
1 De opdracht 

1.1 De opdracht is: 

 Uitzoeken voor welke wetten, welk soort data gevraagd wordt van logistieke bedrijven. 
 Uitzoeken welke uitvoeringsinstantie verantwoordelijk is voor een bepaalde wet. 

 
Bij de uitvoering wordt prioriteit gegeven aan de volgende logistieke sectoren: de binnenvaart, het 
spoor en de weg (in random order). Voor maritiem en luchtvaart geld dat ze als sector al verder zijn 
en meer data op orde hebben. 

1.2 Aanpak 
De deskresearch is ingedeeld in de volgende stappen om zo veel als mogelijk van de informatie over 
wetten, data en uitvoeringsinstanties te achterhalen: 

1. Vooronderzoek TNO naar wetten en data obv ervaring en oriënterende gesprekken met 
beleidsambtenaren. 

2. Gesprek TNO en opdrachtgever Roeland van Bockel 
3. Samen met experts (bv hoogleraren) wetten bepalen die van toepassing zijn 
4. Indien nodig juristen met kennis van vervoersrecht betrekken (buiten budget van deze offerte) 
5. TNO analyse van gevraagde data elementen in de wetten 
6. Opstellen tabellen en eindrapport 

 
Het is van belang dat in het begin duidelijk wordt met hoeveel en welke wetten van toepassing zijn. 
Dat zal TNO samen moeten doen met oa. hoogleraren op het gebied van vervoer.  
 

1.3 Te betrekken partijen 
 
Daar waar nodig zullen zoveel als mogelijk hoogleraren op het gebied van vervoersrecht benaderd 
worden uit het netwerk. Indien nodig kunnen juristen ingehuurd worden om de wetten uit te zoeken, 
echter dat is geen onderdeel van het aanbod zoals beschreven in de offerte en zal indien worden 
overeengekomen apart worden geoffreerd en gefactureerd. 
 

1.4 Planning 
Dit project loopt van november 2017 tot en met januari 2018 (looptijd 2 maanden gelet op 
vakantieperiodes en gebaseerd op een aanvang eind november).  
In afstemming met de opdrachtgever kan over verlenging worden gesproken indien blijkt dat meer 
onderzoek nodig is dan wel dat (voor TNO) externe gesprekspartners niet tijdig beschikbaar zijn.  
 
Er wordt regelmatig voortgangsoverleg gepland, ten minste elke maand. Een inschatting van de 
activiteiten in de tijd is als volgt: 
 

1. Wk 2: Eerste inventarisatie van welke wetten van toepassing zijn  
2. Wk 2-5: Gesprekken met deskundigen (bv hoogleraren en beleidsambtenaren) voeren 
3. Wk 3-7: Analyse van wetten 
4. Wk 8: Oplevering (concept)-eindrapport 

 

1.5 Resultaat 
Het resultaat zal zijn bijvoorbeeld een tabel met daarin de wetten en welke type informatie ze nodig 
hebben en een tabel met daarin de wetten en welke uitvoeringsinstantie verantwoordelijk is.  
 



1.6 Risico’s en randvoorwaarden 
Doordat het onduidelijk is om hoeveel wetten het gaat, bestaat het risico dat het eindrapport met de 
tabellen niet volledig is, dan wel dat niet iedere sector is uitgezocht. Dit is een geaccepteerd risico en 
zal gedurende het project in de gaten worden gehouden en indien nodig op geacteerd worden. 
 


