Erkennen van ondernemingen
De Nederlandse spoorinfrastructuur is een technisch en organisatorisch complex systeem.
ProRail wil voor een aantal uit te besteden werkzaamheden vooraf en los van
aanbestedingen vaststellen of gegadigden geschikt zijn. Dit geldt met name in gevallen
waarin onvoldoende Technische bekwaamheid en Beroepsbekwaamheid een directe invloed
heeft op de veiligheid en de beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur. Om dit te bereiken
heeft ProRail een Erkenningsregeling ingesteld. Deze regeling maakt het tevens mogelijk de
(vaak repeterende) administratieve inspanningen rond een aanbestedingsproces te
beperken.
Voor werkzaamheden die vallen onder de Erkenningsregeling geldt dat deze
werkzaamheden alleen door erkende ondernemingen mogen worden uitgevoerd.
Aanbestedingen onder de Erkenningsregeling verlopen sneller omdat een groot aantal eisen
als onderdeel van de erkenningsaanvraag is getoetst. Verdere overwegingen waarom de
directie van ProRail een Erkenningsregeling heeft ingesteld staan vermeld in de considerans
van het document de ‘Erkenningsregeling van ProRail’.

Erkenningsregeling van ProRail
In de Erkenningsregeling van ProRail zijn de erkenningseisen en erkenningsprocedure opgenomen.
ProRail stelt de volgende eisen aan een onderneming:
• Administratieve eisen: deze eisen staan in het generieke document de Erkenningsregeling van ProRail.
Aan de hand van de administratieve eisen wordt vastgesteld hoe het staat met bijvoorbeeld de
financiële draagkracht, de inschrijving in de Kamer van Koophandel, de tijdige betaling van belastingen
en sociale lasten en de beschikking over de juiste justitiële verklaringen.
•

Technische bekwaamheidseisen en Beroepsbekwaamheidseisen: deze eisen staan in de
respectievelijke branchedelen. Aan de hand van deze eisen wordt vastgesteld of de ondernemer
beschikt over de Technische bekwaamheid (resources) die ProRail verlangt voor de uitvoering van de
opdrachten. En wordt vastgesteld of de ondernemer over voldoende Beroepsbekwaamheid voor de
specifieke (NL-spoorse) omgeving en een daarop afgestemde organisatie beschikt.

Het Erkenningsproces:
Oriëntatie op de
Erkenningsregeling
en Branche

Formele Erkenningsaanvraag door de
onderneming

Documentenbeoordeling

Praktijkbeoordeling:
• Bedrijfsbezoek(en)
• Erkenningsproject(en)

ERKENNING
van de
onderneming

Oriëntatie
ProRail vindt het belangrijk dat een ondernemer die een erkenning aan willen vragen, weet wat de
Erkenningsregeling inhoudt, hoe het erkenningsproces verloopt en wat het betekent om aan het Nederlandse
spoor te werken. De ondernemer kan deze kennis onder andere opdoen bij een kennismakingsbezoek c.q.
verkennend bezoek door ProRail en door het bijwonen van een door ProRail georganiseerde
oriëntatiebijeenkomst. Het bezoek en de bijeenkomst zijn beiden vrijblijvend van aard en zijn bedoeld om de
leverancier voldoende informatie te geven over een erkenning.
Erkenningsaanvraag
Als een ondernemer vervolgens een aanvraag voor een erkenning in wil dienen, stuurt de ondernemer een
formele brief met het verzoek daarin naar (de Erkenningscommissie van) ProRail. Een Adviseur Externe
Kwaliteit van Procurement mailt vervolgens de relevante documenten naar de onderneming en maakt samen
met de onderneming afspraken over de indiening van het erkenningsdossier en het erkenningstraject.
Documentenbeoordeling
Na (digitale) indiening van het erkenningsdossier wordt het dossier beoordeeld door een beoordelingsteam van
ProRail.

Praktijkbeoordeling:
Bedrijfsbezoek(en)
Zodra het beoordelingsteam vaststelt dat het erkenningsdossier voldoet, wordt een bedrijfsbezoek (audit)
uitgevoerd waarbij het beoordelingsteam onderzoekt:
• of het erkenningsdossier een goede weergave is van de werkelijkheid;
• en of de onderneming in staat is om opdrachten voor ProRail uit te voeren.
Bij het bedrijfsbezoek ligt de nadruk op de beoordeling van de technische bekwaamheid en de
beroepsbekwaamheid.
Erkenningsproject(en)
Een ondernemer die niet door middel van (op uitgevoerde werkzaamheden betrekking hebbende)
bewijsstukken kan aantonen dat zij over voldoende technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid beschikt, kan één of meer erkenningsprojecten uitvoeren. Hiermee kan de ondernemer in
de praktijk aantonen dat het over voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid beschikt. Het
beoordelingsteam adviseert (de Erkenningscommissie) of en hoeveel erkenningsprojecten er nodig zijn.
Erkenning
Zodra het beoordelingsteam heeft vastgesteld dat het erkenningsproject (of meerdere erkenningsprojecten),
goed is uitgevoerd, stelt het beoordelingsteam een intern rapport op. Hierin staan de bevindingen van het
erkenningsproces vermeld. En wordt de ondernemer voorgedragen voor erkenning (in de desbetreffende
branche en categorie(ën)). De voordracht wordt voorgelegd aan de Erkenningscommissie en de Tenderboard
Erkenningen. De Tenderboard Erkenningen neemt het besluit tot erkenning. De erkende ondernemer wordt
erna vermeld op de ProRail Lijst van erkende ondernemingen. Deze lijst staat op de ProRail website bij de
Erkenningsregeling.
Herziening van de erkenning
Elke erkenning blijft geldig tot intrekking ervan. In de Erkenningsregeling van ProRail staat vermeld wanneer
een herziening van de erkenning plaatsvindt. Dit gebeurt onder andere als het administratieve deel van de
erkenning(en) niet meer actueel is of niet meer voldoet aan de eisen. Of als de ondernemer niet meer voldoet
aan de eisen met betrekking tot de Technische bekwaamheid en de Beroepsbekwaamheid.
Als er iets wijzigt bij de ondernemer wat een effect kan hebben op (een van) de erkenningen, moet de
ondernemer dat aan de Erkenningscommissie melden. Zodat we vervolgens samen met de ondernemer na
kunnen gaan of er een herziening van de erkenning(en) moet plaatsvinden.
Organisatie binnen ProRail:
Beoordelingsteam
Onderzoekt en rapporteert

Erkenningscommissie
Coördineert en adviseert

Tenderboard Erkenningen
Besluit

Beoordelingsteam: onderzoekt en rapporteert
Het beoordelingsteam bestaat uit een Adviseur Externe Kwaliteit van Procurement en één of meerdere
technisch inhoudelijke deskundige(n) van ProRail. Het beoordelingsteam zorgt ervoor dat er een betrouwbaar
beeld van de geschiktheid van de ondernemer komt die de erkenning aanvraagt. Het beoordelingsteam
rapporteert de (onderzoeks-)bevindingen aan de Erkenningscommissie.
Erkenningscommissie: coördineert en adviseert
De Erkenningscommissie coördineert de aanvragen tot erkenning, herziening van de erkenning en schorsing en
intrekking van de erkenning. En geeft advies hierover aan de Tenderboard. De Erkenningscommissie bestaat uit
de Directeur Procurement (Voorzitter) en de Manager Inkoopinnovatie (Secretaris).
Tenderboard Erkenningen: neemt besluiten
De Tenderboard Erkenningen neemt de formele besluiten tot erkenning, herziening van de erkenning, schorsing
en intrekking van de erkenning(en). De Tenderboard bestaat uit de directeur Projecten en de directeur Asset
Management.
Documenten Erkenningsregeling:
Erkenningsregeling ProRail, Branche Spooraannemers, Branche Onderhoudsaannemers,
Branche Ingenieursbureaus, Branche Kabelaannemers en Boorbedrijven,
Branche Werkplekbeveiliging en personeelstellers, Branche Leveranciers van Railnfrasystemen.

