over de verschillende sectoren intern ProRail in kaart te brengen. 

Aangenomen is dat derhalve deze audits nog niet zijn uitgevoerd. 

 

Derhalve kan geconcludeerd worden dat de intentie van deze actie op zodanige wijze is ingevuld 

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. 

 

Opmerkelijk is het verschil in aanpak tussen de twee implementatie organisaties.  IEP richt zich in 

haar auditplan meer op de processen van de regieafdeling IEP en de raakvlakken met de 

programmadirectie en de realisatieprojecten in de lijnorganisatie. 

ERTMS@NS richt zich in haar auditplan meer op de ERTMS-componenten. De term “ERTMS-

componenten” wordt hierbij ruim opgevat; alle deliverables van ERTMS@NS zoals deze zijn 

beschreven in het programmaplan “Invoering ERTMS bij NS” en de 4 projectplannen (RUN, VoVe, 

VIH en SO&I).  

 

4.4 Verstevig aanpak eerste mijlpaal 

Actie 4.4 Stappenplan invoering ketenbeheer opstellen (migratiestap 1) 

 

Beoordeling opvolging van de actie 

De actie is voltooid met het opstellen van het plan van aanpak voor operationalisering van 

ketenbeheer bij ERTMS [ref 50] en het goedkeurde projectplan voor de initiatiefase van 

migratiedeelstap MDS-01.10 [ref 52]. 

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Het model voor ketenbeheer bevat uitgangspunten voor verdeling van 

verantwoordelijkheden en uitwisseling van informatie in de keten en is daarmee een 

randvoorwaarde voor borgen van integraliteit 

Verdere vertaling van het model voor ketenbeheer naar de specificaties wordt geborgd door 

de toepassing van de SE-werkwijze in de SSDD-0 voor ketenbeheer.  
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Beschrijving van de actie 

Opstellen van een stappenplan om het ketenbeheer in te richten en om de eisen daarvoor mee te 

kunnen nemen in de aanbestedingen. 

 

Status van de actie 

Ketenbeheer is de verzameling van beheertaken en beheerproducten die ervoor zorgdragen dat 

het vervoersproces onder ERTMS als geheel betrouwbaar zal functioneren door te monitoren, te 

laten tunen en waar nodig aan te laten passen [ref 50]. Invoering van ketenbeheer is de eerste 

migratiestap (MS-01) van het migratieplan ERTMS [ref 9].  Er is een plan van aanpak opgesteld 

voor het operationaliseren van ketenbeheer voor ERTMS [ref 50]. En er is een door het MT-

ERTMS goedgekeurd projectplan voor de initiatiefase van migratiedeelstap MDS-01.10 [ref 52 

Deze actie is dus voltooid, in de zin dat er een goedgekeurde plannen beschikbaar zijn en het een 

onderdeel is van de migratiestrategie. 

 

Beoordeling vertaling in onderliggende heldere specificaties en borging van integraliteit 

Ontwikkeling van ketenbeheer wordt gedaan conform de SE-werkwijze van de PD-ERTMS waarbij 

ketenbeheer als deelsysteem onderkent is. Voor het ketenbeheer is een concept OCD opgesteld 

[ref 51] waaruit de specificaties voor ketenbeheer voor de IO’s opgesteld worden.  

In het Plan van Aanpak [ref 50] wordt een model beschreven waarbij een afbakening gemaakt is 

voor ketenbeheertaken van de betrokken organisaties. Dit model is een randvoorwaarde voor het 

borgen van integraliteit van het systeem in de keten. Dit model wordt het “federatief model” 

genoemd. De uiteindelijke keuze voor dit model wordt gezien als een ontwerpbesluit dat 

opgenomen wordt in de SSDD-0 voor ketenbeheer. 

Door toepassing van de SE-werkwijze wordt dit verder doorvertaald in onderliggende specificaties. 
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Bijlage A Aanpak van toets 

De toets is uitgevoerd door middel van een analyse van de vanuit de Programmadirectie ERTMS 

geleverde documentatie. Bevindingen daaruit zijn door middel van een aantal interviews met 

medewerkers van de Programmadirectie ERTMS nader onderzocht en getoetst. 

Het eerste conceptrapport is voorgelegd aan de Programmadirectie ERTMS voor hoor/wederhoor. 

Het eindrapport is, na verwerking van opmerkingen uit deze hoor/wederhoor, aangeboden aan het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Stappenplan voor uitvoering van de toets 

1: Startbijeenkomst met de Programmadirectie ERTMS 

Als start van de toets is een bespreking op 3 maart 2020 belegd met de Programmadirectie 

ERTMS. In deze bespreking is door de Programmadirectie ERTMS een overzicht gegeven van de 

huidige stand van implementatie van de voorgestelde maatregelen bij de Programmadirectie 

ERTMS. Op basis hiervan zijn de relevante documenten vastgesteld en ter beschikking gesteld 

aan het ADSE-toetsteam. 

2: Bureaustudie 

Het ADSE-toetsteam heeft een vragenlijst voor beoordeling van de acties opgesteld. Deze 

vragenlijst is gedeeld met de opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de 

Programmadirectie ERTMS. De vragenlijst is gebaseerd op criteria om de uitvoering van acties te 

beoordelen, en criteria voor de kwaliteit van de eisen, waaronder: 

• Traceerbaarheid en apportionering over de deelsystemen 

• Aantoonbaarheid van de bijdragen van eisen aan de doelstellingen door middel van 

validaties en analyses 

• Toetsbaarheid en eenduidigheid van de eisen, en aanwezigheid van verificatiemethodes 

 

Op basis van deze vragenlijst heeft de PD-ERTMS antwoorden geformuleerd in een document dat 

gedeeld is met het ADSE-toetsteam [ref 47]. 

Op basis hiervan heeft het ADSE-toetsteam de verstrekte documenten bestudeerd. Het toetsteam 

heeft aandachtspunten voor nader onderzoek vastgesteld, waarna samen met de 

Programmadirectie ERTMS bepaald is met welke medewerkers van het Programmadirectie 

ERTMS, en de IO’s de interviews zullen plaatsvinden. 

3: Interviews 

De interviews waren erop gericht om nadere informatie over de acties en de in de bureaustudie 

vastgestelde aandachtspunten te verkrijgen en om verdere vragen van het toetsteam te 

beantwoorden. 

Door de uitbraak van het corona-virus en de daarbij behorende maatregelen om afstand te 

houden, zijn de interviews door middel videobellen met behulp van Microsoft Teams gevoerd. De 

interviews zijn gedaan in goede en open sfeer.  
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Rol Naam Aandachtspunten 

   

Manager SI PD-

ERTMS 

• Marcel Hendriks Boers • PD ERTMS-organisatie 

• SE-organisatie in PD ERTMS, bemensing, 

aantallen, expertise, rollen en 

verantwoordelijkheden 

• Interfacemanagement 

Kwartiermaker SE 

PD-ERTMS 

• Ron Noortman 

• Cécile de Pierre (tools/ 

aansluiting IO’s) 

• SE-processen, kwaliteitssysteem, 

aansluiting IO-processen 

• Tools 

• Kwaliteitsmanagement 

Kwartiermaker SE 

NS 

• Beert Spijkervet; 

aangevuld met specialist. 

• Aansluiting NS-processen met PD-

ERTMS-processen 

• Afleiding van eisen in VIRM PvE 

• Configuratiemanagement bij NS 

Manager SI 

ProRail 

• Oscar Arias-Cuevas 

•  

• Relatie ProRail-processen met PD-

ERTMS-processen 

• Afleiding van eisen in CSS PvE 

• Configuratiemanagement bij ProRail 

SI en SE in IEMeV 

(OVV) 

• Boukhiar Hamdani • Relaties met overige vervoerders 

• Afleiding van eisen voor PvE bij Overige 

Vervoerders 

• Configuratie Management bij OVV 

Opsteller(s) NS 

PvE 

• Beert Spijkervet 

• Joost van Gennip/ 

Liesbeth Vrieze 

• Wendi Mennen 

• Traceerbaarheid van eisen 

• Kennis van SE-processen bij NS 

• Vertaling naar VIRM-

aanbestedingsdossier 

Opsteller(s) 

ProRail PvE 

• Wendi Mennen 

• Oscar Arias-Cuevas 

• Han Berends 

• Hans van Zandvoort 

• Gertruud Verduijn 

• Traceerbaarheid van eisen 

• Kennis van SE-processen bij ProRail 

• Vertaling naar CSS-aanbestedingsdossier 

Systeemarchitect 

PD-ERTMS 

• Wendi Mennen • Systeemarchitectuur op PD-ERTMS-

niveau 

• Interfacemanagement 

Configuratie 

Manager PD-

ERTMS 

• Cécile de Pierre • Configuratiemanagement-processen 

 

Tabel 2 Geïnterviewde personen en aandachtspunten 

 

4: Opstellen conceptrapport 

Het toetsteam heeft de resultaten verwerkt in een concept van dit rapport. Hierop is door een 

senior medewerker van ADSE, die geen onderdeel uitmaakte van het toetsteam, een 

kwaliteitscontrole uitgevoerd. 
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5: Hoor/wederhoorbijeenkomst bij Programmadirectie ERTMS 

Het conceptrapport is besproken met de opdrachtgever en Programmadirectie ERTMS voor 

controle op feitelijkheid en volledigheid. Deze bespreking heeft plaatsgevonden op 21 april 2020 

6: Opstellen eindrapport 

Opmerkingen naar aanleiding van het conceptrapport uit de hoor/wederhoorbijeenkomst zijn 

verwerkt in het definitieve rapport dat op 30 april 2020 ter acceptatie per e-mail verstuurd is naar 

de opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

 



 

Rapport nr. 20-RA-006 Versie nr. 1.0    Classificatie Niet geclassificeerd 

Datum  30 april 2020 
42 

 

Bijlage B Referenties 

Ref Document naam Uitgifte door Versie Datum 

1.  BIT-advies Min I&W - 26 Mar 2019 

2.  Management Reactie PD-ERTMS PD ERTMS - 3 Apr 2019 

3.  Offertevraag van Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat 

Min I&W IenW/8

5-2019 

4 juli 2019 

4.  ISO 15288 - Systems and software 

engineering – system life cycle processes 

NEN-

ISO/IEC/IEEE 

2015 Juni 2015 

5.  VSA – ERTMS 

Vervoersysteemarchitectuur, 

Programmadossier document U3 

PD ERTMS 6.0 31 Aug 2018 

6.  J-STD-016 – Software life Cycle Processes 

Software Development - Acquirer-Supplier 

Agreement 

EIA/IEEE 1995 Sept 1995 

7.  ISO 15289 - Systems and software 

engineering - Content of life-cycle 

information products (documentation) 

NEN-

ISO/IEC/IEEE 

2011 Nov 2011 

8.  ERTMS Dossier Programmabeslissing 17 

mei 2019 

PD ERTMS  17 Mei 2019 

9.  ERTMS Migratieplan PD ERTMS 1.0 5 Feb 2020 

10.  03_08_02_Werkinstructie_Verbeterregister

_AuditActionTracker 

PD ERTMS 1.0 4 Dec 2019 

11.  BIT externe toets - Inrichting SE en 

Kwaliteitssysteem 

PD ERTMS 0.6 3 Mar 2020 

12.  Rapport ERTMS_rapport_afhandeling_BIT-

acties 

PD ERTMS 0.23 13 Mar 2020 

13.  135 Verslag MT ERTMS PD ERTMS - 25 Apr 2019 

14.  ERTMS Apportionering van eisen uit het 

PvE vervoersysteem 

PD ERTMS 0.97 16 Apr 2019 

15.  ERTMS Verificatie van PvE vervoersysteem  PD ERTMS 2.0 21 Feb 2020 

16.  ERTMS Memo Aanpak afhandeling BIT-

acties 1_5 1_7 en 2_1 voor aanbestedingen 

PD ERTMS - 17 Jul 2019 

17.  Memo ERTMS Beoordeling Aanbesteding 

VIRM 

PD ERTMS 0.13 1 Nov 2019 

18.  Memo ERTMS Reviewproces CSS 

aanbesteding 

PD ERTMS 0.5 31 Jul 2019 

19.  00_01 PKS-R 1.0 PD ERTMS 0.9 19 Jun 2019 

20.  Kennisdocument Product Based Planning PD ERTMS 0.3 10 Dec 2019 

21.  Auditplan 2019 Programma ERTMS PD ERTMS 1.0 22 Mei 2019 

22.  Auditplan ERTMS 2019-2020 NS 001 11 Dec 2019 

23.  Auditplan IEP 2019-2020 ProRail 1.1 13 Aug 2019 

24.  Eisen en traceability PD ERTMS 0.5 8 Nov 2019 

25.  mds 09.20 SSDD0 PD ERTMS 1.3 17 Mar 2020 

26.  mds 09.20 SSDD1 IBS-ProRail ProRail 0.31 17 Mar 2020 
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Ref Document naam Uitgifte door Versie Datum 

27. mds 09.20 SSDD2 Operatie Treinverkeer ProRail 0.31 16 Mar 2020 

28. mds 09.20 SSS0 PD ERTMS 1.1 13 Mar 2020 

29. SMART PvE Vervoersysteem met ERTMS PD ERTMS 1.2 12 Mar 2020 

30. Memo Conclusies analyse GPvEM op 

invulling van PvE Vervoersysteem 

PD ERTMS - 13 Mar 2020 

31. GPvEM-detaileisen PD ERTMS 1.0 22 Mei 2019 

32. BIT 1.5 - bijlage 1a - ERTMS 

Ontwikkelingsproces 

NS 0.7 19 Mar 2019 

33. BIT 1.5 - Bijlage 1c - Procesafspraken 

goedkeuring PvE VIRM 

PD ERTMS - 21 Jan 2020 

34. BIT 1.5 - Bijlage 1d - 

V&V_Onderbouwingsrapport_PvE_ERTMS

_VIRM 

NS 0.3 23 Mar 2020 

35. Beschrijving_Structuur_PvE_ERTMS NS 1.0 10 Mar 2020 

36. Doelstelling opstellen eisenset RUN 

ERTMS 

NS 0.3 14 Okt 2019 

37. Opstellen dilemma’s ERTMS-eisen NS NS 1.0 10 Mar 2020 

38. proces Means of Compliance - PvE - 

ERTMS VIRM 

NS 1.0 10 Mar 2020 

39. Proces tracering ERTMS-eisen NS NS 1.0 10 Mar 2020 

40. MDSP-I 09.20 Start operatie Kijfhoek - 

Belgische grens 

PD ERTMS 1.0 27 Feb 2020 

41. Systeemintegratieplan ProRail_ERTMS ProRail 1.0 1 Jul 2019 

42. 156 Verslag MT ERTMS PD ERTMS - 13 Feb 2020 

43. Memo - RAM-effect infrastructuur ERTMS ProRail - 17 Feb 2017 

44. Afdelingsplan IEMEV IEMeV 1.2 19 Jun 2019 

45. Presentatie Rol IEMeV.pptx IEMeV - 2 Apr 2020 

46. Proceseisen Programma ERTMS PD ERTMS 0.6 1 Apr 2020 

47. Externe toets ADSE - vragen en 

antwoorden 

PD ERTMS 0.7 15 Apr 2020 

48. Invoeringsplan kwaliteitssysteem PKS-R PD ERTMS 1.0 21 Juni 2019 

49. ERTMS Systems Engineering Aanpak PD ERTMS 1.0 25 April 2019 

50. Plan van aanpak operationalisering 

ketenbeheer 

PD ERTMS 1.1 19 Sept 2019 

51. OCD mds 01.1- ketenbeheer ingericht PD ERTMS 0.6 5 feb 2020 

52. Migratiedeelstap MDS-01.10 initiatiefase PD ERTMS 1.0 27 feb 2020 
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Bijlage C Uitleg systeemarchitectuur, documentstructuur 

Systeemarchitectuur 

Het vervoersysteem met ERTMS bestaat o.a. uit de volgende soorten subsystemen: 

• SMS – Stelselmanagementsysteem: dit heeft als doel om een geïntegreerd werkend

vervoersysteem met ERTMS te realiseren en te kunnen exploiteren.

• IBS – Infrastructuurbeheersysteem: dit omvat spoorweginfrastructuur, de verlening van

toegang tot en gebruik van de spoorweginfrastructuur en het regelen van het

spoorverkeer. Hiertoe behoort ProRail, maar ook bijvoorbeeld de beheerders van de HSL

en lokale spoorlijnen.

• SOS – Spoorwegondernemingsysteem: dit is de onderneming die gebruik maakt van de

spoorweg. Hiertoe behoren o.a. de NS, regionale vervoerders en goederenvervoerders.

Documentstructuur en afleiding van eisen 

De systeemarchitectuur leidt tot een documentstructuur die volgens Systems Engineering 

principes is uitgewerkt en is weergegeven in onderstaande figuur. Voor een goed begrip van de 

beoordeling en conclusies in dit rapport is het van belang deze figuur eerst uit te leggen. De 

documentstructuur van de SE-documenten van het programma ERTMS volgt de 

systeemarchitectuur, met andere woorden voor elk subsysteem wordt een set van SE-

documenten opgesteld, die in naamgeving vergelijkbaar zijn. In deze fase zijn dat 

specificatiedocumenten (SSS) en ontwerpdocumenten (SSDD).  
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De afleiding (apportionering) van de top-eisen naar aanbestedingsniveau vindt nu in stappen 

plaats aan de hand van deze documentstructuur. Deze stappen zijn: 

1. Smart PvE en Proceseisen

• Het Programma van Eisen (PvE) Vervoersysteem is het topdocument en bevat de

top-eisen. Dit document is reeds opgenomen in het programmadossier.

• Daarvan afgeleid is het Smart PvE dat aan deze top-eisen pass-fail criteria en

verificatiemethoden toevoegt waarmee deze eisen toetsbaar zijn geworden (zie Actie

1.5).

• Naast het Smart PvE staat een Proceseisen document. Dit bevat procesafspraken

waarmee geborgd kan worden dat aan de eisen wordt voldaan.

2. Opstellen SE-documenten voor de Implementatie Organisaties

• Vanuit het Smart PvE worden de eisen uitgewerkt in eisen die per migratiedeelstap

van toepassing zijn (mds x) in het eisendocument SSS-0. Daarvoor is het

Operationeel Concept (OCD) van elke migratiedeelstap een inputdocument.

• De apportionering naar de subsystemen (SMS, IBS, SOS organisaties) vindt

vervolgens plaats in het ontwerpdocument SSDD-0 waarin ook de ontwerpbesluiten

zijn opgenomen. Ook dit is per migratiedeelstap.

• De geapportioneerde eisen samen met de ontwerpbesluiten leiden tot een set van

afgeleide eisen aan elk van de subsystemen afzonderlijk, in de SSS-1. Er is dus voor

elke SMS, IBS, en SOS organisatie een SSS-1. Tevens zijn er door deze opdeling

interfaces ontstaan die worden beschreven in IRS-documenten.

Tot hiertoe zijn de documenten de verantwoordelijkheid van de Programmadirectie

ERTMS.

3. Tracering Aanbestedingseisen
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• De Implementatie Organisaties werken de eisen uit het SSS-1 verder uit, nemen

ontwerpbesluiten, en verdelen deze eisen over de subsystemen onder hun

verantwoordelijkheid (SSDD-1). Deze subsystemen zijn de bedrijfsprocessen en de

hiervoor benodigde middelen zoals de beveiliging, verkeersleidings- en

planningsystemen, de trein, en het personeel. De IO’s zijn ook verantwoordelijk voor

de definities en invulling van de interfaces tussen de subsystemen binnen hun

verantwoordelijkheidsgebied.

• Als laatste stap worden voor al die subsystemen de specificaties opgesteld en de

aanbestedingsdossiers samengesteld ten behoeve van de aanbesteding. Indien nodig

vindt hiervoor nog een verdere decompositie plaats afhankelijk van het detail niveau

van de aan te besteden technische producten of diensten.
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Bijlage D Resultaten inhoudelijke steekproef 

 

Het ADSE toetsteam heeft een paar steekproeven uitgevoerd om te toetsen in hoeverre de 

afgeleide eisen toetsbaar zijn en inhoudelijk invulling geven aan de bovenliggende eisen uit het 

PvE Vervoersysteem. De steekproef betrof eisen voor treinvertragingsminuten, capaciteit, en 

veiligheid, die belangrijk zijn voor het behalen van de programmadoelstellingen. De steekproef is 

uitgevoerd op het smart PVE, de SSS en SSDD-documenten van migratiedeelstap mds 9.20 

(ERTMS level 2 only op baanvak Kijfhoek – Belgische grens), en een deel van de 

aanbestedingsdocumenten voor zover dat mogelijk was.  

• Treinvertragingsminuten bij storingen: (PvE Vervoersysteem E-006).  

Voor deze eis geldt het standstill principe: de situatie met ERTMS moet gelijk of beter zijn dan 

de huidige situatie. Deze eis wordt doorvertaald naar de subsystemen, echter een 

referentiewaarde (voor de huidige situatie) op grond waarvan kan worden beoordeeld of aan 

de eis is voldaan wordt pas bepaald een jaar voor de betreffende migratiedeelstap (“Meting 

Prestatie Analyse Bureau”). Dat bemoeilijkt het formuleren van de eisen voor de 

aanbestedingen, die binnenkort moeten plaatsvinden. Met RAM-analyses is getracht hiervoor 

al op dit moment meer zekerheid te verkrijgen zodat de juiste eisen aan de leveranciers 

kunnen worden gesteld. Op basis van deze RAM-analyses zijn in de aanbestedingsdossiers 

voor CSS en VIRM toetsbare RAM-getallen opgenomen (dit is aan het toetsteam getoond 

door inzage in delen van de aanbestedingsdossiers).  

Naast de techniek moet ook in de beheerprocessen en de storingsherstel-processen geborgd 

worden dat het juiste proces ingericht is dat zorgt voor de betrouwbaarheid van het gehele 

vervoersysteem. Op dit gebied zijn de eisen aan deze processen nog niet goed toetsbaar. 

Voorbeeld: E-6A.3.P.2 “Operationele processen binnen Operatie Treinverkeer dienen zo te 

worden ontworpen en ingericht dat de kans op storingen die treinvertragingsminuten tot 

gevolg kunnen hebben minimaal is”.  

• Capaciteit (PvE Vervoersysteem E-002).  

Deze eis is geformuleerd als een verbetering van de technisch minimale opvolgtijd tussen 

treinen met 25%. De eis wordt goed geapportioneerd over de subsystemen in SSDD-0. Echter 

in de SSDD-1 wordt deze eis omgezet in een proces-eis voor de Infrastructuur: “PD zal met 

ProRail afspraken maken over aanvullende Eisen t.a.v. capaciteitsverhoging …”. 

Desgevraagd is in de interviews in deze toets toegelicht dat er nog overleg is over de precieze 

formulering van deze eis. De eis aan opvolgtijd moet worden geborgd in het ontwerpproces 

van ProRail. De uiteindelijk realiseerbare capaciteit wordt grotendeels bepaald door de wijze 

waarop het systeem op de infra-layout wordt geprojecteerd, met name de detectiesectie- 

indeling en blokindeling zijn bepalend.  

Naast de projectering dragen ook de responsetijden van het systeem en de 

remkarakteristieken bij aan de capaciteit. Uit de topeis zijn SSS1 eisen afgeleid aan o.a. 

responsetijd en verwerkingscapaciteit van de infrastructuur. Hier is gekozen voor waarden die 

haalbaar zijn met het huidig technische aanbod in de markt (CSS) en de te behouden delen 

van het huidig functionerende ProRail systeem. Middels simulatie is aangetoond voor een qua 

capaciteit maatgevend traject (OV SAAL) dat de gewenste capaciteit kan worden gerealiseerd 

bij toepassing van OVS-regels van ProRail en de responsetijden zoals gespecificeerd voor 

leveranciers.  

De apportionering naar de eisen aan het materieel is ook gedaan in de vorm van toetsbare 

eisen aan remkarakteristieken en verwerkingstijden [ref 25]. Wel zijn deze eisen nog in 

concept en nader af te stemmen.  
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• Veiligheid (PvE Vervoersysteem E-29).

Ook deze eis is geformuleerd volgens het standstill principe: “het veiligheidsniveau ... dient

niet af te nemen…”. Deze eis is geapportioneerd naar techniek en processen met de

formulering “… risico op onveilig falen dient niet toe te nemen…”. Hiervan is in de interviews in

deze toets toegelicht dat de uitwerking van deze eis momenteel wordt voorbereid met de

leden van de Programma Safetyboard waarbij ook de te hanteren set van indicatoren zal

worden vastgesteld. Hoewel de eis zelf voldoende smart is (standstill principe) moet nog wel

worden vastgesteld op welke wijze en met welke referentiewaarden moet worden aangetoond

dat aan deze eis wordt voldaan. Hierbij wordt voor de techniek gebouwd op de Europese

wetgeving zoals CSM-REA, de normen CENELEC-50126 /50128 en de Europese ERTMS-

specificaties. De systeemleverancier wordt middels contractdocumenten verplicht zijn

activiteiten in deze te beschrijven in een safety plan. In de ERTMS-specificaties zijn de hazard

categorieën en gerelateerde veiligheidsniveau ’s (SIL, Safety Integrity Level) voorgeschreven

zodat voor de techniek de veiligheidseisen voldoende toetsbaar zijn. ProRail specificeert in

haar aanbestedingsdossiers bovendien hazard categorieën en veiligheidsniveau ’s voor de

CSS-aanbesteding, die een bredere scope heeft dan de ERTMS-specificaties afdekken (dit is

aan het toetsteam getoond door inzage in delen van de aanbestedingsdossiers).

Conclusies uit de steekproef: 

- Voor de eis van betrouwbaarheid zijn de eisen aan leveranciers voor de eerste

aanbestedingen toetsbaar en er is gevalideerd dat deze bijdragen aan de

programmadoelstellingen. Niet alle eisen die aan de bedrijfsprocessen worden gesteld zijn

goed toetsbaar. Een referentiewaarde voor de huidige situatie op basis waarvan de

uiteindelijke verificatie plaatsvindt moet nog worden vastgesteld.

- Voor het voldoen aan de eis voor capaciteit (opvolgtijd) is er nog discussie gaande over

de methodiek. Op zich is echter deze eis helder genoeg, alleen de wijze van verificatie

moet nog worden bepaald. ProRail heeft daarin een eigen ontwerpverantwoordelijkheid.

Voor de eisen gebruikt voor de eerste aanbestedingen van de infrastructuur (CSS) is

middels simulatie aangetoond dat deze de vereiste capaciteit kunnen realiseren. De eisen

aan materieel zijn nog niet bevroren.

- Voor de veiligheidseisen moeten de te hanteren veiligheidsindicatoren en

referentiewaarden nog worden bepaald, waardoor de norm waartegen de (volgens wet

geregelde) veiligheidsanalyses worden uitgevoerd nog niet geheel helder is.

Dit is voor de eerste aanbestedingen nog geen groot risico doordat kwantitatieve eisen

zijn gespecificeerd aan de toegelaten risicowaarden voor de faalwijzen van de techniek, in

combinatie met de methodiek zoals voorgeschreven in de EU-regelgeving.
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Bijlage E Afkortingenlijst 

Afkorting Betekenis 

AAT Audit Action Tracker 

ADSE Aircraft Development and Systems Engineering 

ATB Automatische Trein Beïnvloeding 

BIT Bureau ICT-toetsing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties  

CCB Configuration Control Board 

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization  

CM Configuratie Management 

CMDB Configuratie Management Data Base 

CSM-REA Common Safety Methods for Risk Evaluation and Assessment 

CSS Central Safety System; centraal beveiligingssysteem (infrastructuur)  

DOK Diensten Overeenkomst 

EIA Electronic Industries Alliance 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ERTMS@NS Implementatie-organisatie ERTMS van ProRail 

ETCS European Train Control System 

EU Europese Unie 

EURI Een door de PD gehanteerde Nederlandse aanduiding van de RACI-

matrix, om rollen en verantwoordelijkheden weer te geven 

GPvEm Generiek Programma van Eisen Materieel  

GVA Gereed voor Aanbesteding 

HSL Hoge Snelheid Lijn 

IBS Infrastructuurbeheersysteem 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IEMEV Implementatie-organisatie ERTMS voor Materieeleigenaren en 

Vervoerders 

IEP Implementatie-organisatie ERTMS van ProRail 

IO Implementatie Organisatie 

IRS Interface Requirements Specification 

ISO International Organization for Standardization 

IT Informatietechnologie 

JIRA Issue tracking and agile projectmanagement software 

KMS Kwaliteitsmanagementsysteem 

KPMG Internationale accountants- en adviesorganisatie 

mds Migratiedeelstap 
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Afkorting Betekenis 

MDSP Migratiedeelstap Plan 

MS Microsoft 

MT Management Team 

NEN Nederlandse Norm 

NS Nederlandse Spoorwegen 

OCD Operational Concept Description 

OV SAAL Openbaar Vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere – Lelystad, traject 

voor hoogfrequent railvervoer 

OVS Ontwerp Voorschrift 

OVV Overige Vervoerders 

PB Project Beheersing 

PD Programma Directie ERTMS 

PKS-R Programma Kwaliteitsmanagementsysteem – Realisatiefase 

PVE Programma van Eisen 

RAM (S) Reliability, Availability, Maintainability (and Safety) 

RFI Request for Information 

RUN Retro-Upgrade-Nieuw materieel 

SE Systems Engineering 

SI Systeem Integratie 

SIL Safety Integrity Level 

SMART Werkbegrip voor aanduiding van de kwaliteit van eisen: Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

SMS Stelselmanagementsysteem 

SO&I Systeemontwikkeling & Integratie 

SOK Samenwerkingsovereenkomsten 

SOS Spoorwegondernemingsysteem 

SSDD System-Subsystem Design Description 

SSS System-Subsystem Specification 

STD System Test Description 

STP System Test Plan 

SVP Systeem Verificatie Plannen 

VIH Voorbereiding Instandhouding 

VIRM Verlengd InterRegioMaterieel, eerste treinserie van NS waar ETCS 

wordt ingebouwd 

VoVe Voorbereiding Vervoer 

VSA Vervoersysteem Architectuur 
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Management samenvatting 

Tussen oktober 2018 en januari 2019 heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT), op verzoek van het ministerie 

van IenW, onderzoek verricht naar de aanpak van de IT-gerelateerde werkzaamheden voor realisatie 

van het ERTMS. Naar oordeel van het BIT is de aanpak van het programma op belangrijke onderdelen 

onvoldoende gedegen. Om de kans op succesvolle invoering van ERTMS te vergroten, heeft het BIT 

vier aanbevelingen voorgesteld, waaronder het doorvoeren van verbeteringen in de ERTMS-

specificaties op het gebied van cybersecurity. Als reactie op het BIT-advies, heeft het MT ERTMS bij de 

cybersecurity-aanbeveling acht actiepunten geformuleerd om cybersecurityrisico’s te verkleinen. 

In opdracht van het ministerie van IenW heeft Fox-IT voor drie van deze acht actiepunten onderzocht in 

welke mate de drie acties voor de start van de aanbesteding voltooid zijn en of er met de voltooiing 

sprake is van een gedegen cybersecurity-aanpak, waaruit de eventueel te implementeren 

maatregelen zijn af te leiden. In zijn algemeenheid heeft Fox-IT vastgesteld dat er stappen zijn gezet in 

het oppakken van de BIT-acties. Op het moment van schrijven zijn geen van de drie acties volledig 

afgerond. Voor de drie acties hebben wij de volgende status kunnen vaststellen: 

 3.2: Document “Rules and regulations”

De structuur van het handboek is vastgesteld op het moment van schrijven. De start van de

aanbesteding is onafhankelijk van de realisatie van deze actie. De input uit de dialoogfase van de

aanbestedingen en de spoorstelsel input, zijn noodzakelijk voor het volledig afronden van dit

document. Deze bijdragen zullen grotendeels pas na de deadline van december 2020 beschikbaar

komen. De volledigheid van het handboek kan pas worden vastgesteld, wanneer dit aantoonbaar te

relateren is aan maatregelen uit een standaard risicomanagement framework.

 3.7: Gebruik van cryptografische hardware

Er wordt binnen Europa aangedrongen op het ontwikkelen van een Europese standaard wat betreft

cryptografie, maar dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. De eisen voor cryptografisch

hardware of alternatieven zijn opgenomen in de PvE’s. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de

kans klein is dat er door leveranciers wordt voldaan aan de gestelde cryptografische hardware-

eisen. Een alternatieve implementatie van het gebruik van cryptografische hardware is nog

onvoldoende onderzocht.

 3.8: Fysieke beveiliging

NS en ProRail hebben beide de fysieke toegangsbeveiligingseisen opgenomen in hun PvE’s. De

consequenties van de eisen voor internationale vervoerders en overige Nederlandse vervoerders

zijn niet duidelijk.

De acties 3.7 en 3.8 zijn gereed als voor de definitieve vaststelling van de specificaties voor de 

aanbesteding ProRail zijn alternatieve benadering ten opzichte van NIST-norm FIPS 140-2 of 

vergelijkbaar ter beoordeling voorlegt aan de stuurgroep. Zodat deze kan beoordelen of dit voldoende 

conform het BIT-advies is. Ook dient de adaptiviteit zeker gesteld te worden voor nieuwe en alternatieve 

standaarden volgend op NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar.  

Aanvullend aan de scope van de opdracht hebben we geconstateerd dat er geen consultatie is 

geweest bij het BIT om hun advies te verduidelijken en er geen cybersecurity roadmap beschikbaar is 

waarin de strategische doelen op het gebied van cyber binnen het programma zijn vastgesteld. Zorg dat 

de expliciete verantwoordelijkheid en mandaat van de uitvoering van deze roadmap expliciet wordt 

belegd. Ook de consequenties van benoeming van de spoorsector als vitale infrastructuur dienen 

opgenomen te worden in de cybersecurity roadmap. 
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1 Introductie 

Het programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) is een samenwerkingsprogramma 

tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS. Zij werken samen met andere 

stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen voor ERTMS. Dit opgestelde programma is 

beoordeeld door het BIT (Bureau ICT-toetsing), waarna op 26 maart 2019 een advies is uitgebracht. In 

dit advies werd de nadruk gelegd op de aanpak van de IT-gerelateerde werkzaamheden voor realisatie 

van het ERTMS. Naar oordeel van het BIT is de aanpak van het programma op belangrijke onderdelen 

onvoldoende gedegen. Om de kans op succesvolle invoering van ERTMS te vergroten, heeft het BIT 

vier aanbevelingen voorgesteld, waaronder het doorvoeren van verbeteringen in de ERTMS-

specificaties op het gebied van cybersecurity.  

Met betrekking tot de BIT conclusie van een onderontwikkelde aanpak voor cybersecurity, worden er 

acht concrete maatregelen door ERTMS programma geïnitieerd. Hieronder de voorgestelde 

maatregelen. 

Nr. Korte omschrijving van de actie 

3.1 Aanvullende expertise cybersecurity verwerven. 

3.2 Document “Rules and regulations” opstellen, daarbij aansluitend bij beleid cybersecuritysector-partijen. 

3.3 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity aansluitend op centrale organisaties bij sectorpartijen en 

IenW. 

3.4 Tooling implementeren bij sectorpartijen en de centrale organisatie ten behoeve van detectie en cyberincidenten.  

3.5 Actieplan cybersecurity uit 2017 actualiseren op basis van nieuwe inzichten. 

3.6 Dreigingsanalyses ERTMS jaarlijks actualiseren en n.a.v. beheersmaatregelen doorvoeren. 

3.7 Aandringen op het opnemen van eisen voor het gebruik van cryptografische hardware in de Europese 

specificaties en parallel daaraan leveranciers vragen, waar mogelijk al gebruik te maken van cryptografische 

hardware. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het programma andere beveiligingsmaatregelen laten toepassen. 

3.8 Strenge eisen stellen ten aanzien van fysieke beveiliging van en toegang tot de apparatuur waarin de sleutels 

worden opgeslagen (spoorvoertuig, RBC, KMC). 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DGMo, Directie Openbaar Vervoer en Spoor heeft Fox-

IT verzocht een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek richtte zich op de reactie van het ERTMS 

programma op de BIT-toets.  

Fox-IT is gevraagd om zich te richten in haar onderzoek op de acties 3.2, 3.7 en 3.8. De volgende 

hoofdvraag is centraal gesteld in het onderzoek: 

“Zijn de doelstellingen van het programma voldoende vertaald naar de onderliggende specificaties, zijn 

deze specificaties voldoende helder en is de integraliteit tussen verschillende deelsystemen geborgd?” 

De hoofdvraag is door ministerie uitgesplitst in de onderstaande twee onderzoeksvragen: 

“In welke mate zijn de acties ten aanzien van cybersecurity zoals opgenomen in de managementreactie 

van het MT ERTMS, welke als geheel of gedeeltelijk als randvoorwaardelijk voor de start van de 

aanbestedingen zijn aangemerkt, voltooid?” 
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“In welke mate zijn deze drie acties ten aanzien van cybersecurity op zodanige wijze voltooid dat er ten 

aanzien van de drie acties een gedegen cybersecurity-aanpak is en er ten aanzien van deze drie acties 

concrete maatregelen afgeleid zijn die geïmplementeerd moeten worden? 

Dit rapport gaat in op de drie acties in relatie tot de onderzoeksvragen en zal afsluiten met een overall 

beeld dat is verkregen door middel van: 

 Introductie in de opdracht ten kantore van ERTMS in de achtergrond van het onderzoek;

 Interview met twee ERTMS leden (enerzijds de kwartiermaker systems engineering, die ook

coördinator van de BIT-acties is en anderzijds de aspectmanager cybersecurity);

 Interview met twee vertegenwoordigers van ProRail (de manager projecten en de

aspectmanager cybersecurity);

 Interview met een vertegenwoordiger van NS (de aspectmanager cybersecurity);

 Een afsluitend kort gesprek met de twee ERTMS leden die eerder waren gesproken.

In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de acties 3.2, 3.7 en 3.8, waar bij iedere actie de 

constateringen zijn weergeven. Vervolgens worden de constateringen en verkregen informatie 

geanalyseerd en wordt er afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 

Dit rapport sluit tenslotte af bevindingen die Fox-IT gedaan heeft naast de drie BIT-acties. Ook dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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2 Rules and regulations 

De omschrijving van de concrete maatregel zoals gedefinieerd door MT ERTMS op basis van 

het BIT-advies luidt: 

“Document ‘Rules & regulations’ opstellen, daarbij aansluiten bij beleid cybersecuritysector-partijen”. 

Doel einddatum: December 2020 

2.1 Constateringen 

Om invulling te geven aan het document ‘Rules & regulations’ (ook wel handboek genoemd), heeft 

ERTMS samengewerkt met NS en ProRail. Dit heeft geresulteerd in een inhoudsopgave met 

onderwerpen die gerelateerd zijn aan verschillende risicomanagement frameworks en de deelsystemen 

van de verschillend partijen. De aanpak van Translink Systems is geëvalueerd. Er heeft geen onderzoek 

naar Europese best-practices op dit gebied plaats gevonden; er is geen Europese kring van 

kennisspecialisten op het gebied van ERTMS implementatie, dan wel cyber specialisten.  

Er is voor gekozen om de invulling van het handboek volgend te laten zijn op het aanbestedingstraject. 

2.2 Analyse 

De inhoudsopgave van het document ‘Rules & regulations’ is in samenspraak met NS, ProRail en 

IEMeV (Implementatie team ERTMS Materieeleigenaren en Vervoerders) gerealiseerd. Het is de 

verwachting dat er een zogenaamd spoorstelsel ingericht gaat worden en hieruit kunnen aanvullende 

onderwerpen en afspraken tussen partijen komen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er na de selectie 

van de leveranciers aanvullende input komt.  

Er is geen volledig overzicht van hoe de maatregelen uit een risicomanagement framework zich direct of 

indirect vertalen naar de inhoudsopgave. Hierdoor is de compleetheid van de ‘Rules & regulations’ 

inhoudsopgave niet vast te stellen. 

Er is geen gebruik gemaakt van een marktconforme standaard om tot de opzet van het handboek te 

komen. Het is niet duidelijk wat de doorslaggevende argumenten zijn geweest om niet te kiezen voor 

een standaard. Doordat er gekozen is voor een zelf samengestelde inhoudsopgave, zullen wijzigingen in 

de gebruikte frameworks gemonitord moeten worden en verwerkt moeten worden. En aangezien de 

levensduur van ERTMS tientalen jaren is, is het zeer waarschijnlijk dat ook de onderliggend frameworks 

zullen wijzigen. 

Deelnemers in het ERTMS programma zijn betrokken bij initiatieven op het gebied van Europese 

samenwerking en het programma zelf is hier niet bij betrokken omdat dit alleen toegankelijk is voor 

vervoerders en beheerders.  

De relevantie van dit handboek (en de eisen die daar in komen) voor de buitenlandse ERTMS 

gecertificeerde vervoerders is beperkt (of juridisch gecompliceerd) omdat het een Nederlandse afspraak 

tussen partijen is.  
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2.3 Conclusies en aanbevelingen 

Het document "Rules & regulations" is in ontwikkeling en er is samen met sector-partijen een 

inhoudsopgave vastgesteld. Dit handboek zal pas afgerond kunnen worden als de spoorstelsel input 

verwerkt is en als de definitieve keuze voor leveranciers gemaakt is. Deze bijdragen zullen grotendeels 

pas na december 2020 beschikbaar komen. De einddatum voor deze BIT-actie is december 2020 en er 

lijkt voldoende tijd om voor de deadline een versie met de dan bekende eisen te maken. De volledigheid 

van de inhoudsopgave is niet vast te stellen, want deze is sterk verbonden met de inhoudelijke 

uitwerking.  

Aanvullend hebben we de volgende aanbevelingen: 

1. Heroverweeg om te kiezen voor een standaard risicomanagement framework. Als het eigen

framework behouden wordt, stel dan zeker dat dit zelfgemaakte framework volledig en

onderhoudbaar is en blijft.

2. Stel zeker dat de kennis die opgedaan wordt binnen de Europese samenwerking op het gebied

van "Rules & regulations, op het niveau boven de specialisten gebruikt wordt. Dit is mede van

belang omdat cyberaanvallen zich niet per definitie beperken tot een aanval binnen

landsgrenzen.

3. Overweeg een nieuwe deadline voor de volledige versie van het document "Rules &

regulations", waarin dan ook de input vanuit het spoorstelsel en van de geselecteerde

leveranciers opgenomen is.
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3 EU specificaties cryptografie 

De omschrijving van de concrete maatregel zoals gedefinieerd door MT ERTMS op basis van 

het BIT-advies: 

“Aandringen op het opnemen van eisen voor het gebruik van cryptografische hardware in de Europese 

specificaties en parallel daaraan leveranciers vragen, waar mogelijk al gebruik te maken van 

cryptografische hardware. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het programma andere 

beveiligingsmaatregelen laten toepassen”. 

In de verdere uitwerking door MT ERTMS is bovenstaande gesplitst in twee afzonderlijke acties 

namelijk: 

3.7a: EU specificaties cryptografie – Programma ERTMS roept EU op om de specificaties t.a.v. 

cybersecurity qua cryptografie te verbeteren.   

3.7b: cryptografische hardware – Programma ERTMS eist cryptografische hardware te specificeren of 

oplossingen met dezelfde functionaliteit. 

3.1 EU specificaties cryptografie 

3.1.1 Constateringen 

Het BIT-advies voor aanscherping van het cybersecurity gedeelte van de implementatie van ERTMS tot 

het niveau van cryptografische ERTMS-hardware in treinen en infrastructuur, heeft onder andere geleid 

tot een oproep aan de EC om de specificaties ten aanzien van cybersecurity qua cryptografie te 

verbeteren. Dit is gedaan door middel van een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat aan de Eurocommissaris voor Vervoer, mevrouw V. Bulc (d.d. 14 juni 2019). In deze brief 

wordt in de context van ERTMS opgeroepen tot de upgrade van GSM-R naar Future Railway Mobile 

Communication System (FRMCS) hardware en software, met de toelichting dat "Secure storage and 

distribution of the keys" nog niet gestandaardiseerd zijn. Daarnaast is er ondersteuning uitgesproken 

voor het ENISA Working Group Cyber Security for the Railways initiatief en is er een oproep voor EU 

Rules en Regulations aan ERTMS gebruikers. In juli 2019 stuurt de EC een reactie waarin ze toelichten 

een aantal cybersecurity initiatieven nauwkeurig te volgen (waaronder ERTMS) en bezig zijn met een 

interne review van de noodzaak tot een update van de "Technical Specifications for Interoperability and 

Common Safety Methods" op het gebied van Cybersecurity. In de brief wordt ook een oproep gedaan 

om contact op te nemen met de Europese coördinatoren om bij te dragen. 

3.1.2 Analyse 

Standaardisatie is een goede manier om toekomstvast de veiligheid te verhogen in de context van de 

Europese doelen van ERTMS. Echter standaardisatie is een specialistische activiteit die zwaar leunt op 

de bijdrage van de deelnemers. Door het verhogen van de inzet en deelname van partners neemt de 

snelheid van de standaardisatie toe. De oproep aan de Europese Commissie heeft nog niet geleid tot 

het versnellen van de noodzakelijke nieuwe ERTMS standaarden. 
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3.1.3 Conclusies en aanbevelingen 

Er is een oproep naar de EC gedaan op om de specificaties ten aanzien van cybersecurity qua 

cryptografie te verbeteren. En hierop is ook een reactie gekomen. Deze actie is dus in formele zin 

afgerond. Echter dit heeft niet geleid tot de beoogde versnelling van de noodzakelijke standaardisatie. 

Daarom adviseren we om de bijdrage (bestuurlijk en in mankracht) aan de nieuwe Europese ERTMS 

veiligheidsstandaarden te verhogen. 

3.2 Cryptografische hardware 

3.2.1 Constateringen 

Als opvolging van het BIT-advies voor de aanscherping van het cybersecurity gedeelte van de 

implementatie van ERTMS tot het niveau van cryptografische ERTMS-hardware in treinen en 

infrastructuur, heeft de NS de cryptografische hardware eisen opgenomen in haar 

aanbestedingsdossier. Als blijkt dat leveranciers hier niet aan kunnen voldoen, zal er naar andere 

methoden gezocht worden om wel aan de eisen te kunnen voldoen. 

ProRail heeft er voor gekozen om geen dedicated cryptografische hardware voor in het datacenter voor 

te schrijven in de aanbestedingsdocumentatie; ze gaan hierover in de consultatiefase met de 

leveranciers in gesprek. Wel zullen ze aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van de sleutels 

zeker te stellen. 

3.2.2 Analyse 

In het BIT-advies wordt gesproken over "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar". Uit de ERTMS 

documentatie kwam deze standaard bij deze BIT-actie summier naar voren. In de interviews werd dit als 

een gegeven beschouwd. Er was niet bekend dat er een aanstaande mogelijke opvolger in ontwikkeling 

is (FIPS 140-3).  

De maatregel omtrent de cryptografische hardware is procesmatig goed ingericht door de NS voor de 

VIRM. ProRail kiest er voor om voor het sleutelbeheer in het datacenter geen dedicated cryptografische 

hardware voor te schrijven. Hierbij is er geen volledig overzicht van hoe de maatregelen uit "NIST-norm 

FIPS 140-2 of vergelijkbaar", geleid hebben tot de PvE eisen. Daarom is het niet aantoonbaar dat de 

juiste eisen in het PvE opgenomen zijn.  

Uit de interviews werd duidelijk dat de leveranciers een sterke positie hebben voor wat betreft het bieden 

van een oplossing. Er is weinig ruimte om hier eisen aan te stellen. De kans dat zij een cryptografische 

hardware oplossing gaan bieden is niet erg waarschijnlijk. Het is vrijwel zeker dat een andere oplossing 

kostenverhogend zal zijn.  

Buitenlands materieel dat voldoet aan de ERTMS-specificaties, maar niet beschikt over cryptografische 

hardware, kan bij de huidige wet- en regelgeving niet geweigerd worden. Hierdoor zullen mogelijke 

kwetsbaarheden blijven bestaan. Het is niet duidelijk geworden hoe overige Nederlandse vervoerders 

om zullen gaan met de cryptografische hardware eis. 
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3.2.3 Conclusies en Aanbevelingen 

NS heeft de cryptografische eisen volgens NIST-norm FIPS 140-2 (of vergelijkbaar) opgenomen in hun 

Programma van Eisen. ProRail heeft er voor gekozen om de eisen op een andere manier in hun PvE op 

te nemen. Aan de overige vervoerders zijn deze eisen niet op te leggen, dan wel nog niet opgelegd. 

Hiermee is deze BIT-actie voor NS en ProRail gerealiseerd, maar niet voor de overige vervoerders. 

Daarnaast hebben we de volgende aanbevelingen: 

1. Laat ProRail voor de definitieve vaststelling van de specificaties de aanvullende maatregelen ter

beoordeling voorleggen aan de stuurgroep, zodat deze kan (laten) beoordelen of dit voldoende

is in relatie tot de door BIT gesuggereerde "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar".

2. Stel voor de definitieve vaststelling van de specificaties de adaptiviteit zeker voor nieuwe en

alternatieve standaarden volgend op NIST-norm FIPS 140-2. Stel in ieder geval de

wenselijkheid van NIST-norm FIPS 140-3 vast, met de bijbehorende consequenties.

3. Laat de NS het scenario uitwerken voor de situatie waarin leveranciers niet (tijdig) de

cryptografische hardware conform "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar" kunnen leveren.

Cruciaal hierbij is de aantoonbaarheid van het scenario op maatregelniveau ten opzichte van de

"NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar".

4. Maak de risico's van buitenlandse vervoerders zonder cryptografische hardware inzichtelijk en

formaliseer de besluitvorming hierover.

5. Maak inzichtelijk hoe er met Nederlandse vervoerders niet-zijnde NS omgegaan zal worden in

de context van cryptografische hardware.
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4 Fysieke toegangsbeveiliging 

De omschrijving van de concrete maatregel zoals gedefinieerd door MT ERTMS op basis van 

het BIT-advies: 

“Strenge eisen stellen ten aanzien van fysieke beveiliging van en toegang tot de apparatuur waarin de 

sleutels worden opgeslagen (spoorvoertuig, RBC, KMC)”. 

4.1 Constateringen 

De actie tot het verbeteren van de fysieke toegangsbeveiliging, door het stellen van strenge eisen 

hieraan, is door het ERTMS programma gekoppeld aan het verbeteren van de Cybersecurity zoals door 

het BIT is geadviseerd. Procesmatig hebben NS en ProRail de fysieke toegangsbeveiliging toegevoegd 

aan hun Programma van Eisen.  

4.2 Analyse 

Het is vastgesteld NS beleid om toegang tot apparatuur te beveiligen en de door de NS genomen actie 

is breder dan het BIT-advies. Uit de verschillende gesprekken is niet duidelijk geworden wat deze actie 

toevoegt aan het BIT-advies "NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar". In deze norm zijn namelijk al 

fysieke beveiligingsmaatregelen van de cryptografische hardware gespecificeerd.  

Buitenlands materieel dat voldoet aan de ERTMS-specificaties, maar niet beschikt over deze 

aanvullende fysieke toegangsbeveiliging eisen, kan bij de huidige wet- en regelgeving niet geweigerd 

worden. Hierdoor zullen mogelijke kwetsbaarheden voor dit buitenlandse materieel blijven bestaan. Het 

is niet duidelijk hoe de overige Nederlandse vervoerders om zullen gaan met de strengere fysieke 

toegangsbeveiligingseisen. 

4.3 Conclusies en aanbevelingen 

NS en ProRail hebben beide de fysieke toegangsbeveiligingseisen opgenomen in hun PvE’s. Aan de 

overige vervoerders zijn deze eisen niet op te leggen, dan wel nog niet opgelegd. Hiermee is deze BIT-

actie voor de NS en ProRail gerealiseerd, maar voor de overige vervoerders niet. 

Daarnaast hebben we de volgende aanbevelingen: 

1. Maak expliciet inzichtelijk waarom de fysieke toegangsbeveiligingseisen noodzakelijk zijn in

aanvulling op de fysieke beveiligingsmaatregelen in NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar.

2. Maak de risico's van buitenlandse vervoerders die geen aanvullende fysieke

toegangsbeveiligingsmaatregelen genomen hebben inzichtelijk en formaliseer de besluitvorming

hierover.

3. Maak inzichtelijk hoe er met Nederlandse vervoerders niet-zijnde NS omgegaan zal worden in de

context van fysieke toegangsbeveiliging.
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5 Overige bevindingen 

Uit de documentatie alsmede de interviews is er informatie ontvangen, die niet alleen betrekking heeft op 

de drie actiepunten en dus de scope van het onderzoek. De conclusies en aanbevelingen uit deze 

informatie hebben wij niet willen vermengen met de drie actiepunten en worden dus afzonderlijk vermeld 

in dit hoofdstuk. 

5.1 Constateringen 

Tussen het in ontvangst nemen van het BIT-advies en het verzenden van de managementreactie vanuit 

MT ERTMS heeft er geen consultatie plaatsgevonden bij het BIT om beter te begrijpen wat er exact 

werd bedoeld met het advies. Ook de achtergrond en de rationale achter het advies om bijvoorbeeld te 

gaan werken met een handboek en met een NIST-norm FIPS 140-2 of vergelijkbaar is niet opgehaald. 

Om doelen te bereiken is het gebruikelijk om die uit te werken in een roadmap. Er zijn meerdere 

pogingen gedaan om een Cybersecurity roadmap vast te stellen, echter tot op heden is deze er niet. 

5.2 Analyse 

Het BIT heeft adviezen gegeven zoals het document ‘Rules & regulations’ en ‘NIST-norm FIPS 140-2 of 

vergelijkbaar’, maar er heeft geen consultatie bij het BIT hierover plaats gevonden. Het opvragen van 

meer toelichting bij BIT zou de reden van dit advies duidelijker hebben kunnen maken, waarmee ook 

een toets zou kunnen worden gedaan of de oplossingen zoals die er nu liggen recht doen aan hetgeen 

is geconstateerd.  

In de regel wordt een cybersecurity roadmap geschreven gebaseerd op de gewenste inrichting op het 

gebied van Governance, Prevent, Detect en Response en de geïnventariseerde risico’s. Een 

cybersecurity roadmap maakt inzichtelijk wat de ambities zijn op het steeds belangrijker wordende 

cybersecurity gebied. Daarnaast wordt met de specifieke cybersecurity roadmap zeker gesteld dat de 

noodzakelijke cybersecurity acties voldoende aandacht krijgen. Er is geen cybersecurity roadmap 

vastgesteld en hiermee lijkt cybersecurity nog niet de aandacht te krijgen binnen het programma die het 

wellicht zou moeten hebben. 
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5.3 Conclusies en aanbevelingen 

Doordat er geen consultatie bij het BIT plaats gevonden heeft over de rapportage, is feitelijk niet vast te 

stellen of de door het MT ERTMS benoemde BIT-acties, wel in voldoende mate de zorgen van het BIT 

adresseren. 

Het ontbreken van een onderbouwde cybersecurity roadmap is een belangrijke indicatie dat er op 

management niveau meer aandacht op nodig is voor cybersecurity.  

In aanvulling hierop adviseren we: 

1. Consulteer alsnog het BIT om op deze manier duiding te krijgen wat de achtergronden zijn bij

hun advies. Op die manier kan het programma ERTMS beter sturing geven aan de

noodzakelijke acties.

2. Maak een roadmap van de te behalen doelen op het gebied van ERTMS cybersecurity en voer

deze roadmap uit. Zorg dat de expliciete verantwoordelijkheid en mandaat van de uitvoering van

de roadmap wordt belegd bij de programmadirecteur en de directies van de implementerende

organisaties.

Tot slot willen we vermelden dat op 10 maart 2020 de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan 

de Tweede Kamer heeft aangegeven dat hij heeft besloten de spoorsector als vitaal B aan te merken. 

Door deze benoeming zullen de aanbieders van essentiële diensten binnen de spoorsector onder Wbni 

geplaatst worden. Deze wet verplicht aanbieders van essentiële diensten om maatregelen te nemen 

voor de beveiliging van hun ICT en ernstige incidenten te melden. Logischerwijs zal dit ook voor ERTMS 

consequenties hebben. Dit versterkt de noodzaak tot een cybersecurity roadmap, waarbij zowel de 

realisatie van de maatregelen die horen bij essentiële diensten als ook de aanbevelingen uit dit rapport 

worden meegenomen. Dit lijkt ons essentieel voor een goede, duurzame cybersecurity op het spoor. 
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1. Samenvatting 

Aanleiding 

In het Algemeen Overleg, vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 

20 juni 2019 is om (een onderzoek naar) oplossingen gevraagd voor de aansluiting 

van de ERTMS versie van het Hoofdrailnet (HRN) op de ERTMS versie van de HSL-

Zuid. Vervolgens heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 

Programmadirectie ERTMS opdracht gegeven hiertoe een onderzoek uit te voeren.  

 

 
Proces en kader 

Het onderzoek is uitgevoerd door de Programmadirectie ERTMS in samenwerking 

met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met betrokken stakeholders: 

ProRail (Contractmanagement Team HSL-Zuid, Treinbeveiliging en Verkeersleiding), 

Infraspeed en de vervoerders op de HSL-Zuid; NS Reizigers / NS Internationaal, 

Thalys en Eurostar. 

Het rapport is op 18 mei 2020 in de Stuurgroep ERTMS vastgesteld.  

 

 

Nadere analyse vraagstuk 

In de periode 2028 - 2030 zullen de baanvakken Hoofddorp-Duivendrecht en 

Roosendaal-Den Bosch, die beide aansluiten op de HSL-Zuid, voorzien worden van 

het beveiligingssysteem ERTMS level 2. 

De ERTMS level 2 versie die op deze baanvakken wordt uitgerold, verschilt van de 

speciaal voor de HSL gemaakte ERTMS level 2 versie. Meer technisch; de ERTMS 

Radio Block Center’s (RBC’s), de computercentrales die al het treinverkeer op een 

baanvak regelen, zijn van een verschillende generatie software. 

Dit maakt een soepele overgang van treinen tussen het HRN en de HSL-Zuid (en 

vice versa) niet zonder meer mogelijk. Met als gevolg dat treinen tot stilstand 

kunnen komen omdat de dataoverdracht tussen de RBC’s van het HRN en de HSL-

Zuid niet lukt. Het is daarom van belang dat er een technische oplossing wordt 

bedacht die het risico op storing ten gevolge van het niet lukken van dataoverdracht 

verkleint. In dit rapport zijn vijf alternatieven uitgewerkt. De effecten van elk van de 

alternatieven op diverse aspecten zijn weergegeven in een overzichtstabel 

(figuur 13) in paragraaf 4.6. 
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Gevonden alternatieven 

Uit de eerste fase van het onderzoek zijn vijf alternatieven naar voren gekomen. In 

de tweede fase van het onderzoek zijn deze vijf alternatieven voorgelegd aan de 

stakeholders.  

 

De vijf alternatieven kunnen onderverdeeld worden naar twee oplossingsrichtingen: 

1. Een directe overdracht van treinen tussen de RBC op de HSL-Zuid en de 

RBC op het HRN, waarbij de trein ononderbroken in ERTMS Level 2 blijft 

rijden.  

2. Een getrapte overgang waarbij een directe HSL-Zuid RBC – HRN RBC 

overdracht wordt vermeden. In dit geval gaat de trein vanuit ERTMS level 2 

over een afstand van 4 tot 5 kilometer eerst naar een ander 

beveiligingssysteem om vervolgens weer naar ERTMS level 2 te gaan.  

 

De verschillende alternatieven zullen op de volgende pagina worden toegelicht. 

Daarnaast verschillen de alternatieven in de relatie met Infraspeed. 

 
 

Infraspeed 

Tot 2031 is Infraspeed de private Infraprovider van de HSL-Zuid en verzorgt zij de 

instandhouding van de HSL infrastructuur. Infraspeed is een consortium dat bestaat 

uit grote bedrijven. Dit consortium heeft in 1999 met de Nederlandse overheid een 

contract op basis van publiek-private samenwerking getekend. Het contract met 

Infraspeed loopt tot 2031. Vanaf 2031 gaat het beheer en onderhoud van de HSL-

Zuid over naar ProRail. 
 

Van de vijf alternatieven kan alleen het alternatief ATB eiland geheel onafhankelijk 

van Infraspeed worden uitgevoerd. Dit betekent dat voor tijdige realisatie (periode 

2028 - 2030) van de vier andere alternatieven volledige onderlinge samenwerking 

nodig is tussen Infraspeed en de leverancier ERTMS infrastructuur HRN. 
 

Echter kunnen eventuele concrete afspraken met Infraspeed pas na gunning 

leverancier ERTMS infrastructuur HRN in 2021 in gang gezet worden. Anders heeft 

de ERTMS leverancier van Infraspeed mogelijk (de schijn van) voorsprong bij 

aanbesteding ERTMS HRN.  
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Alternatieven toegelicht 

 

Interpretatie resultaten 

Gezien fase waarin het ERTMS Programma zich momenteel bevindt – de dialoogfase 

van het aanbestedingsproces ERTMS infrastructuur op het HRN is pas geleden 

gestart -, is op een aantal bepalende aspecten nog geen inzicht. Dit geldt in het 

bijzonder ten aanzien van het kostenaspect. De uitkomsten van de aanbesteding 

kunnen effect hebben op de haalbaarheid, de uitvoering en de kosten van de 

verschillende oplossingsrichtingen. 

 

 

Alternatieven met een directe overdracht van treinen tussen de RBC’s 

Hierbinnen zijn drie varianten: 

• Gateway RBC - RBC koppeling 

• Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 

• ERTMS HSL-Zuid onderdeel van ERTMS HRN 

 

 

1. Gateway RBC - RBC koppeling 

Een Gateway is een op maat gemaakte ‘vertaalapplicatie’ tussen de beide RBC’s. Eis 

en uitgangspunt is dat deze Gateway er voor zorgt dat de overdracht van treinen 

tussen de verschillende ERTMS versies van het HRN en de HSL-Zuid minimaal net zo 

betrouwbaar verloopt als tussen twee RBC’s van gelijke ERTMS versies. 

• Uitspraken over de technische en economische haalbaarheid zijn pas mogelijk 

na gunning leverancier infrastructuur ERTMS HRN. 

• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 

Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België 

(grens Nederland – Antwerpen). 

• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN voor gebruikers. 
 
 

2. Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 

Bij dit alternatief wordt de ERTMS HSL-Zuid versie door middel van aanpassing of 

vervanging van de RBC HSL-Zuid gelijk of volledig compatibel gemaakt aan de 

ERTMS versie op het HRN.  

• Dit alternatief kan in beginsel in 2028 in gerealiseerd worden. 

• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 

van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
 
 

3. HSL-Zuid onderdeel van het HRN 

Bij dit alternatief wordt de infrastructuur van de HSL-Zuid opgenomen in het 

dekkingsgebied van de RBC van het aanliggende HRN baanvak. Er is dan helemaal 

geen sprake meer van een overdracht; de treinen blijven binnen één RBC. 

• Dit alternatief is alleen tijdig mogelijk als de overdracht van het beheer van 

ERTMS HSL-Zuid van Infraspeed naar ProRail geëffectueerd wordt voor 2031. 

Dit vraagt dan om een aanpassing van het lopende publiek-private contract met 

Infraspeed. 

• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 

van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
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Getrapte overgang zonder directe RBC – RBC overdracht 

Dit kan door middel van een:  

• ATB eiland 

• ERTMS level 1 eiland 

 
 

4. ATB eiland 

Bij dit alternatief wordt ERTMS op het HRN niet volledig uitgerold tot aan de HSL-

Zuid. Tussen het ERTMS op het HRN en het ERTMS op de HSL-Zuid blijft een ‘eiland’ 

(overgangsgebied) van ongeveer 4 tot 5 kilometer over van het huidige 

treinbeveiligingssysteem NS’54 / ATB.  

Er zijn dan aan de HSL-Zuid zijde geen aanpassingen nodig. 

De overgang tussen ERTMS op het HRN en NS’54 / ATB wordt een standaard 

oplossing zoals verder in heel Nederland bij de uitrol van ERTMS op het HRN zal 

worden toegepast. 

• Dit alternatief introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar (≈4-5 

km.), met verschillende regels en procedures. 

• Inpassing:  

o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk. Maar Hoofddorp blijft dan NS’54 / 

ATB en daarmee wordt de benodigde capaciteitsverbetering voor OV-

SAAL niet gerealiseerd;  

o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL is 

niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide gevallen 

groter dan de beschikbare ruimte. 

o Mogelijk alternatief voor bovenstaande is uitrol van ERTMS vanaf Den 

Bosch stoppen na Gilze-Rijen. Daarmee wordt voor PHS (Programma 

Hoogfrequent Spoor) de benodigde capaciteitsverbetering op het 

baanvak Breda – Tilburg niet gerealiseerd. 

• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN voor gebruikers. 

• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 

Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België. 
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5. Level 1 eiland 

Level 1 is een toepassing binnen ERTMS waar geen RBC aan te pas komt. Door 

tussen de twee verschillende ERTMS versies een ‘Level 1 eiland’ te creëren, wordt 

een directe overdracht van treinen tussen RBC’s vermeden. De omvang van het 

‘Level 1 eiland’ is ongeveer gelijk aan het ‘ATB eiland’, zijnde 4 tot 5 kilometer. 

Omdat er in de huidige situatie al een level 1 deel zit in de overgang van NS’54 / 

ATB naar ERTMS level 2, zijn er aan de HSL-Zuid zijde in beginsel geen 

aanpassingen nodig. 

• Treinen blijven onder ERTMS rijden. 

• Level 1 heeft een beperktere functionaliteit dan level 2. Met name op het 

gebied van capaciteit. 

• Inpassing:  

o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk, maar vereist level 1 bij 

Hoofddorp. Hiermee kan de benodigde capaciteitsverbetering voor 

OV-SAAL niet gerealiseerd worden;  

o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL 

is niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide 

gevallen groter dan de beschikbare ruimte. 

o Echter is er nog geen direct alternatief voor bovenstaande 

voorhanden. 

• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 

Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in 

België. 

• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN voor gebruikers. 

 

 

De vijf alternatieven zijn een tussenresultaat; na gunning van de leverancier van de 

infrastructuur ERTMS op het HRN in 2021 kunnen deze resultaten verder worden 

aangevuld en aangescherpt. Deze analyse zal dan worden geactualiseerd. 
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2. Onderzoeksvraag 

Dit document beschrijft de resultaten van het onderzoek naar oplossingen voor de 

verbetering van de voorgenomen overgangen tussen de ERTMS versie van HSL-Zuid 

en de ERTMS versie van het Hoofdrailnet (HRN). 
De verwachting is1 dat een soepele aansluiting tussen de ERTMS versie van de HSL-

Zuid en de beoogde ERTMS versie op het HRN (gebaseerd op de specificatie 
baseline 3, Release 2 (B3R2) en level 2 conform de programmascope) niet 
zondermeer mogelijk is. 
 

 

2.1 Aanleiding en aanpak 

Door mevrouw Kröger (GroenLinks) zijn tijdens het Algemeen Overleg (AO), vaste 

commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), op 20 juni 2019, diverse 

vragen gesteld over de ERTMS aansluitingen van de HSL-Zuid. Vervolgens heeft het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Programmadirectie ERTMS (PD) 

opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren. 
Op 4 december 2019 is conform het Plan van Aanpak2 de tussenrapportage3 
opgeleverd. 
 
 

2.2 Nadere analyse problematiek 

De problematiek rond de verschillende ERTMS implementaties heeft twee kanten; 

een technische / operationele en een organisatorische. 

Daarnaast is het van belang om bij overgangen een onderscheid te maken tussen 

een transitie en een hand-over. 

 

2.2.1 Definities 

 

Transitie 

Een transitie is een overgang waarbij een trein overgaat van een  

treinbeveiligingssysteem naar een ander treinbeveiligingssysteem. Bijvoorbeeld van 

ATB EG naar ERTMS Level 2. Maar bijvoorbeeld ook bij een transitie tussen Level 1 

en Level 2. Een transitie vraagt, ook in normale operationele omstandigheden, 

aandacht en handelingen van de machinist. 

 

Hand-over 

Een hand-over vindt plaats als de trein overgaat tussen twee ERTMS systemen. In 

technische zin wordt de trein overgedragen van Radio Block Center (RBC) naar RBC. 

Een proces wat in standaard omstandigheden plaatsvindt zonder dat de machinist 

handelingen moet verrichten of er zelfs iets van merkt. 

 

 

                                                
1 Inschatting Langetermijnvisie HSL-Zuid-corridor, NS / ProRail, Mei 2018. 
2 Plan van Aanpak Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, versie 1.0 van 24 september 2019, status 

definitief, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-702067664-3 
3 Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, Tussenrapportage, versie 0,5 van 4 december 2019, status 

Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1 
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2.2.2 Technisch / operationeel 

Het CCS (Command, Control and Signalling) systeem op de HSL-Zuid is uitgerust 

met ERTMS die ontwikkeld is op basis van een specificatie, die (destijds) in 

onderlinge afstemming met België en Frankrijk, speciaal voor de relatie Amsterdam 

– Brussel – Parijs is vastgesteld. 

De HSL-Zuid is inmiddels op basis van wijzigingen, ook geschikt gemaakt voor 

ERTMS-treinen voorzien van de recentste ERTMS versies. De HSL-Zuid specificatie 

staat bekend als 2.3.0c (corridor) en wijkt op enkele punten af van de EU 

geharmoniseerde specificatie. 
 

Concreet gaat het om de overgang van een trein die van het ene ERTMS systeem 

overgaat naar het andere ERTMS systeem. Een trein moet ‘overgedragen’ worden 

tussen de RBC’s van beide ERTMS versies. 

In beginsel gaat de overdracht van een trein tussen twee RBC’s probleemloos. In 

het geval van de HSL-Zuid aansluitingen op het HRN moet de overdracht 

plaatsvinden tussen twee RBC’s van verschillende leveranciers4 en van een 

verschillende generatie software. 

 

Naast het technische aspect is er, vanwege de verschillen, ook sprake van 

verschillende gebruikersprocessen (operationeel aspect). 
 

2.2.3 Organisatorisch 

Tot 2031 is Infraspeed de private Infraprovider van de HSL-Zuid en verzorgt zij de 

instandhouding van die HSL infrastructuur. Infraspeed is een consortium dat bestaat 

uit grote bedrijven. Dit consortium heeft in 1999 met de Nederlandse overheid een 

contract op basis van publiek-private samenwerking getekend. Het contract met 

Infraspeed loopt tot 2031. In het contract is opgenomen dat de aanwezige 

apparatuur na afloop contract nog een restlevensduur heeft van 5 jaar. 
  

                                                
4 De leverancier van het HRN is nog niet bekend. Op basis van het aantal potentiële leveranciers is het statistisch 

aannemelijk er rekening mee te houden dat de leverancier van het HRN niet dezelfde is als die van de HSL-Zuid. 
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2.2.4 Tijdsverloop 
Het vraagstuk rond de aansluitingen ERTMS HSL-Zuid ↔ HRN kan in 4 tijdvakken 

verdeeld worden. Zie figuur 1. 

 

 

Figuur 1 Gebeurtenissen rond aansluitingen ERTMS HSL-Zuid ↔ HRN in tijdsverloop. 

 

Tijdvak 1 

Dit loopt vanaf heden tot en met de gunning leverancier ERTMS HRN in 2021. In dit 

tijdvak zijn alleen uitspraken mogelijk over oplossingsrichtingen. Een meer 

technische uitwerking van een specifieke oplossing is nog niet mogelijk. 

 

Tijdvak 2 

2021 - 2028. Leverancier ERTMS HRN is bekend. Mogelijke oplossingen kunnen 

dieper uitgewerkt worden. Wel is er altijd aan HSL-Zuid zijde afstemming met 

Infraspeed nodig als er een technische koppeling met die systemen moet worden 

gemaakt. 

 

Tijdvak 3 

Vanaf 2028 worden de twee relevante baanvakken; Hoofddorp-Duivendrecht en 

Roosendaal-Den Bosch omgebouwd naar ERTMS. Dit is het eerste moment dat er 

daadwerkelijk sprake is van een overgang ERTMS HRN ↔ ERTMS HSL-Zuid. 

Afstemmen / onderhandelen met Infraspeed is noodzakelijk in geval van 

aanpassingen aan- tot en met het geheel vervangen ERTMS HSL-Zuid.  

 

Tijdvak 4 

2031 en verder. Het contract met Infraspeed loopt af. Het beheer en onderhoud van 

de HSL-Zuid gaat over op ProRail. Formeel is er dan geen binding met Infraspeed 

meer. Echter, de ERTMS apparatuur op de HSL-Zuid is door Infraspeed geïnstalleerd 

en door de jaren heen aangepast. De kennis hiervan zit geheel bij Infraspeed. De 

vraag is in hoeverre een andere partij dan de door Infraspeed ingeschakelde 

subcontractor in staat is om deze apparatuur te kunnen onderhouden en indien 

nodig aan te passen. De ERTMS apparatuur op HSL-Zuid bereikt in dit tijdvak “einde 

technische levensduur” en vervanging moet daarom worden geïnitieerd. 
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2.3 Overgangen relevant voor dit onderzoek 

Op basis van de ERTMS-migratiescope zullen in de periode tussen 2026 en 2029 

drie van de vijf overgangen tussen HSL-Zuid en HRN veranderen van 
NS ‘54/ATB EG ↔ ERTMS 2.3.0c transities naar ERTMS HRN ↔ ERTMS 2.3.0c hand-

overs.  
Dit zijn (zie figuur 2b): 

• Hoofddorp [1], aansluiting op ERTMS-baanvak Hoofddorp – Duivendrecht (SAAL 

West) 

• Zevenbergschen Hoek [4] en  

• Breda aansluiting HSL [5], beide sluiten aan op het ERTMS-baanvak Roosendaal 

– Den Bosch 

• De overgangen Rotterdam Centraal [2], Rotterdam Lombardijen [3] (transities) 

en Nederland ↔ België [6] (huidige situatie al een hand-over) kunnen, 

afhankelijk van het gekozen alternatief, ook aangepast moeten worden. Daarbij 

moet er rekening mee worden gehouden dat de treinbeveiligingsinstallatie van 

Rotterdam (EBS) in 2024 wordt vervangen vanwege einde technische 

levensduur. Aanpassingen in de huidige installatie zijn complex en duur, 

waardoor scenario’s afvallen. 
 
 

  

Figuur 2a HSL-corridor 2020 Figuur 2b HSL-corridor na migratie HRN 
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3. Proces onderzoek 

Uit de eerste fase van het onderzoek5 zijn vijf alternatieven naar voren gekomen. 

Deze zijn ontwikkeld in overleg met experts van ProRail Contractmanagement Team 

HSL-Zuid (CMT) en ProRail Assetmanagement Treinbeveiliging (AM TB). 

 

De alternatieven kunnen verdeeld worden naar twee oplossingsrichtingen: 

3. Een directe hand-over van HSL-Zuid RBC naar HRN RBC waarbij de trein 

ononderbroken in ERTMS Level 2 blijft rijden. 

• Gateway RBC - RBC koppeling 

• Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 

• ERTMS HSL-Zuid onderdeel van ERTMS HRN 

 

4. Een getrapte overgang middels (twee) transities waarbij een directe HSL-

Zuid RBC – HRN RBC overdracht (hand-over) wordt vermeden. In dit geval 

gaat de trein vanuit ERTMS level 2 naar iets anders, om vervolgens weer 

naar ERTMS level 2 te gaan. 

• ATB eiland 

• Level 1 eiland 

 

3.1 Betrokken stakeholders 

In de tweede fase van het onderzoek zijn de alternatieven voorgelegd aan de 

stakeholders. Dit zijn: 

• Vervoerders op de HSL-Zuid; NS Reizigers / NS Internationaal, Thalys, Eurostar 
• ProRail Verkeersleiding 
• Infraspeed 
 
  

                                                
5 Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, Tussenrapportage, versie 0,5 van 4 december 2019, status 

Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1 
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3.2 Toetsingscriteria 

Voor de beoordeling van de alternatieven zijn de volgende toetsingscriteria 

gehanteerd: 

• Tijd 

• Kwaliteit 

o Veiligheid 

o Capaciteit 

o Interoperabiliteit 

o Snelheid 

o Betrouwbaarheid 

• Geld  

• Risico’s 

• Kansen 

 

De som van de toetsingscriteria moet leiden tot: 

• Haalbaarheid 

 

Ten aanzien van de toetsingscriteria gelden de volgende randvoorwaarden: 

 

Algemeen 

De toetsing kon alleen kwalitatief gedaan worden op basis van expert judgement. 

De reden is de resultante van enerzijds de benodigde doorlooptijd om tot resultaat 

te komen in acht te nemen. En anderzijds aan het verzoek van IenW te voldoen om 

medio 2020 de eindrapportage te presenteren. 

Zo is de toets op de toepasbaarheid van de mogelijke alternatieven op de specifieke 

situatie bij elk van de drie overgangen (Hoofddorp, Zevenbergschen Hoek en Breda 

aansluiting HSL) gedaan op basis van kentallen. Dit is voldoende om een uitspraak 

doen of inpassing in beginsel wel of niet mogelijk lijkt. 

Of een bepaald alternatief daadwerkelijk past en wat de effecten op de treindienst 

zijn, kan alleen gedaan worden als er op basis van een uitgewerkt ontwerp 

simulatiestudies worden gedaan.  



 

rapport | Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet Pagina 15 van 41 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is hier gedefinieerd als het ingeschatte effect op de operatie. Een 

vergelijking met de prestaties ten opzichte van de huidige situatie (2020). 

 

Geld 

De PD heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om de orde grootte van kosten 

binnen de gewenste termijn, medio 2020, voldoende kwalitatief gefundeerd te 

beantwoorden.  

 

De reden is dat nog niet bekend is wie de systeemleverancier wordt voor de uitrol 

van ERTMS op het HRN. Hoewel de ERTMS specificatie voor het HRN gereed is, is 

het niet uitgesloten dat er uiteindelijk systeemtechnische verschillen zitten tussen 

de producten van verschillende ERTMS leveranciers die van significante invloed 

kunnen zijn op de mogelijkheden en haalbaarheid van oplossingen. 

 

Dit betekent dat er niet eerder een uitspraak over de orde grootte van kosten 

gedaan kan worden dan na de gunning leverancier ERTMS HRN in 2021. 

 

Om toch aan de wens van een gevoel voor onderlinge verhoudingen van de 

alternatieven tegemoet te komen, is bij elk alternatief een opsomming van de 

kosten componenten opgenomen. Bij elk van deze componenten is een [ - ] of  

een [ - - ] symbool weergegeven. Zijnde niet meer dan een hele ruwe indicatie hoe 

de kosten componenten zich ten opzichte van elkaar verhouden. 

 

Ten aanzien van het item ‘kosten componenten’ gelden de volgende voorbehouden: 

• De opsomming is niet limitatief; 

• Alleen de ingeschat grootste posten die specifiek voor dit alternatief zijn, zijn 

benoemd; 

• Het oordeel over de verhouding van kosten is gedaan op basis van een 

inschatting; 

• Een dubbele [ - - ] betekent ‘hogere kosten dan’ ten opzichte van  

een enkele [ - ]. Niet twee keer zo duur; 

• Optellen van ‘plussen en minnen’ is niet mogelijk (geldt voor de gehele tabel in 

paragraaf 4.6).  
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4. Alternatieven en weging 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven met de inzichten van nu. 

Gezien fase waarin het ERTMS Programma zich momenteel bevindt (binnenkort start 

aanbesteding ERTMS infrastructuur) is er op een aantal bepalende aspecten nog 

geen inzicht. Daarom zijn de beschrijvingen van de vijf alternatieven met visies van 

de stakeholders en het bijbehorend oordeel een tussenresultaat waarop geen 

besluitvorming ten aanzien van een te kiezen migratie scenario kan worden 

gebaseerd. Wel toont de analyse aan dat er meerdere opties mogelijk lijken.  

Na gunning leverancier ERTMS HRN in 2021, kan op basis van voortschrijdend 

inzicht, deze analyse worden geactualiseerd. 

 

Als afsluiting en samenvatting van dit hoofdstuk is in paragraaf 4.6 is een 

‘consumentenbond matrix’ opgenomen. Deze geeft naast een overzicht ook een 

(onderlinge) waardering en een weging weer. 
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Huidige situatie 

Ter referentie voor de vijf alternatieven is hieronder de huidige situatie 

weergegeven6. 

 

 

 

 

Figuur 3 Huidige situatie 

De maatgevende transitie is die vanaf NS’54 / ATB naar ERTMS. Op dit moment 

vindt de transitie in twee stappen plaats. Een trein komend vanaf NS’54 / ATB gaat 

eerst over naar ERTMS level 1. Daarna volgt een transitie van level 1 naar level 2. 

 

Noot: Niet zichtbaar op figuur 3 is dat de HSL-Zuid is uitgerust met een level 1 ‘fall 

back’ systeem. 

 

Uitgangspunt is dat dit ‘fall back’ systeem vervalt bij de alternatieven’ Upgrade HSL-

Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN’ en ‘HSL-Zuid onderdeel van HRN’. 

 

Voor het alternatief ‘ATB Eiland’ is het algemene uitgangspunt dat er geen 

wijzigingen aan de ERTMS HSL-Zuid plaatsvinden. En dat daarmee automatisch het 

‘fall back’ systeem in dit alternatief intact blijft. 

 

Voor de overige twee alternatieven is het behouden of verwijderen van het ‘fall 

back’ systeem onderdeel van nadere uitwerking.  

                                                
6 Deze en alle hierna volgende illustraties zijn sterk geschematiseerd en geven alleen het principe weer. 
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4.1 Gateway HSL-Zuid RBC - HRN RBC koppeling 

Bij dit alternatief is er functioneel tussen beide RBC’s een interface aangebracht. 

Uitgangspunt is dat deze ‘gateway’ er voor zorgt dat de overgang (transitie) tussen 

beide ERTMS versies minimaal net zo betrouwbaar verloopt als tussen twee RBC’s 

van gelijke ERTMS versies. 

 

 

Figuur 4 Gateway tussen beide RBC’s 

 

Hoewel er een gateway bestaat tussen de RBC HSL-Zuid in Nederland en de RBC op 

HSL lijn 4 in België, is deze niet bruikbaar op de hierboven beschreven koppeling7. 

 

Over de technische uitvoering van een gateway tussen de RBC’s van het HRN en de 

HSL-Zuid kunnen in dit stadium geen uitspraken worden gedaan. Het toepassen van 

een gateway vraagt ook om aanpassingen aan beide RBC’s en waarschijnlijk ook de 

interlockings (IXL’s). Of dit mogelijk is, is heel sterk afhankelijk van (de leverancier 

van) de RBC van het HRN en de mogelijkheden / bereidheid van Infraspeed om een 

dergelijke gateway (mede) te ontwikkelen. 

 

Beoordeling 

Tijd 
Tot minimaal gunning leverancier ERTMS HRN, kan dit alternatief niet verder 
uitgewerkt worden. 

 

Kwaliteit 
De bijzonderheid bij dit alternatief is dat de toetsingscriteria ‘omgedraaid worden’ 
naar eisen te stellen aan de gateway. Eis en uitgangspunt is dat deze er voor zorgt 
dat de overgang tussen beide ERTMS versies minimaal net zo goed verloopt als 
tussen twee RBC’s van gelijke ERTMS versies. 
Indien bij technische uitwerking blijkt dat dit niet of onvoldoende gegarandeerd kan 

worden, valt dit alternatief automatisch af. 
 
  

                                                
7 De gateway tussen de RBC HSL-Zuid in Nederland en de RBC HSL lijn 4 in België is project specifiek en ontwikkeld 

voordat er Europese specificaties beschikbaar waren. 
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Dit alternatief voldoet niet aan de gebruikerswens om op termijn in Nederland één 

ERTMS versie te hebben8. 
In relatie hiermee zijn er gedurende de tijd dat op de HSL-Zuid nog de huidige 
ERTMS versie zit verschillen in gebruikersprocessen. En zal er bij uitval/storing in de 
gateway een procedure moeten komen (gebruikersproces) voor transitie naar HSL-
Zuid. 
 
Betrouwbaarheid 

De aanname is dat dit alternatief beter presteert dan de huidige situatie. De 

overgang tussen het HRN en de HSL-Zuid is nu een hand-over in plaats van een 

transitie. Bij een hand-over zijn er geen handelingen van de machinist nodig. Dit 

verkleint de fout kansen. 
Voorwaarde is wel dat een hand-over via de gateway minimaal net zo betrouwbaar 
verloopt als tussen twee RBC’s van gelijke ERTMS versies. 
 
Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 

• 1x ontwikkelen gateway [- -] en  

• 2x toepassen (bij Hoofddorp en bij Breda) [ - ] 
 

Risico’s 
Dit alternatief is in dit stadium alleen een conceptueel alternatief. Tot 2021 kan er 
geen uitspraak gedaan worden over de definitieve haalbaarheid. 
Voor de juiste werking is volledige onderlinge samenwerking nodig tussen 
Infraspeed en de leverancier van het HRN. 
 
Noot is dat de huidige gateway tussen Nederland en België maar één trein per keer 

aan kan. 

 
Kansen 
Het laten vervallen van level 1 als tussenstap tussen ATB en level 2 biedt kansen 
om eerder te versnellen naar snelheden boven de 160 km/h. 
 
Als ‘tijdelijke oplossing’ wordt dit alternatief verkozen boven ATB eiland en L1 

eiland. Er immers sprake van een hand-over en niet twee transities.  
 
Haalbaarheid 

Dit alternatief is volgens Infraspeed twijfelachtig. De huidige HSL-Zuid RBC is 

obsolete; er zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

 

 

  

                                                
8 Geredeneerd van uit ERTMS. De HSL-Zuid blijft ten opzichte van het HRN uiteraard uitzonderingen kennen zoals 

links rijden, 25kV en 300 km/uur. 

In de loop van het onderzoek is nog een alternatief aangedragen. Dit alternatief 
betreft ook een hand-over zonder transities en is daarmee functioneel 

vergelijkbaar met het gateway alternatief. Maar het kent een andere technische 

invulling; ‘RBC-RBC hand-over op basis van IXL info’. Deze koppeling is binnen 
Europa beproefd en operationeel. 
 
Dit alternatief kon niet meer meegenomen worden in de ronde met de 
stakeholders en is daarom in deze rapportage nog niet nader onderzocht. 
Voorstel is dit alternatief in een eventuele vervolgstudie mee te nemen. 
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4.2 Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 

Bij dit alternatief wordt de ERTMS versie op de HSL-Zuid opgewaardeerd / 

vervangen door een versie die gelijk of volledig compatibel is met de ERTMS versie 

op het HRN op basis van het Programma van Eisen (PvE) ERTMS HRN. 

 

 

Figuur 5 Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 

Aanname en uitgangspunt is dat hiermee de RBC-RBC hand-over minimaal 

gelijkwaardig wordt met vergelijkbare RBC-RBC hand-overs op het HRN. En dat 

overgangen tussen RBC’s van een gelijke ERTMS versie soepel verlopen. 

 

Beoordeling 

Tijd 

Dit alternatief kan in beginsel in 2028 in gerealiseerd worden. Zoals aangegeven in 

paragraaf 2.2.3, is het noodzakelijk dit met Infraspeed te bespreken wat betreft 

planning, technische en contractuele zin. Dit laatste omdat het contract van 

Infraspeed nog drie jaar na eerste relevante realisatie ERTMS op het HRN doorloopt. 

 

Kwaliteit 

Uitgangspunt is dat alle kwaliteitsaspecten minimaal gelijk zijn aan die van een 

standaard RBC-RBC overgang zoals op die op de rest van het HRN wordt 

geïmplementeerd. Normaal gesproken zijn er geen handelingen van de machinist 

nodig. Dit is een pluspunt in relatie tot de tractie energievoorziening overgang 

(spanningsluis 1500V ↔ 25kV). 

Uitgangspunt is dat de gebruikersprocessen gelijk zijn aan die van ERTMS op het 

HRN. Waarmee dit alternatief voldoet aan de gebruikerswens om op termijn in 

Nederland één ERTMS versie te hebben. 
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Betrouwbaarheid 

De aanname is dat dit alternatief beter presteert dan de huidige situatie. De 

overgang tussen het HRN en de HSL-Zuid is nu een hand-over in plaats van een 

transitie. Bij een hand-over zijn geen handelingen van de machinist nodig. Dit 

verkleint de fout kansen. 

Het verschil ten opzichte van alternatief ‘Gateway’ is dat de ERTMS versies gelijk 

zijn en er sprake is van een ‘standaard’ hand-over tussen de twee RBC’s.  

Uitgangspunt is dat de aangepaste gateway NL ↔ B minimaal gelijkwaardig 

presteert ten opzichte van de huidige gateway NL ↔ B. 

 
Kosten componenten 

Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 

• 2x nieuwe RBC en waarschijnlijk de IXL’s (aanname is 1 op 1 vervanging van 

huidige RBC’s HSL-Zuid noord en HSL-Zuid zuid) [ - - ] 

• 2 transities (ATB ↔ ERTMS) aanpassen. [ - ] 

• 1 Hand-over (gateway) NL ↔ B aanpassen [ - - ] 

• Verwijderen level 1 (fall back) [ - ] 

 

Risico’s 

Voor tijdige implementatie van een HRN compatibele versie op HSL-Zuid is volledige 

medewerking van Infraspeed noodzakelijk. 

   

Eventuele concrete afspraken met Infraspeed kunnen pas na gunning leverancier 

HRN in gang gezet worden. Anders heeft de ERTMS leverancier van Infraspeed 

mogelijk (de schijn van) voorsprong bij aanbesteding ERTMS HRN. 

 

Implementatie van dit alternatief betekent aanpassing van de overgangen 

Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid 

Nederland naar HSL lijn 4 in België. De eerste twee worden dan standaard transities 

zoals op de rest van het HRN.  

Het upgraden van de RBC HSL-Zuid kan er toe leiden dat de huidige gateway tussen 

Nederland en België niet meer gebruikt kan worden. Of aanpassing van de gateway 

mogelijk is, is twijfelachtig. Zie ook paragraaf 4.1, Haalbaarheid. 
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Kansen 

Dit alternatief zou eventueel al eerder gerealiseerd kunnen worden. Dus 

vooruitlopend op de uitrol van ERTMS op het HRN en daarmee al voor 2028 voor 

mogelijke positieve effecten kunnen zorgen. Gebaseerd op de aanname dat een 

standaard transitie zoals voorzien voor de uitrol van ERTMS beter presteert op het 

gebied van snelheid en veiligheid dan de huidige transitie. 

Voorwaarde is dat dan alle treinen op de HSL-Zuid voorzien zijn van een baseline 3 

on-board installatie. 

Te zijner tijd zal ook de vervanging (wegens einde technische levensduur) van de 

ERTMS installatie op HSL lijn 4 in België aan de orde zijn. Dat biedt de mogelijkheid 

om de gateway te verwijderen en een standaard ERTMS koppeling met België te 

maken. 

 

Haalbaarheid 

Technisch haalbaar mits er geen aanpassingen nodig zijn aan de EBS te Rotterdam. 

Over financiering moeten goede afspraken gemaakt worden. Met hierbij in het 

bijzonder aandacht voor de technische / economische levensduur van de huidige 

ERTMS installatie op de HSL-Zuid. 

De vraag is of dit één op één aan Infraspeed kan worden gegund. Waarschijnlijk 

moet er een open aanbesteding plaatsvinden, omdat het huidige contract met 

Infraspeed niet voorziet in een dergelijke grootschalige wijziging. 
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4.3 HSL-Zuid onderdeel van het HRN 

Bij dit alternatief wordt de infrastructuur van de HSL-Zuid opgenomen in het 

dekkingsgebied van de RBC9 van het aanliggende HRN baanvak. 

Er is dan helemaal geen overgang meer. 

 

 

Figuur 6 HSL-Zuid onderdeel van HRN 

Uitgangspunt is dat dit alleen mogelijk is als tenminste het beheer en onderhoud 

van de ERTMS HSL-Zuid onder ProRail valt. 

 

In figuren 7a en 7b op de volgende pagina is het verschil in dekkingsgebieden 

schematisch weergegeven. 
  

                                                
9 Om helemaal precies te zijn is het opname in het Command, Control and Signalling (CCS) system. 
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Figuur 7a schetst de situatie als het HRN en de HSL-Zuid ieder hun eigen RBC’s 

hebben. 

Figuur 7b geeft de situatie weer indien de HSL-Zuid wordt opgenomen in de RBC 

van het aanliggende baanvak. 

 

Noot: de figuren 7a en 7b geven alleen een functionele situatie weer. Dit staat los 

van het mogelijke aantal en de locatie van RBC’s in het migratie programma ERTMS 

HRN.  

 

  

Figuur 7a HSL-Zuid en HRN ieder eigen RBC’s Figuur 7b HSL-Zuid onderdeel van HRN 

Implementatie van dit alternatief betekent aanpassing van de overgangen 

Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid 

Nederland naar HSL lijn 4 in België. De eerste twee worden dan standaard transities 

zoals op de rest van het HRN.  
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Beoordeling 

Tijd 

Past niet. Op basis van het vigerende contract van Infraspeed, kan dit pas in 2031 

na overgang HSL-Zuid naar ProRail geëffectueerd worden tenzij het contract eerder 

wordt beëindigd. De problematiek, en daarmee de noodzaak voor een oplossing, 

doet zich al in 2028 voor. 

 

Kwaliteit 

Hoog op alle aspecten. Er zijn in dit alternatief helemaal geen RBC-RBC overgangen 

meer. Gebruikersvriendelijk; er is geen verschil (meer) in gebruikersprocessen, dit 

geldt voor alle processen op het baanvak. Bij de RBC-RBC overgangen zijn er geen 

handelingen en aandacht meer nodig op plaatsen waar de aandacht van de 

machinist nodig is voor tractie energievoorziening overgang (spanningsluis 1500V 

↔ 25kV).  

 
Betrouwbaarheid 

Dit alternatief biedt de hoogste betrouwbaarheid van de vijf alternatieven. Er is 

immers helemaal geen sprake meer van een ‘overgang’. 

Uitgangspunt is dat de aangepaste gateway NL ↔ B minimaal gelijkwaardig 

presteert ten opzichte van de huidige gateway NL ↔ B. 

 
Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 

• 2x HSL-Zuid meenemen in RBC HRN (aanname is HSL-Zuid noord en HSL-

Zuid zuid in verschillende RBC’s HRN) [ ≈ ] 

• 2 transities (ATB ↔ ERTMS) aanpassen. [ - ] 

• 1 Hand-over (gateway) NL ↔ B aanpassen [ - - ] 

• Verwijderen level 1 (fall back) [ - ] 

 

Risico’s 

De aanbesteding voor ERTMS HRN loopt. HSL-Zuid is een scope uitbreiding 

(bijbestelling) bij aanbesteding voor leverancier HRN. 

 

Het upgraden van de RBC HSL-Zuid kan er toe leiden dat de huidige gateway tussen 

Nederland en België niet meer gebruikt kan worden. Of aanpassing van de gateway 

mogelijk is, is twijfelachtig. Zie ook paragraaf 4.1, Haalbaarheid.  
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Kansen 

ERTMS op de HSL-Zuid kan in de ontwikkeling van ERTMS op de aansluitende 

baanvakken al worden meegenomen. Na overdracht HSL-Zuid aan ProRail kan 

daadwerkelijke aansluiting snel plaatsvinden. 

In geval de planning van de uitrol van ERTMS op het HRN van een van de 

aangrenzende baanvakken naar achteren schuift, wordt het probleem van niet 

passen in tijd kleiner. 

Te zijner tijd zal ook de vervanging (wegens einde technische levensduur) van de 

ERTMS installatie op HSL lijn 4 in België aan de orde zijn. Dat biedt de mogelijkheid 

om de gateway te verwijderen en een standaard ERTMS koppeling met België te 

maken. 

 

Haalbaarheid 

Technisch haalbaar. 

Implementatie al uitvoeren in 2028 vraagt om afspraken (onderhandelingen) met 

Infraspeed. 
  



 

rapport | Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet Pagina 27 van 41 

 

4.4 ATB eiland 

 

Goed beschouwd kenmerkt dit alternatief zich door het niet tot aan de overgang 

HSL-Zuid uitrollen van ERTMS op het HRN. De uitrol ’stopt’ op een nog nader te 

bepalen afstand van de overgang naar de HSL-Zuid. 

 

 

Figuur 8 ATB Eiland 

Meest kenmerkend is dat er aan de HSL-Zuid zijde geen aanpassingen nodig zijn; er 

verandert feitelijk niets ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Beoordeling 

Tijd 

Kan in 2028 gerealiseerd worden. Valt gezien het karakter van het alternatief 

binnen de migratie uitrol ERTMS HRN. 

 

Kwaliteit 

Dit aspect valt in twee benaderingen uiteen; een oordeel over de kwaliteit in 

absolute zin en in relatieve zin. 

 

Kwaliteit in relatieve zin 

In beginsel ‘gelijkwaardig’. Het betreft een ongewijzigde transitie NS’54 / ATB ↔ 

ERTMS HSL-Zuid (gelijkwaardig) en een standaard transitie NS’54 / ATB ↔ ERTMS 

HRN.  
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Kwaliteit in absolute zin 

In absolute zin kent dit alternatief een aantal specifieke nadelen: 

• Deze variant introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar, met 

verschillende regels en procedures. Dat maakt het voor de machinist complexer, 

en zal daarmee de kans op foutgevoeligheid doen vergroten, met mogelijk 

operationele effecten. 

• Dit alternatief voldoet niet aan de gebruikerswens om op termijn in Nederland 

één ERTMS versie te hebben. Het verschil in gebruikersprocessen blijft bestaan. 

• De overgang middels een ATB eiland wordt niet gezien als een definitieve 

oplossing. Hooguit geschikt voor een overbrugging naar een ander (definitief) 

alternatief. 

 

 
Betrouwbaarheid 

In beginsel zou dit alternatief gelijk moeten presteren aan de huidige situatie. 

Immers blijven de bestaande transitie van ATB  ERTMS ↔ HSL-Zuid ongewijzigd. 

De nieuwe transities moeten in principe het predicaat goed hebben, omdat dit 

standaard transities worden zoals op de rest van het HRN. 

Echter is er bij dit alternatief sprake van twee transities binnen een kort tijdsbestek. 

Dit geeft een hogere fout kans. 

Finaal oordeel betrouwbaarheid is dan ook gelijk tot minder ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 

Noot: Ten opzichte van geplande projecten waar positieve effecten van ERTMS op 

de capaciteit zijn meegenomen, presteert dit alternatief minder. Immers worden 

geplande emplacementen en baanvakken (nog) niet voorzien van ERTMS. Zie verder 

onder ‘Haalbaarheid’.  

 
Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 

• 2x tijdelijke transities (ATB ↔ ERTMS) [ - ] 

 

Risico’s 

Inpassing bij Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL is niet mogelijk (zie 

toelichting onder ‘haalbaarheid’).  

Daarnaast kan er nog geen uitspraak worden gedaan in welke mate dit alternatief 

effect heeft op de capaciteit(afspraken). Uitspraken hierover kunnen alleen gedaan 

worden door middel van simulaties op basis van ontwerpen. Dit proces past niet 

binnen de kaders van een ‘quick scan’. 

Daarnaast zijn er financiële risico’s dat de kosten meer zijn dan (2 tot 3x) een 

tijdelijke transitie NS’54 / ATB naar ERTMS HRN.  

 

Kansen 

Implementatie van dit alternatief kan zonder (ingrijpende) aanpassingen aan de 

ERTMS van de HSL-Zuid. 

Er is geen specifiek ontwikkeltraject en vrijgave nodig. 
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Haalbaarheid 

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor inpassing, is gebruik gemaakt 

van kentallen voor een transitie van een legacy systeem zoals ATB EG naar ERTMS. 

Een transitie is gebaseerd op tijd. Dit betekent dat de lokale baanvaksnelheid 

maatgevend is voor de benodigde afstand. Omdat het hier om een indicatie gaat, is 

uitgegaan van een transitie gebied van 4.600 meter gebaseerd op 130 km/uur 

tussen de maatgevende (aansluitende) wissels. Omdat op de HSL-Zuid al ERTMS 

aanwezig is, is steeds gemeten vanaf de HSL-Zuid. 

 

 

Figuur 9 indicatie inpassing ATB eiland bij Hoofddorp 

 

 
 

Figuur 10 indicatie inpassing ATB eiland bij Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL 

 

Op basis van deze inpassingstoets kan gesteld worden dat: 

• Inpassing bij Hoofddorp vergt dat Hoofddorp een ATB EG eiland blijft en niet 

voorzien wordt van ERTMS. Dit is niet in overeenstemming met de benodigde 

capaciteitsverbeteringen voor OV-SAAL. 

• Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL niet 

mogelijk is; de omvang van het overgangsgebied is in beide gevallen groter dan 

de beschikbare ruimte. 
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Mogelijke oplossing 

Om toch voldoende ruimte te creëren kan overwogen worden om vanuit Den Bosch 

ERTMS niet verder dan Gilze-Rijen uit te rollen. 

Dit houdt dan in dat station Breda en de baanvakken naar Lage Zwaluwe en 

Roosendaal niet worden voorzien van ERTMS. Daarmee wordt voor PHS de 

benodigde capaciteitsverhoging op het baanvak Breda – Tilburg niet gerealiseerd. 

 

Dit betekent een scopewijziging voor het ERTMS baanvak Roosendaal-Den Bosch. 

 

 

Figuur 11 indicatie inpassing ATB eiland tussen Breda en Gilze-Rijen 
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4.5 Level 1 eiland 

Kenmerk van dit alternatief is dat er geen directe RBC-RBC hand-over meer is. 

Treinen melden zich eerst af bij de RBC van het L2 gebied dat ze gaan verlaten. 

Vervolgens rijden ze onder L1. Gedurende het rijden onder (en in het gebied van) 

L1 melden ze zich aan bij het L2 gebied dat ze binnenrijden. 

 

Op dit moment is de transitie van NS 54’ / ATB EG naar de HSL-Zuid toe zo 

geregeld. Treinen maken eerst een transitie van NS 54’ / ATB EG naar L1. In het L1 

gebied melden ze zich bij het RBC van de HSL-Zuid voor de overgang naar L2. 

Omgekeerd, dus van de HSL-Zuid af, is dit is een nieuwe transitie die nu niet 

voorkomt op de HSL-Zuid. 

 

Het verschil tussen dit alternatief en de huidige situatie, zoals weergegeven in 

figuur 3, is dat hier als het ware de situatie voor treinen komend van de HSL-Zuid 

naar het HRN ‘gespiegeld gekopieerd’ wordt. Het level 1 gebied wordt nu ook 

gebruikt voor aanmelding van een trein bij het RBC van het HRN. 

 

 

Figuur 12 Level 1 Eiland 

 

Beoordeling 

Tijd 

Nog onbekend. Met name de doorlooptijd voor de ontwikkeling van dit alternatief. 

Hierbij is het van belang dat de level 1 versie op de HSL-Zuid op meerdere punten 

afwijkt van andere toepassingen van level 1 in Nederland. 

Onduidelijk is of Hoofddorp puur level 1 of een overlay met NS 54’ / ATB EG wordt 

en welke gebruikersprocessen hier van toepassing zijn. We hebben in Nederland nog 

geen ervaring met deze toepassing van level 1. 

 
  



 

rapport | Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet Pagina 32 van 41 

Kwaliteit 

 

Algemeen 

• Dit alternatief voldoet niet aan de gebruikerswens om op termijn in Nederland 

één ERTMS versie te hebben. Het verschil in gebruikersprocessen blijft bestaan. 

• De benodigde lengte voor een L2 – L1 – L2 overgang is ongeveer gelijk aan die 

voor een L2 – ATB – L2 overgang. Dit betekent dat de conclusie uit paragraaf 

4.4, haalbaarheid (figuren 9 en 10) ook hier van toepassing is. namelijk: 

o Inpassing bij Hoofddorp mogelijk lijkt. Maar Level 1 biedt een lagere 

capaciteit dan Level 2 en zelfs dan ATB EG. En is daarmee niet in 

overeenstemming met de benodigde capaciteit voor OV-SAAL. 

o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek als bij Breda aansluiting HSL 

is niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide 

gevallen groter dan de beschikbare ruimte. 

o Echter is er geen direct alternatief voor het bovenstaande voorhanden. 

• De overgang L1 naar RBC L2 HSL-Zuid is een bestaande. Maar de overgang van 

RBC L2 HSL-Zuid naar L1 is nieuw. 
• Meerdere transities binnen een kort tijdsbestek. Binnen een gebied van 

ongeveer 4 tot 5 km. lengte. Met risico’s op fouten en verstoring treindienst.  

• Veiligheid 

o In vergelijking met het alternatief ‘ATB eiland’ is dit ingeschat veiliger 

omdat ERTMS een hoger veiligheidsniveau biedt. 

o Discontinue (punt) systeem. Indien hiervoor gekozen wordt, moet er 

voor gezorgd worden dat het een semi continue systeem wordt. Onder 

andere ter voorkoming van miscommunicatie tussen machinist en 

treindienstleider in geval van intrekken Movement Authority.  

• Capaciteit 

Belangrijk punt van aandacht. L1 biedt ten opzichte van L2, maar ook ten 

opzichte van NS’54 / ATB EG een lagere capaciteit. In hoeverre dit 

daadwerkelijk effect heeft, dient nader onderzocht te worden op basis van de 

inpassing. In het bijzonder voor gehinderd rijden. 

• Interoperabiliteit 

Vooralsnog geen issues. 

• Snelheid 

De snelheid onder L1 is in Nederland maximaal 160 km/uur. Dit zou ter hoogte 

van de aansluitingen geen probleem moeten zijn. 

 
Betrouwbaarheid 

In beginsel gelijk. Net als bij het alternatief ‘Gateway’ moet minimaal gelijkwaardig 

presteren ten opzichte van de huidige situatie hier een eis zijn. Dit moet in theorie 

ook mogelijk zijn, omdat er in de huidige situatie al gebruik wordt gemaakt van 

ERTMS L1 als tussenstap tussen ATB en ERTMS L2. 

Echter in gehinderde situaties presteert dit alternatief minder ten opzichte van de 

huidige situatie. Dit komt omdat ATB een ‘continue’ systeem is. Een verbetering van 

de situatie (over het algemeen toestaan van een hogere snelheid) wordt direct 

doorgegeven aan de trein. ERTMS L1 is een ‘punt systeem’. Een verbetering wordt 

pas doorgegeven om het moment dat een trein een balise passeert. Het effect is 

een lagere capaciteit. 
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Noot: Ook hier geldt dat dit alternatief ten opzichte van geplande projecten waar 

positieve effecten van ERTMS op de capaciteit zijn meegenomen, minder presteert 

vanwege het verschil tussen een continue systeem (ERTMS L2) ten opzichte van een 

punt systeem (ERTMS L1).  

 

Kosten componenten 
Dit alternatief bevat de volgende kosten componenten: 

• 2x tijdelijke transities (L2 HRN ↔ L1) [ - / - - ] 

• L1 voor Hoofddorp [--] 

 

Voorbehoud is dat er een alternatief gevonden wordt voor de situatie rond Breda. 

 

Risico’s 

L1 is niet opgenomen in de specificatie voor uitrol ERTMS op het HRN. Nog te 

onderzoeken of overlay of puur L1 gebruikt zal worden. Zie ook onder ‘tijd’ ten 

aanzien van het niet standaard zijn van level 1 op de HSL-Zuid. 

Daarnaast komt de transitie van HSL-Zuid L2 naar L1 nu niet voor. 
 

Kansen 

Geen specifieke kansen gevonden. 

 

Haalbaarheid 

Gezien de vraagstukken die er nog liggen, is er nog geen uitspraak mogelijk. 
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4.6 Samenvatting en weging 

Ten behoeve van de leesbaarheid is een separaat document op groter formaat 

bijgesloten. Documentnaam: HSL-Zuid aansluitingen Overzicht alternatieven v12 

20200603 definitief.doc 

 

 

 

Figuur 13 Consumentenbond matrix  
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5. Conclusie 

Interpretatie resultaten 

Gezien fase waarin het ERTMS Programma zich momenteel bevindt – de dialoogfase 
van het aanbestedingsproces ERTMS infrastructuur op het HRN is pas geleden 
gestart -, is op een aantal bepalende aspecten nog geen inzicht. Dit geldt in het 
bijzonder ten aanzien van het kostenaspect. De uitkomsten van de aanbesteding 
kunnen effect hebben op de haalbaarheid, de uitvoering en de kosten van de 
verschillende oplossingsrichtingen. 

 

Daarom zijn de hierna opgesomde alternatieven een tussenresultaat. 
Na gunning van de leverancier van de infrastructuur ERTMS op het HRN in 2021 
kunnen deze resultaten verder worden aangevuld en aangescherpt. Deze analyse 
zal dan worden geactualiseerd. 
 
De analyse toont aan dat er meerdere opties mogelijk lijken voor de periode (2028 - 

2030) dat de baanvakken Hoofddorp-Duivendrecht en Roosendaal-Den Bosch 
voorzien worden van ERTMS. Dit zijn: 
 
 
Gateway HSL-Z RBC – HRN RBC koppeling 
Eis en uitgangspunt is dat deze ‘gateway’ er voor zorgt dat de hand-over tussen 
beide ERTMS versies minimaal net zo betrouwbaar verloopt als tussen twee RBC’s 

van gelijke ERTMS versies. 
• Tot minimaal gunning leverancier ERTMS HRN, kan dit alternatief niet verder 

uitgewerkt worden, dan wel uitspraken worden gedaan over de technische en 
economische haalbaarheid. 

• Voor de juiste werking is volledige onderlinge samenwerking nodig tussen 
Infraspeed en de leverancier van het HRN. 

• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 

Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België. 
• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN. 
 
 
Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 
Uitgangspunt is dat alle kwaliteitsaspecten minimaal gelijk zijn aan die van een 

standaard RBC-RBC hand-over zoals op die op de rest van het HRN wordt 
geïmplementeerd. 
• Dit alternatief kan in beginsel in 2028 in gerealiseerd worden. 
• Voor tijdige implementatie van een HRN compatibele versie op HSL-Zuid is 

volledige medewerking van Infraspeed noodzakelijk. 

• Versie ERTMS HSL-Zuid gelijk aan ERTMS HRN. 
• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 

van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
 
 
HSL-Zuid onderdeel van het HRN 
Bij dit alternatief wordt de infrastructuur van de HSL-Zuid opgenomen in het 
dekkingsgebied van de RBC van het aanliggende HRN baanvak.  
• Helemaal geen sprake meer van RBC-RBC hand-over. 

• Voor realisatie moet de geplande overgang HSL-Zuid naar ProRail geëffectueerd 
worden vóór 2031, dit is een aanpassing van het huidige contract. 

• De overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam Lombardijen en de overgang 
van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België moeten aangepast worden. 
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ATB eiland 

Dit alternatief kenmerkt zich door het niet tot aan de overgang HSL-Zuid uitrollen 
van ERTMS op het HRN. De uitrol ’stopt’ op een nog nader te bepalen afstand van 
de overgang naar de HSL-Zuid. 
• Er zijn aan de HSL-Zuid zijde geen aanpassingen nodig. 
• Deze variant introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar 

(≈4-5 km.), met verschillende regels en procedures. 
• Inpassing:  

o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk. Maar Hoofddorp blijft dan ATB EG 

en daarmee wordt de benodigde capaciteitsverbetering voor OV-SAAL 

niet gerealiseerd;  

o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL is 

niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide gevallen 

groter dan de beschikbare ruimte. 

o Mogelijk alternatief voor het bovenstaande is uitrol van ERTMS vanaf 

Den Bosch stoppen na Gilze-Rijen. Daarmee wordt voor PHS de 

benodigde capaciteitsverhoging op het baanvak Breda – Tilburg niet 

gerealiseerd. 
• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 

Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in België. 
• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN. 
 
 
Level 1 eiland 

Kenmerk van dit alternatief is dat er geen directe RBC-RBC hand-over meer is. 
Treinen melden zich eerst af bij de RBC van het L2 gebied dat ze gaan verlaten. 
Vervolgens rijden ze onder L1 waar geen RBC aan te pas komt. Gedurende het 

rijden onder (en in het gebied van) L1 melden ze zich aan bij het L2 gebied dat ze 
binnenrijden. 
• Er zijn aan de HSL-Zuid zijde in beginsel geen aanpassingen nodig. 
• Transities vinden plaats binnen ERTMS. Dat wil zeggen dat de machinist op 

zijn DMI blijft rijden. 

• Discontinue systeem. Indien hiervoor gekozen wordt, moet er voor gezorgd 
worden dat het een semi continue systeem wordt voor capaciteit en 
veiligheid. 

• Inpassing:  

o Inpassing bij Hoofddorp lijkt mogelijk maar vereist L1 bij hoofddorp. 

Hiermee kan de benodigde capaciteitsverbetering voor OV-SAAL niet 

gerealiseerd worden;  

o Inpassing bij zowel Zevenbergschen Hoek en Breda aansluiting HSL 

is niet mogelijk; de omvang van het overgangsgebied is in beide 

gevallen groter dan de beschikbare ruimte. 

o Echter is er geen direct alternatief voor het bovenstaande 

voorhanden. 
• Geen aanpassingen nodig aan overgangen Rotterdam Centraal, Rotterdam 

Lombardijen en de overgang van HSL-Zuid Nederland naar HSL lijn 4 in 
België. 

• Afwijkende functionaliteit tussen HSL-Zuid en HRN. 
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Bijlage 1, Uitkomst workshop vervoerders 

Workshop met (vertegenwoordigers van) NS Reizigers / NS Internationaal, Thalys 

en Eurostar10. 

  

Onderwerp van de workshop was het bespreken van de 5 alternatieven uit het 

rapport Aansluitingen HSL- Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, tussenrapportage, versie 

0,5 van 4 december 2019, status Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1 

 

Op de volgende pagina’s zijn de reacties per variant weergegeven. Dit is zoveel 

mogelijk de letterlijke tekst zoals die op de ‘flap over’ vellen is geschreven. 

 

Algemeen gemaakte opmerkingen: 

• Per locatie transitie verschillend. 

• Bij uitwerking kunnen nieuwe risico’s en kansen ontstaan. 

• Gaat terugval naar L1 op HSL ook weg? 

 

 

Gateway RBC - RBC koppeling 

+ ‘Bewezen’ techniek. 

- Operationele beperkingen bij België nu. Gateway kan maar één trein per keer aan. 

- Verleggen L2 op HSL-Zuid. 

+ Minder L1 → eerder mogelijkheid versnellen > 160 km/u. 

 

HRN(compatibele) versie op HSL-Zuid 

• Overgang naar België! (moet aangepast worden). 

• RBC handover nodig. 

• (is er een) delta in bijvoorbeeld National Values, gebruikersprocessen, 

afhandelingen? 

• Meer (aansluitend op) bestaande organisaties en structuren. Bijvoorbeeld VL-

posten. 

• PPLG (primair procesleidinggebied) blijft behouden. 

• 2 functionele modems nodig! 

 

HSL-Zuid onderdeel van het HRN 

• Overgang naar België! (moet aangepast worden). 

• Nieuwe PPLG maken → Vervoerders vragen zich af wat de impact op VL is. 

• Geen level playing field voor leverancier ERTMS Infraspeed. 

• 1 functioneel modem nodig. 
  

                                                
10 Thalys en Eurostar vertegenwoordigd door de materieelmanager NS. 
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ATB eiland 

• Meer overgangen = meer risico’s. 

• Meer verschillende ‘gebieden’ betekent verschillende afhandelingsscenario’s. 

• Veel handelingen voor machinist. Kans op bedienfouten → negatieve impact op 

reizigerspunctualiteit. 

• Grotere technische faalkans. 

• Bij stranding afhankelijk van locatie (ATB, L1, L2) ander afhandelingsscenario. 

• Is dit logisch als je in een langer ERTMS baanvak intakt? Nee! 

 

Level 1 eiland 

• Zit level 1 in scope van de ERTMS HRN uitrol? 

• Er moet alsnog interactie zijn tussen L1 ↔ L1. Hoe doe je dat. Kan wel, moet 

uitgewerkt worden. Is wel gespecificeerd (ERA), maar niet in scope ERTMS 

uitrol. 

• RBC verbinding maken = risico. 

• 4 verschillende gebieden betekent 4 verschillende afhandelingen = moeilijk voor 

operatie. 

• Afrijden HSL wordt L2 → L1. Dat is nieuw. Risico. 

• Gebruikersprocessen harmoniseren (oproep tot). Hou handelswijze gelijk. 

• Capaciteit op aansluiting is een issue (vooral gehinderd rijden). 
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Bijlage 2, Uitkomst gesprek met VL 

Beknopt verslag van het gesprek met vertegenwoordigers van ProRail 

Verkeersleiding (VL). Basis voor het gesprek was het rapport Aansluitingen HSL- 

Zuid op ERTMS Hoofdrailnet, tussenrapportage, versie 0,5 van 4 december 2019, 

status Concept, kenmerk: 3YTEKNMYWU5J-760867532-1. 

 

De alternatieven zijn op basis van voorkeur genummerd. 

 

 

Gateway RBC - RBC koppeling 

Nummer 3 

Eis aan Gateway is dat de overgang net zo soepel moet verlopen als een standaard 

RBC – RBC overgang op het hoofdrailnet (HRN). 

Een ‘vertaaldoos’ is altijd een risico. Vraag is hoe stabiel deze oplossing is. 

Bij uitval/storing in de gateway zal er een procedure moeten komen 

(gebruikersproces) voor transitie naar HSL bij een gestoorde gateway. 

 

Zolang op de HSL de huidige RBC blijft, blijven er ook verschillen in 

gebruiksprocessen.  

In vergelijking met ATB Eiland en L1 Eiland ‘voelt’ deze beter, omdat het minder 

complex is en maar één transitie betreft. 

Wat kost dit (is het kosten effectief?). 

 

Upgrade HSL-Zuid RBC tot compatibel met RBC HRN 

Nummer 2 

Naast de technische eis geldt hier dat de gebruikersprocessen gelijk moeten zijn aan 

het HRN. Dus ook vervallen L1 fall-back van HSL. 

Ten opzichte van nummer 1 is deze iets lager gescoord vanwege dat elke RBC-RBC 

hand-over in principe een risico geeft op verstoring. Een tweede 

aandachtspunt/risico is dat, indien de gebruikersprocessen functioneel gelijk worden 

getrokken, er in de praktijk (kleine) procedurele afwijkingen kunnen ontstaan in de 

toepassing van de processen door Infraspeed en ProRail. 

Voordeel t.o.v. van HSL in HRN is dat met deze meteen met de uitrol van ERTMS op 

het HRN gerealiseerd kan worden. 

 

HSL-Zuid onderdeel van het HRN 

De nummer 1 vanuit voor VL relevante aspecten bezien. Geen RBC-RBC hand-over 

en gebruikersprocessen / verkeersregels zijn automatisch gelijk aan de rest van het 

HRN.  

Nadeel is mogelijk een overgangsperiode. Noot is dat in geval van vertraging van 

uitrol van ERTMS op het HRN dit alternatief automatisch ‘naar je toe komt’. 
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ATB eiland 

De nummer 5. ‘Moet je niet willen’. 

In beginsel moet dit alternatief gelijk presteren aan de huidige situatie. Immers de 

overgang van NS’54 / ATB naar ERTMS HSL verandert niet. En de overgang NS’54 / 

ATB naar ERTMS HRN moet volgens de specificaties die voor het HRN gelden ‘het 

gewoon doen’. 

 

Dit alternatief voelt als een ‘houtje – touwtje’, niet solide oplossing. 

Aandachtspunten zijn: 

• Deze variant introduceert diverse transities op korte afstand van elkaar, met 

verschillende regels en procedures.  

• Dat maakt het voor de machinist complexer, en zal de kans op foutgevoeligheid 

daarmee doen vergroten, met mogelijk logistieke effecten. 

• Wat kost dit (is het kosten effectief?). Het lijkt misschien niet meer te kosten 

dan een tijdelijke transitie NS’54 / ATB naar ERTMS HRN (3x), maar wat komt 

er nog meer bij kijken? Is het niet ‘goedkoop is duurkoop?’ 

• Hoe ziet de daadwerkelijke inpassing er uit? 

 

 

Level 1 eiland 

Nummer 4 

Discontinue system. Indien hiervoor gekozen wordt moet er voor gezorgd worden 

dat het een semi continue systeem wordt. O.a. te voorkoming van miscommunicatie 

tussen machinist en treindienstleider. Als bijvoorbeeld een treindienstleider een 

Movement Authority intrekt, moet dit (vrijwel) meteen ook voor de machinist 

zichtbaar zijn op zijn DMI. 

Ook hier weer het punt dat er meerdere transities ontstaan. 

Voordeel is dan machinist op zijn DMI blijft rijden. 

Ook hier geldt; hoe stabiel is dit systeem? 
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Bijlage 3, Uitkomst gesprek met 

Infraspeed 

Beknopt verslag van het gesprek met vertegenwoordigers van Infraspeed en ProRail 

CMT. 

 

ERTMS L2 op HSL-Zuid is in 2005 in dienst gegaan met L1 fall back en L1 als 

interface tussen ATB en L2. 

De RBC – RBC koppeling met België was projecttoplossing. Vraag is of de Belgen op 

HSL zuid lijn 4 naar baseline 3 gaan? En zo ja wanneer? 

 

ERTMS wordt tot 2031 door Siemens in stand gehouden. Infraspeed visie op lange 

termijn: wijzigingen op huidige installatie worden steeds lastiger. Huidige RBC is 

obsolete. 

 

ERTMS heeft een relatie met de Interlocking (IXL) op Rotterdam. Deze IXL (EBS) is 

rond 2024 einde levensduur. 

 

Besproken is vooruitlopend op de HSL-Zuid een nieuwe RBC neer te zetten en deze 

te koppelen aan de huidige IXL EBS op hoofddorp. Winst is vervallen L1 transities 

Maar alleen als het voor de gebruiker een voordeel is. 

 

Opgemerkt is dat het ontwikkelen van een Gateway mogelijk minder kosteneffectief 

is dan het vervangen van de huidige RBC HSL-Zuid door een baseline 3 RBC. 
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