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Auditprotocol op de naleving van
dienstverleningsovereenkomst met |

1. ZnleklliHI
Met ministerie van Bultenlandse zaken heeft de dlenstveilenlng voor het verzorgen van
dienstreizen ten behoeve van het ̂ ^itgnent^^PMter^ het buitenland en het agentschap C6I
van het ministerte uitbesteed aan BDHHHBHBH- Daartoe hebben parttjen een
dtenstvertenfngsovereenkomst voor het vem>rgen van dienstreizen {ARVOOI-ZOIM} afgesloten op
1 aprll 2010. De duur van deze overeenkomst is twee jaar met de mogelqkheid om deze onder
getykblijvende voorwaarden rrat twee keer ̂ n Jaar te vertengen.

De navolg«)de documenten maken een Integraal onderdeel ult van de dienstverientngs-
overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder
genoemde document boven het later genoemde document:

De dienstverleningsovereenkomst
De ARVODI-2008
De ofFerteaanvraag
De offerte die aan de opdracht ten grondslag ligt
De in de aanbesteding tussen parttjen gewisseide informatie
De checklist dienstverlening

I aan het ministerie van Bultenlandse ZakenDeze dienstverlening van
bestaat uK het verzorgen van:
•  Informatie/ Reserveren/ boeten/ wQzigen/ annuteren van Luchtrelzen
•  Informatie/ Reserveren / boeken/ wijzigen/ annuleren van Trelnreizen
•  Informatie/ Reserveren / boeken/ wQzlgerV annuleren van Hoteiovemachtirtgen
•  Reisbescheiden en reisinformatie
•  Factureren van kosten van de dienstreizen ^

In bijiage 2 van de offerte heeft fllBHIi akkoord verkiaard met fret programma van eisen,
dat onderdeel heeft uttgemaakt 'gndeofferteaanvMa^an het ministerie van Buitenland se Zaken.
In bijiage 3 van de offerte heeft HBBHHHHHH programma van eisen nader
uitgewerkt en haar akkoord gegeven op de eisen en wensen van het ministene van Buiteniandse
Zaken.

2. Reievante ondcrdclen van de diertstverlenli
In onderdeel 3.1.1 van bijiage 3 van de offerte heeft aangegeven het
reisbeleid en de reisregels van de aanbestedende diensten (het depart»Tient, de posten In tret
buitenland en het agentschap CBI], voNedIg, juist, tijdig en op rechtmatige wijze te zullen
ultvoeren. Het reisbeleid kan te alien tNd^m^anbestedende diensten worden aangepast aan
veranderde omstandigheden waarmee ■HHH wljzlglngen bij voorba^ akkoord gaat
Voor een samenvatting van het reisbeleid wordt verwezen naar genoemde bijiage van de offerte.

In onderdeel 3.1.2 heeft HfllHHHHHiiHii verkiaard dat ztj b(] de directe leveranders van
dienstreizen (Luditvaartmaatschappijen, Treinmaatschappi^n. Hotels, etc.) van de beste condities
gebruik maakt. Hiertoe koopt Opdracfttgever professioneel, transparant en in volledlge
concurrentie, de betreffende dienstverlening In. Inschiijver dient te garanderen dat:
•  Alle besdiikbare retsmogeiijkheden (teveranciers) bij iedere boekir^g worden overwogen.
•  Conform de ui^angspunten van het reisbeleid en reisregels de meest economische keuK ult

de altematieven wordt gemaakt.
•  Gebruik wordt gemaakt van t>etrouwt}are leveranders die door Aanbestedende Diensten zijn

goedgekeurd.

InschrtJver dient hiertoe te beschlkken over systemen en processen die bovenstaande
maximaal ondersteunen.
De keuze voor reisaltematieven zai alleen worden gebaseerd op voordelen die voitedig ten
gunste komen van de Aanbestedende Diensten.
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De eventueJe voordeten en/of inkomsten voortkomend uit ovefeenkomsten met directe
leveranciers van zakenreisdiensten kmien altijd direct en volledig ten gunste van de
Aanbestedende Oiensten. Hiermee wordt onder andere maar niet uitshittend bedoeld:
commissies, overrides, bonussen, kortingen op overeenkomst

Aar^estedende Diensten kunnen te alien tijde een controle (taten} uttvoeren of bovenstaande
conform afspraak vrardt uitgevoerd. Hiertoe stelt Inschrijver door Aanbestedende Diensten
aangewezen persor»n In de gelegentield om steekproeven ult te voeren en/of tnzage te krljgen in
de betreffende systemen.

3. Doelvanifeaudit

Gezien de hfervoor genoemde bepaltngen ult bIJIage 3 van de offerte van|
wll het mlnisterie van Buitenland^ Zaken door een auditor een audit laten uttvoeren op de
r»levlng van de ointractuele afspraken. Deze zai Jaariyks gedurende de tooptijd van de
overeenkomst worden uitgevoerd. De eerste audit omvat de periode 114>r1l 2010 tot en met 31
december 2011.

De verantwoordei^ke auditor doet on<ter:zoek naar de hiervoor genoemde onderdelen van de
dienstverlenlng.

1. De juiste en tQdige vastlegging van de gemaakte prijs- en kortingsafepraterwoor
vUegreizen, tretnreizen en hotelaccomniodaties in de systemen vanfiB^HB

2. De Juiste facturering van de kosten voor viiegreizen, trelnrelzen en htMeiacwnvrrodaties
aan het mlnisterie van buiteniandse zaken in relatle tot de prijs waartegenHBillp deze
diensten heeft ingekocht btj de t>etreffende leverancler.

3. De voHedta^fUMi^ verrekening van aUe voordelen (commissies, o^nmldes, bonussen,
etc) diegHHP met het mlnisterie van buiteniandse zaken moet verrekenen

De auditor zat naar aanlelding van zijn ultgevoerde werkzaamheden rapporteren over de fieitelQke
bevindingen. Het is aan de opdrachtgever om op t>asis daarvan een oordeel te vellen.

4. Aandachtsgebieden bij de audit
BiJ de audit zijn de volgende aandachtsgebieden van belang, waarbij tevens een verwijzing
plaatsvlndt luar het betrelTerKie onderd^l dat Is opgenomen In bljl^e 3 (Programma van Elsen)
van de dienstverlenlngsovereenkomst.

4.1 De Juiste en tijdige vasdegging van de gem^a^u^a^raken voor viiegreizen, treinreizen
en hoteiaccommodaties In de systemen va^JBjHBjjp

In onderdeel 3.1.2 van bijlage 3 crmformeertH^^^^^ aaMje^rogmmma van elsen en
geeft daarbi] een besdirijving van de beheerslngsmaatregelen. ervoor dat bi]
haar directe leveranciers (luchtvaartmaatschappijen, treinmaatschappijen en hotels) van de beste
condities gebruik vrordt gemaakt. Daartoe zaI zlj professioneel, transparaitt en voBedig in
concurrentie de betreffende dienstverlenlng Inkopen en prtjs- en kortingsafspraken maken. Van
belan^^a^e auditor nagaat dat de getroffen beheerslngsmaatregelen in de inkoopprocedures
'>lj|IHIHHiwaart>orgen dat de overeengekomen condities, prijs- en kortingsafspraken bij de
directe leveranciers tijdig en juist zijn >«stgelegd In haar systemen en op juiste wijze worden
toegepast.

4.2 De Juiste ̂ Kturering van kosten van vllegtickets, treintickets en hoteiaccommodaties aan het
mlnisterie

Op grt>nd van onderdeel 3.2.1 van bijlage 3 kooptHHjjj^Hhaar diensten in bij haar directe
leveranciers tegen de beste condities en zai dit professioneel, transparant en volledig in
concurrenti^toenJbUtet onderzoek zai de auditor rvsgaan hoe de verhouding Ngt tussen de prijs
MaartegenHHHIlnkoopt en de prjjs die het hi rekenttig brengt b|] h^ mlnisterie van
Buiteniandse Zaken.
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4.3 Oe voUedK^t^jdiw verrekening van alle voordeten \
etc.) die ministerie vanbiMe^ndse laken moet verrekmn

In onderdeel 3.1.2 van byiage 3 conformeert aatUK^^ramma van elsen en
geeft daattQ een beschrQvlng van de beheerstngsmaatregelen. HHHH zai eventuate voordeten
en inkomsten die voortvtoeien uit overeenkomsten met directe leveranctere van zakendtenstreizen
alttjd direct en voltedig ten gunste van bet ministerie iaten komen. Oaarbij kan onderscheid
gemaakt worden tussen voordeten en inkomsten die direct bij de facturering in mindedn^Morden
gebracht en voordeten die periodiek OaariQks) worden verrekend. Daarbij gatandeert 110^^
voliedige tran^arantte. Van belang is dat de auditor r»gaat dat de getroffen
beheersingsmaatregeten in dit proces waarborgen dat alle voordeten en inkomsten direct en
voltedig worden verrekend met bet ministerie. Oaarbl) gaat de auditor tevens bet bestaan van
(mogelijke) stee tetters na en stek vast dat de hieruit verkregen voordeten en inkomsten
daadwerkelijk verrekend zi]n met bet ministerie van BuKenlandse Zaken.

S. Rapportage
De audit wordt afgesloten met een rapportage. Deze rapportage zai de feltelljke bevindingen van
bet onderzoek bevatten, en zai ingaan op de opzet, bet bestaan en de werking van de
bebeersing^aatregeien voor bet vastteggen van overeengekonmr^on^ies, prQs- en
kortlngsafepraken, de verhouding tussen de prijzen waartegen ||||||m[||||| Inkoc^ de prijzen die
bet in rekenirtg bnengt bi) bet ministerie van BuitenlarKise Zaken, en de voiiedigheld van de
verrekening van (periodieke) voordeten.

Voor de onderdelen waarvan in de audit speciale aandacht wordt veriangd zai de auditor
aanvuilende controtevrerkzaamheden moeten uitvoeren om op basis daarvan na te gaan in
hoeverre dat voldoende is afgedekt door middei van beheersingsmaatregeten en als dat niet bet
gevai is wat de impact daarvan is op de onderzocbte ma^ aan viiegtickets, treintickets of
botetaccomnnodattes. IrKlien de auditor belangrijke tekortkomingen en/of significante risico's
constateert datwTg^ bij daarvan expHdet melding. In bet geval van verschliten tussen de prijzen
waartegen |HH|||||||||||| Inkoopt en de prijzen die bet in rekening brengt bij bet ministerie van
Bultenlands^aker^orgt de auditor er voor dat bij een t>eeid krijgt van de omvang van deze
verschitten.

De rapportage zai de auditor bescbikbaar stellen aan bet ministerie van Bultenlandse Zaken. De
verantwoordeiijke functtonarissen van bet ministerie van Buitenlar>dse Zaken zuiten deze
rapportage bespreken met |
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Samenvatting

Het mtrristerie van BuKenlandse Zaken heeft de Auditdlenst Rijk (ADR) van het
minlsterie van FlnancKn opdracht gegeven ondeiroek te doen naar de ondeistaande
onderdelen van de dienstverlentng door Qg^HIII:

1. De Julste en ttjdlge vastteggtng van de gemaakte prils- en korWiMKafmraben
vooVvliejirMien, trelnreben en noteiaccommodaties In de systemen varil™"

2. De JuJste facturertng van de kosten voor vltegreizen, trelnreizen en
hotelaccommodaties aan het Win Bulteniai^se Zaten In relatie tot de

pr!^ waartegen flBDHi diensten heeft Ingekocht bQ de betreffende
leverancler; ___

3. De voltedtge en tqdige verrekenlng van alle voordelen en Inkomsten die—
IBV^^Ktlierrninfc^iie van BuKenlandse Zaken moet verreken«t, zoals
commtssles, overrides, bonussen, kortingen op overeenkwmten of andere
Inkomsten ongeacht de naam die hieraan Is of wordt gegeven.

Ten opzkMe van de T^ms of Reference hebben wlj In ons widentoek drie
beperkingen aangebracht. Ten eerste Is het contract met flHHH 2010
effectief In werking getreden. Ten tweede hebben vrij ons onderzoek beperfct tot de
kostOT en vergoedlngen van vllegreizien over de periode mel 2010 tot en met
decenArer 2012 gezten de fkiancieie omvang daarvan In de totale dtenstverlenlng
door WBttKM hebben wq de dtenstverlenlng aan CBI tdet m ons
onderzoek betrokken omdat dit In de dienstverlening door als een aparte

entitelt wordt beschouwd.

De fî te vasUeggIng van gamaakte prijs- en kortingsafspraken
Voor het aanbleden van diverse vluchtoptles en het reserveren en boeken van
vliegtickets Is BMBtjfliankoiqk van dt Igrieven en voorwaarden zoals de
kicfttvaartmaatsch^pljen die ziln aBtwrnlotenhVi fata die riebben kwevoerd In het
Gl^STDSiribution systan fGDS^. Ook de pri|s- en kortingsafspraken dieHBI
lllliyi maakt met de luchWurtmaatschappijen moeten hterin }ulst en tqdig worden
vastgelegd. Verder moeten ook de prijs- en kortlngsahpraken WM^nv^elegd
die het minlsterie van Bultenlandse Zaken met Umi maakt. fljHH heeft otu
medegedeeld dot oeen controle wordt ultgevoerd op de lulste en ti^fae verwerklno
van de prijs- en kmtinasafgiraken In net ciDS en aat daarover ook oeeh
weriu^praken beSban met het minlsterle van Bultenlandse Zaken. wq hebben
daarom geert BrtdeiigeiTgalaan naar de Interne beheerslno daarvan.

De JtMsts fycturerlng van de kosten voor vUegreizen
Uit ons onderzoek van 25 aangeschafte vltegtlckets over mel 2010 tot en met
decei^r 2011 Is gebleken dat HHH vltegtlckets voor ItetzeWe bedrag I"

no heeft oebracttt bjj het minlsterie van Bultenlarvfete 2a^ ab waa^nrpMBM
ideze heeft aangescriart, De InhoudeWke aeoeverrs van de oemartcte

reserveringen en gebordtte vllegtlcl«ts bteken niet altljd ineer hf'riiachagf jgn b8
QBOHIIIll omdat deze tot en met 1 jult 2011 zgn verwbdeid ukhet Gt^. Hterdoor
hebben wij voor 15 getectureerde vltegtlckets de reserveringsgegevens nIet In ons
onderzoek kunnen betrekken. Voor de overige waamemlngen hebben wq ntet ale
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van bevindinqen - Onderzoek naar de nalevlng van contractuele afsprnken

aangeboden vtuchtopties kunnen Inzlen waardoor wy met hebben kunnen vaststelten
in hoeverre de dhe meest voordelk)ste cities Z(jn aangeboden aan BZ, voor zover
deze besdiikbaar waren. mmHIII heelt toegelidit dat hleraan diverse oorzaken
ten grondslag iiggen zoab de voorkeuren van de reiziger, de beschikbaartveid van
vtuchten en spoedaanvragen, maar dat neemt niet weg dat waar mogeiyk is
gestreefd om kostenvoordeten te behalen.

De voUedige en tijdige verrekening van voordeten en Inkomsten

Ult ons onderzoek Is gebleken dat HHHI afrekeningen over 2010 en
2011 en de voorlopige afrekening over 2012 nIet baseert on de werkelljk ontvangen
vergoedlngen maar op de vergoedlngspercentages waamaar In bijlage E in
onderdeel 3.1.2. Van Mt programma van elsen is verwezen. Op basis van
bestudeerde documentatie en ultgevoerde analyses hebben wl] de onderstaande

posltles bepaald met het doei een beeM te geven over de Julstheld en voiledlgheid
van de ^DBHI genoemde afrekeningen heeft
opgenomen.

Vcrgocdin^n

in .-jfff'krnirif)

Vct^orrtifigcn

liprpkcnci fJoar

li, 1 c-f 10 2 g

c

systemattek voor de

fuchtvaartmaatschaj

I heeft aanqeven een andere opvattlnq te tebben over de berekenings-
myontvangen valiUBfen die van oveiiQe

n. Over de ontvangen^^^BBBHfvanlHii is zt]
van mening dat Ket ailecn de Mantgebonden wrgaedb^^^^^HHI ^
verschutdigd en op de omzet over november en december 2010, met het In werktag
treden van de kortlngsovereenkomst tissen^enJIB 9®®"|
meer van toep^lng is. in de optiek van |||||||^H|^»ude wertelQke |
flHHi over 2010 tot en met 2012 danHHHI moeten bedragen.
Op de ontvangen HHHHHH van overige luchtvaartmaatschappyen stelt

zich op het standpunt dat zlj de gehanteerde berekenlngssystematiek al
gerukne Ojd toepast en gebruBteiyk Is In de zakelQke reistvanche.

Bovenstaande samenvatting is gebaseerd op het onderzoek naar de nalevlng van de
contractuele afspraken tussen het ministerie van Bultenlandsc Zakan en {
dat wij op verzoek van het ministerie hebben verricht. Wtj benadrukken dat dit
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rapport ultslultend tngaat op de bevindingen naar aar^leiding van de door ons
verrlchte werkzaamheden zoals overeengekomen in de Tetms of Reference (byiage
I). In dit rapport wordt geen zekerbeld verschaft.

Dtt rapport heeft een vertrouwel)]k karakter en mag met aan derden worden
verstrekt, zonderonzcuftdrukkelijkesdii^etHtetoestemmlngvooraf.wa
benadrukken dat de opdrachtgever en |mg|||||| verantwoordettJk zQn voor het
ojrrecte gebruik van dtt rapport.
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Inleiding

2.1 Aanleiding opdracht

Het ministerle van Bultenlandse zaken heefl op grond van een Europese
aanbestedlng de dienstveriening voor het verzorgen van dienstrelzen ten behoeve

van het departement, de posten en het agentschap C6I uitbesteed aanQQ^^H
(HQIHiH Daartoe hebben partljen een dienstverienlngsovereenkomst
(ARVODI-2008) afgesioten op 1 aprfl 2010. De duur van de overeenkomst Is twee
]aar met de mogelijkheld om deze onder gelljkblijvende voorwaarden met twee keer
iin jaar te vertengen. Het ministerie heeft de overeenkomst met met
Ingang van 1 aprii 2013 betindlgd.

In de overeenkomst met BBSHl opgenomen dat het ministerle van
Bultenlandse Zaken te alien tijde een controle kan laten uRvoeren op de nalevlrtg

van de gemaakte contractuete afspraken. In dit kader heeft het ministerle van
Bultenlandse Zaken de AOR van het ministerle van Flnandfin opdraditg^ven
onderzoek te doen naar onderdelen van de dienstveriening door zoats
opgenomen In de Terms of Reference die tot stand Is gekomen na overleg met het
ministerle van Bultenlandse Zaken en de relsagent (zle BQiage I).

2.2 Laeswijzcr rapport

In hoofdstuk din hebben wlj een samenvatting gegeven van de belangrijkste

bevlndlngen naar aanteldlrrg van onze werkzaamheden. In hoofdstuk 3 beschrfjven

wU het doel en de relkwijdte van onze opdracht evenals de verrichte
werkraamheden. In hoohtstuk 4 gaan wQ ki op de feitelijke bevlndingen
voortvloeiend uit ons onderzoek.

C
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Doe! opdracht en verrichte werkzc amheden

3.1 Doclstelling van da c^radit

In de oveneenkotmt met [HH| die Is b^indigd per aprfi 2013, Is de
mogeiykheld opgenomen dat het minlsterie van Bultenlandse Zaken een controte
kan laten uitvoeren op de naleving van de gemaakte contractueie afepraken. In dit
kader heeft het mintetsrte van Bultenlandse Zaken de AOR van het minlsterie van

Flnancien opdracht gegeven onderaoek te doen r»ar onderdelen van de verrichte
dtenstverienlng door 10010 ̂ze onderdelen zijn opgenomen in een Terms of
Reference (TOR) dte stand is gekomen na oveiieg met het minlsterie en de
rebagent. Het gaat hierbl] om de onderstaande onderdelen:

1. Oe Julste en tijdige vastlegging van de gemaakte prljs- en korOngsafspraken
voor vllegreizen, trelnrelzen en hotelaccommodatles in de systemen van

2. De Julste facturering van de kosten voor vllegreizen, trelnrelzen en
hotelaccorrrmodatles aan het mlnisterte van Bultenlandse Zaken in relatte tot de

prtjs waartegen OOOH diei^n heeft Ingekocht btj de betreffende
leverancier. ____

3. De voHedlge en ti^lge verrekening van alte voordeien en inkomsten dieBBI
OOl met het minlsterie van Bultenlandse Zaken moet verrekenen. Ats
voortreetd: commissies, overrides, bomissen, kortlngen op overeenkomsten of

andere inkomsten ongeacht de naam die hleraan is of wordt gegeven.

3.2 Relkwijdte van de opdracht

Ten opzlchte van de Terms of Referenre hebben wfj In ons onderzoek drie
beperktrrgen aangebracht. Ten eerste Is het contract met OBOOl I" met 2010
effecber In werking getreden. Ten tweede hebben wl) ons omierzoek beperkt t(^ de
kosten en vergoedingen van vllegreizen over de perlode mel 2010 tot en met

decen^r 2012 gezien de ftoancldle omvar^ daarvan In de totale dlenstvertenlng
door DBOIH Ten derde hebben vrQ de diertstverlentng aan (BI ntet in ons
onderzoek betrokken «ndat dit In de dlerstverientng door IBI^I ais een aparte
entRelt wordt beschouwd.

Over 2010 en 2011 heeft HHBH ''a afrekentogen bij het mMsterie tngediend
maar zlJn deze nog niet debnlttef vastgesteid. Voor 2012 Is een vtMtrlopige
afrekenlng door 00H opgesteld, die nog niet is gedeeld met het minlsterie.
Omdat de hlerln gehanteerde verrekensystematiek hetzelfde Is ate over 2011
hebben wij de vooriopige afrekenlng over 2012 ook In ons orvlerzoek betrokken.

3.3 Uitgevoerde werkzaamheden

De opdracht hebben wij ultgevoerd In overeenstemming met Standaard 4400 uit de
NV COS, 'Opdrachten tot het verrlchten van overeengekomen spectfieke
werkzaamheden met betrekklng tot ftnancKle informatie." In dit rapport hebben wl|
ultsluitend onze bevindlrrgen opgenomen. Er wordt geen zekerlwld vorschaft, omdat
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indingen - Onderzoek naar de natevtng van contractueie af^raken

er geen controte , beoordelings- of arulere assurance-opdracht is ui^evoeid. Het is

aan de gebruikers van dit rapport om op basis van de bevtndingen zelfetandig een
oordeei te vormen. Indlen aanvullende werkzaamheden zouden zijn verricht of
bidien er een controle- of een beoordellngsopdradit zou zijn ultgevoerd, zouden

wetlicht andere onderwerpen zijn geconstateerd die voor rapportertng in aamnerking
zouden zijn gekomen.

In het kader van onze opdracht en ons onderzoek hebben wlj de onderstaande
werkzaamheden ultgevoerd.

Bi} aanvang van ons onderzoek heeft een presentatie gegeven over de
primaire processen die plaatsvlnden bIJ de Front-Office (Business Travel Center) en
de Mid-Office (Central Fulfillment Center). Tevens hebben wij deze oiTices bezocht
om inzlcht te verkrijgeo in het bestaznr van deze processen en de ondersteurtende
systemen (GDS en AGM), die deze offices gebrulken voor de reservering van
vluchten en het boeken van vtlegbckets.

Wlj hebben gespreidten gevoerd met Director HHHHHHHBHIli ̂
Director achtereenvoigens Inzlcht te krtjgen In;
•  de verwerking van de FnanciSle gegevens vanuit AGM naar SAP (van MM- naar

Back- Office);

«  de wljze waarop maandelijks de betating van tickets aan de lATA-
hrchtvaartma^schappljen plaatsvindt evenals de matching tussen de ontvangen
BSP-file en AGM diehteropvo^tjen^

•  de wQze waarop HHHHHHBIi ^HIH klanten verrekent
waarbi] onderscheid wordt gemaakt tussen jH^Tmrertge krchtvaart-
maatschappljen.

Van de gesprekken hebben wlj verslagen opgesteld en voorgelegd aan de Director
I In tret kader van hoor-wederhoor.

WQ hebben 25 facturen geselecteerd en deze uitgezet by HHHI ^
verzoek de bt^ehorende bcwt^stukken te verzamelen. Aan de hand van de
opgeieverde documentatie en de daarfoij gegeven toelchting door HBBHI
hebben wij tret prorxs van inkoop en verkoop van vtlegtickets beoordeeld. De
voorlopige bevlndingen tiebben wlj teruggekoppeld aan de Director |

Wlj hebben onderzoek gedaan naar de volledigheid en julstheid van de |
en mHI die ||||||||||||||| Ingediende afrekeningen over 2010 en 2011 en de
voorlopige afrekening over 2012 treeft vermeld In rel^ tot de door mm||||
beschlkbaar gestelde documentatie, de ondersteunende systemen (AGM en BSP) en
de daarop uttgevoerde berekenlngen en analyses. Tevens hebben wlj een analyse
ultgevoerd op de databestanden die het ministerie van Butt«rlandse Zaken van de

m treeft ontvangen over de ulty voetde vluchten. Onze bavlndingen hebben wlj
besptoken met de Vice President |

I en de Director I

3.4 Verspraklingskring rapportaga

Het rapport Is uRsluitend trestemd voor het mlnl^rie van Bultenlarvdse Zaken met
wie wlj de uttgevoerde werkzaamheden zQn overeengekomen en voor de relsagent
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I waar wlj het onderzc ak hebben verricht. De conceptversle van deze
rapportage is In het kader van huor-wedertioor voorgelegd aan de genoemde
relsagent. Wlj hebben de schrlftelijke reactle van de relsagent van 5 december 2013
en naar aanleiding van de bespreking op 11 december 2013 tn deze notttie
vemerkt Het rapport is tevens besproken met onze opdrachtgever.

Dit rapport heeft een vertrouwetijk karakter en mag nlet aan derden worden
verstrekt, zonder orue uttdrukkelijke schriftelijke toestemmlrrg vooraf. In dit kader
benadrukken w|j dat de opdrachtgever en QQmill verantwoordetyk zijn voor twt
correcte gebruik van dit rapport.

Tot slot merken wU op dat In dit rapport uitshiltend onze bevMin^n zqn
opgenomen en wQ hierin geen condusies of een oordeel hetiben i^genomen. Het is
aan de gebruikers van dft rapport om zelf op basis van onze bevtmiingen een
conclusle te trekken of een oordeel le vormen,
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4.1

ylndingen - Omterzoek naar de naievino van contractuele a^raten

Bevindingen van het onderzoek

Inlaiding

In ondeistaand overzicht Is de flnandeie omvang van de dlenstveriening van|
mHI ten behoeve van het mkilsterle van BuRenlandse Zaken over april 2010 tot
en met december 2012 wergepeven. Deze Inrormatie hebben wf] ontleend aan de
managementlnrbrmatie die pertodiek aan het minlsterie van
Bultenlandse Zaken ter beschlkking heeft gesteld. De diendverlenlng heeft voor het
merendrai betrekking op vliegrelzen. Deze bedragen achtereenvolgens ■% voor
april tot en met december 2010, voor 2011 enBifa voor 2012 van totale
omzet.

Tabet I Flnan^Se omvang tttensMuienrnd\
Financiclc osnvjnq .ipfil tot en met dcccmbcr 2010 (in CUR)

10 \ r * 10 2 g

FinancuHc omvat^ jisnuaii lot cn met december 20S1 (in EUR)

!•) 1 c * 10 2 g

Fiiiiincicle omvang janujri tot cn met december 2012 (in EUR)

Vlfantmn

TfwmHiw

HOtKiS

Twrt

ssm
VHwn

eafknUMMSl



4.2 Juistc en tijdige v iStlegging van gemaakte prijs- en kortingsafapraken

heeft In onderdeet 3.1.2 van het programma van etsen zich

geconfbrmeerd aan de daartn opgenomen elsen en geeft daarby een beschrljving
van de beheerslngsmaatregelen. BBBH zorgt ervoor dat bij haar directe
leveranders (kict^vaartmaatschappljen. trelnmaatschappljen en hotels) van de
bests condlties gebruBc wordt gemaakt. I^rtoe zai zf) ptx>fessioneel, transparent en
volledig in csncurrentie de betreftende dienstvertening btkopen en prtjs- en
tortingsa^raken maken. Wlj ztjn nagegaan of de getroffen beheersings-
maatregeten In de (nkoopprocedures bIJ BHHHI waarborgen dM de
overeengekomen aiiHlides, prQs- en kortingsafspraken bl] de directs leveranders
tijdig en Jutet zljn vastgetegd tn haar systemen en <^3 Juiste wljze worden toegepast.

verscbHtende tuchtvaaftmaatschappijen contracten vnarin

diverse afspraken zljn gemaakt. Oeze hebben een bflateraat karakter en gelden
uttshiltend tussen genoemde reisagent en de betreffende hichtvaartmaatschappijen
en zljn niet voor derden toegankeljk. Het mlnlsteile van Bulteniandse Zaken heed
(Twtde^B«^r april tot en met decennber 2010 een netwerkovereenkomst met

afgeskiten. Deze overeenkomst b met ingang van november 2010
gewljzlgd In een kortingsovereenkomst met KLM Global voor de periode november
2010 tot en met oktober 2012. De reden daarvan Is dat met Ingar^ van genoemde
datum de posten In het buttenland eveneens onder deze kortingsovereenkomst
vallen.

De prtjs- en kortlngsabpraken die enerzijib tussen DSSHi on tuchtvaart-
maatschapptjen gelden en anderzfjds tussen het mlnlsterle van Bulteniandse Zaken
en de HI ieggen de lATA-hichtvaartmaatschappljen vast in het betreffende
rcserveringssysteem (GDS). Voor het aanbleden van diverse vtuchtopties en het
reserveren en boeken van viiegtickets Is HHHI daardoor afhankelljk van de
tarleven en voorwaarden die deze luchtvaartmaatschapplien hebben k^voerd. HI
HI medegedeeld dat geen controle wordt uitgevoerd op de juiste en
tijdige verwerking van de prijs- en kortingsafspraken in het GDS en dat daarover
ook geen wrerkafspraken bestaan met Iwt minbterle van Butteniandse Zaken. Wlj
hebben daarom geen oraterzoek gedaan naar de Intemc beheersing daarvan.

4.3 3ulsta facturwtng van vliagkoctan

Volgens onderdeei 3.2.1 van het programma van etsen koopt ̂ ^Hl diensten in
blj haar directe leveranders tegen de beste condRies en zid dit professioneel,
transparent en volledig in concurrentle doen. Wij hebben het proces van inkoop en
verkoop van viiegtickets door HHH beoordeeld. HierfalJ zljn wg eiqalidet
nagegaan hoe de verhouding Hgt tussen de prijs waaitegen HHH mkoopt en
de prjjs die het in rekening brengt bl] het mtnisterie van &ittenlandse Zaken.

In dit kader hebben wt) het proces van 25 gefactureerde viiegtickets vanaf het
moment van reserverkHi, boeking, facturerlng en becaHng aan de
luchtvaartmaatschapptj onderzocht. De geselecteerde tickets hebben betrekking op

de periode mel 2010 tot en met december 2011 en betreffen ultskiltend tocturen die
BHHI ingedkmd bij het kemdepattement. Het merendeel van de
geselecteerde vliegtldcets betreft HHHl vhichten. 11 van de 25
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Rapqar^gr^ev^ndingen * Onderzoek nsar de naleving van contractuele afspraken

gef^ctureerde vHegtickets vaden onder de kortingsovceenkomst van BZ met de

■1.
In de systeemtests hebben wij aanslultingen gemaakt tussen de prijzen zoals
vermeld In GOS (de reserveringen), AQW (facturering aan de klant en boeldng naar
SAP) en BSP (afwikkeling van de betaltng door de tuchtvaart-
maatschappQen). Oeze hebben^ vervolgens vergeteken met de in rekening
gebrachte pii}zen door B^QHl nadere detaillering verwijzen
wy naar bijiage □.

I hwft ons medegedeeld dat de reserveringsgegevens in GDS i
tot en met juni 2011 niet meer beschlkbaar zljn. omdat dez« gezten de omvang uit
dtt systeem zQn verwijderd. HIerdopr hebben wQ voor 15 gefactureerde vDegtickets
de reserveringsgegevens niet in ons onderzoek kunrr«i betrekken. Voor de overlge
waamemingen hebben wij niet atle aangeboden vtuchtopties kunnen buien waardoor
wi) met hebben kunnen vaststellen in hoevenre de drie meest voordeiigsts opties zQn
aangeboden aan BZ, voor zover deze beschikbaar waren.

In enkele gevallen heeft de reizlger een voorkeursvtucht aangegeven en heeft |
I geen altematleve viuchten aange^en. In de overeenkomst tussen |
I en BZ staat echter vermeld dat H aitijd drie opties zai aanbieden (voor

zover bechtkbaar). In sommlge gevallen kan dtt vanwege de aard en het belang
van een bepaalde vlucht danwei spoed van de rels niet tot de mogeiljkheden
behoren. Hij^Hii opgemerkt dat het niet 100% aanbieden van
altematteven een volledHi bekende en afgestande werkwQze is by het ministerie
van Buitenlandse Zaken die volgens haar voltedig bekend was by de
relsverantwaordelljken van het ministerie.

Btj twee aangeschafte viiegtickets hebben wtj een relatief beperkt verschil
geconstateerd tussen de prys opgenomen In de reservering en de prijs voor het
afgegeven viiegticket. Hlervoor waren redenen aanwezig maar |||||||||||^^ kon ons
niet de definitieve reservering tonen. Een ender aangeschaft viiegticket heeft Hi
HH dot"' middel van een creditcard betaald aan de (uchtvaartmaatschappy.
Verrekening ervan vond ptaats In vreemde valuta waardoor een klein koersverschil
Is ontstaan. H deelde mede dat deze verschilien niet worden verrekend met de
idant.

Naast de prijzen hebben wl] tevens de In rekening gebrachte handHng fMH
■■■■ in ons onderzoek betrokken. Van de handling fte hebben wy vastgesteld
dat deze conform de contractuele a^raak is gefoctureerd. Voor de bevindingen
over HIHHii verwyzen wy naar paragraaf 4.4.4.

Ais sluitstuk van orue ultgevoerde systeemtest hebben wij voor okbsber 2011 de
maandfiactuur van BSP indusief de iaatste pagina van de lATA-spedficatie (met
daarin het totaaB>edrag) aangesloten met de verrichte betaing aan lATA volgens het
twikafschrift Daarby hebben wij geen verschilien geconstateerd.
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4.4 Votlttlije en tSjdiga verrekenlng van atle voordelcn «i tnkomsten

I heeft in oralerdeel 3.1.2 van het programma van Eisen zich

geconformeerd aan de daarin opgenmnen eisen en geefl daartlj een beschrtjving
van de beheersingsmaatregeien. In het genoemde onderdeel verwQstHBlHl
naar bdiage E waartn de voordeten en/of tnkomsten van leveranders in perrentages
zljn opgntomen. HHHII Z4l eventuele voordeten en tnkomsten die voortvloeien
uit overeenkomsten met directe teveranders van zakendtenstretzen altt]d direct en

voiledig ten gunste van het ministerte laten komen. DaarbtJ kan onderschetd
gemaakt worden tussen voordeten en tnkomsten die direct bij de facturertng In
mindering worden gebracht en voordeten die pertodiek (jaarttJIs) worden verrekend.

Oaarby garandeert vofedige transparantte. Wg djn rtagegaan in
hoeverre de getroffen beheerslngsmai^egeten tn dit proces waarborgen dat ale
voordeten en tnkomsten direct en voitedig virorden verrekend met het ministerie.

Aivorens wij onze bevindlngen tiehandeten geven wQ onderstaand een overzlcht van

de voordeten en tnkomsten zoais HHHI I" <*6 afrekerdngen over 20X0 en
2011 en de voorioplge afrekening over 2012 heeft opgenomen. De afrekeningen
over 2010 en 2011 zljn ingediend bl) het ministerte van Buitenlandse Zaken en de

verrekenlng daarvan heeft in September 2013 plaatsgevonden. De voorioplge
afrekening over 2012 fmft BSHII >><>9 cmdethanden in afwachting van de
ultkomsten van ons onderzoek.

TBbel 2 Afrekentnaen over 2010 tot en met 2012

Afrekofung over 2010 (bcdraocn in EUR;

Aidines Spend Hon contract or

comiTtHa^oiabie pfOC«^t«n 1 vef^oedlng

Afrckcn-nn r^ver 2011 in EUR

Spend &MOdf)own

procenten

Almnti

vtroQtano

u « v.. ^ iv < y
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Rapooi^ai^ievtndii^en ' Onderzoek naar de naleving van contractuele af^raken

■*•*511^ 'y * ••
Voorfoptyp .»frf'J«f ning airi*r 701? (bedr^yn *. '

i  ̂ . j
0 1 c ♦ 10 2 g /

10 1 c t0 2Q

1

e

I ontvangt van^^^Bgeen speclfleke Informatie over de IHi ofBB
I waarop de HHHHEIHII gebaseerd. DM komt

omdat het mlnlsterle van feiltenlandse Zaken geen apart lATA-nummer heett en
daardoor minlsteile ntet apart wordt vermeld
op de afrekenif^vaiideji^^ Volgens HHBl is het een keuze
van het mlntsterte van Buttenlandse Zaken geweest om geen apart lATA nummer
aan te vragen omdA hleraan kosten zl)n vertionden.

^ BHIHHH fachtvaartmaatschappqen direct In miitdenng hebben
gebracht op de vliegtickets heeft HBBHi periode met 2010 tot en met
december 2011 direct In mkidertng gebradit bq het factureren daarvan aan BZ.
Over januarl tot en met aprtt 2010 en over 2012 heeft HHH achteraf
verrekend en meegenomen In de afrekening over 2010 en de voorkqiige afrekening
over 2012.

»va«ii ITMnSI



4.4. t Betaling van de aMeenlngen 2010 en 2011

BBBHI ^rzoek van het minlsterie van BuKenlandse Zaicen een
nacalculaUe gemaald van de afrekemngen over 2010 en 2011 en deze in Januarl

2013 Ingedlend. Tegen deze afrekeningen heeft het mkiistetle van Buitenlandse
Zaken bezwaar gemaakt. Het mtnisterie ziet de resultaten van onze audit ate eenste

actie cm tot een defSnttieve afrekenlng te komen. Dat neemt niet weg dat zQ IH
IHB vetzodit de bedragen volgens de afrekeningen over 2010 en 2011 ate
voorschotbetattng over te maken naar het minlsterie.

Utt de admlnlstratle van BZ btijkt dat op 10 septenrd>er 2013 een bedrag

van mOHQU heeft overgemaakt naar het minlsterie en Is het twdrag van de
afrekeningen over 2010 en 2011 Indusief BTW. Daarlii] merken wij op dat||H||
BO ki de afrekening over 2011 ten onrecMe OHlHH ''i rnkidering heeft
gebracht voor basisconmissles v«i luchtvaaitmaatschappijen. Deze behoren geen
onderdeel uit te maken van de afrekenlng omdat de luchtvaartmaatschappljen deze

direct verrekenen bQ aanschaf van de tickets en OHHI dit in de facturering aan
het minlsterie van Buitenlandse Zaken ai Imft verrekend.

4.4.2
10 I c ♦ 10 2 g

De afrekening met BZ over 2010 heeft |
partners als voigt ge^>ectficeerd. |
te gaan tot het vergoeden van |
Brogramma van Ei^n.

I voor de |HHH HHI o
I stelt ztch hierbg op het standpunt over

] zoals opgenomen in het

TabelX r BZ over 2010

Periods Airtmes Spend 101 C ♦ 10 1c*
102g 102g

JanuarT tot en
v: 1 c - iri2g

mat apm 1010

Mdtotenmit

OktDtnr ZOlO

Novannarcn

deoamMr 2010

■■ ^

' Tot* j

ragm* U nan n



RapBgli^JjyjS^ndln^en - Onderzoek naar de nalevJng van contractuele afispraken

lu 1 c * lu a; g

101c* 102;

-  j.'-

zy Is op grond van een aan ons

getoonde bepaiing ult de genoemde overeenkomst van menlng dat ate gevolg van
het afslulten per 1 november 2010 van een gtobal overeenkooist tusen het
mlnl^rle van Bultenlandse Zaken en tarlefsoorten onder deze

kortlr^sovereenkomst vallen. Over de Interpretatie van deze gli^l overeenkomst
rn^j|H|P bestaat al langere tijd een menlngsversdill tussen het mihlsterie en

IBI Interpretatie van genoemde kortingsovereenkomst
ultstultsel moeten geven.

Aanvuliend op de door ons geraadpleegde documentatie, berekeningsspecifkaties en

gehanteerde Informatlesystemen van |||mm||H en de afrekening van over
2010 hebben wij een nadere analyse ultgevoerd. Deze hebben wQ verridit op basis
van de databestanden die |m||H ̂  HH managementlnformatie aan het
minlsterie van Bultenlandse Zaken beschlkbaar heeft gesteld. Op baste hiervan
hebben wQ de onderstaande posltle bepaald met het doe! een bedd te geven In de

volledlgheld van de HHH IHHHIi IHH ontvangen en ki de
afrekening over 2010 moeten zljn opgenomen.

TabeJ 4. Afrekening voorBZ over 2010 op baUt van uOaevoertte aimhse

Prr.irJ..

1 ]Muw1 tat an
mat jum 2010

JukUtanimt '

dacMiibtr 2010

Dit levert de onderstaande verschlllen op ten opzlchtE van de afrekening over 2010
die I^^HB Ingediend.

Figlm t9«M3l
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TaMS. VefKhHlminaamMming voor BZ o)fer 2110

/ /■ ARtttniflO 2010

raw C0fltr»ct

OBitrtct

Hcitxickerano

2010 noncDiKf*ct

COfitTKt

VmjdHi

ntweontrtci

coninct

4.4.3

Het verscha is enerzljds veroorzaakt doordat de werfcenjke vergoedingspercentages
(ite SBflH van imil ontvangen hoger Rggen dan het vergoedlngs-
percentage zoals opgenomen In het programma van eisen dat In de afrekenlng te
opgenomen en anderzUds doordat een dee! van de omzet van||[||||Prtuchten waarop
geen negotiated fares van toepassing zl]n (over de maanden november en december
2010} buKen de berekening Is gehouden. DaarbU gaan wlj ervan uit dat IHil op
grand van de kortlngsovereenkomst met het mlnlsterle van Bultenlandse Zaken de
daarmee verband houderKie taiieven In het GOS als negotiated ^res heeft Ingeladen
en daarover geen |HHI|| vergoedt.

D 1 C ^ lUzi Q

0 1 C ♦ U. 2

overde
heeft met

Hierto

over 2011 en 2012 contractuefc af^raken gemaakt
voor v»t betreft de °P

IS evenals In 2009 en 2010 sprake van zowel

Voor het bepalen van de ||HH| op bass het om de
werkelUk uftgevoerite vhichten door HHHM

behoeve van het mtnisterie van Bultenlandse Zaken
veiicri}gt kiformatie van HHi omdat het mlnlsterle geen apart
lATA nummer heeft (ile paragraaf 4.4).
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RapoQi^ajyig^dlnflW Onderzoek naar de nafeving van contractuete afspraken

Op de afrekening over 2011 en de voorloptge afrekening over 2012 met BZ heeft
^^i^telljk gemaakt wat de jjgflggjjl is op basts van de

I en hetJHH zoals opgenomen In het prognwrena van
eisen enerzijds en de [BMBHBBBi °P b^sis van het berekende IHi
HBBHDBHHHH ̂ daarvoor
III 1 H iiiil ifrtiii|i II ii iiii lllllll iiiiiliii ilnlii Ott geeftde onderstaande tabel weer.

I stelt zlch hlfftilj op het standpunt om over te gaan tot het vergoeden
van zoals opgenomen In het programma van etsen.

TaMSAMcenh aafrek voorBiOverXll 2012en

2011

2012

Op basis van de afrekenbig over 2011 en 2012 van |
nadere berekening gemaakt van het f
relatte tot het aantai door|||||m|[||||geboekte tickets b|j {
onderstaande beeld.

eenheeft

Dat geetl het

nbel'4

Omschrijwing

10 ! C > 10 0

0 1c + 10 2g

Aanvuliend op de door ons geraadpleegde documentabe, berekeningsspeclficaties en
g^arReerrie infbrmatiesystemen van en de afrekening van HH over
2011 en 2012 hebben wij een analyse ultgevoerd. Deze hebben wlj venidi^p basis
van de databestanden die het mlnlsterie van Bultenlandse Zaken van deHH
(Ticketigsten) heeft ontvangen en waarfn de door deze groep uftg^even tickets,
aantai couptms en omzet zl]n opgenomen. Daarin zl{n echter ook de gegevens van
het CBI opgenomen. Utt de Informatie van bl^kt dat de verhouding voor
2011 en 2012 tussen HBHEDBHI voor BZ en CBI zich verhoudt als
totBh>.

Op basis daarvan hebben wij de onderstaarrde positle bepaald met het doel een
beeld te geven In de voltedigheld van de ■■Hi die HHHB m de afrekening
over 2011 en 2012 heeft opgenomen (zle bQiage m). Daarb^ hrttben wjj gebrulk
gwnaakt van de tlcketlljsten van vervolgens hetMBMBBH
■■H voor BZ toegepast en atle HHBHHHHHH meegenomen. Deze
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urn I

4,4.4

i  1 c ♦ 1C 2 g

! 1 - 1(1

I hebt'cn zowel betrekking op del

~lDe|
hebben wt] butten besdKKiwtng getaten omrfat deze niet kiwitgeimnden zi}n.

Tabtie. Afrektnina voor BZ ovtr

2011
.. 1 c . 10^9

2012

Tabet 9. Venchatn btde &Mmtbia voorBZ overim en 2012

Airti'if- J.- M Vcrschil
ij

Vrrtjocding Vcrgocdmg
/ *Affckcning Herberekening

2011

2012

I heeft aararaa^dat de data niet blfder^ortage is bygevoegd en
daardoor niet voor ■HHl beschlkbaar is. flBBHH kan aan de hand van deze
data de t>evlndlngen van de auditors niet controteren. Om de juis^eki en
voltedlgheld van de gebrulkte data en gemaakte berekening vast te sbstten dient de
gebrulkte data aan fiBBBH beschikkin^^Morden gestetd. De AOR Is daarbij
van mening dat een dergelljk verzoek door ■HBlHi '''i opdrachtgever (3W)
moet vrorden Ingediend.

BBHH is opvatting dat de herberekening niet correct is toegepast orndat devergoedingmttbebeMrtng to^jj^^^^Blda^^MT^genomen, watnaarde
mening van HHHB een betreft. De ADR stelt
zich op het standpunt de berekening objectief te hebben uitgevoerd. Daarbij merken
wtj op dat vdjl
ft In onze berekenk^ hebben meegenomen. Voigens betreffen de

wij heMien hterover een
andere opvattir^ dan Qmum gezien de bepaling die in het programma van
eisen Is opgenomen over de verrekening van aiie voordelen en tnkomsten.

I ovriiBe ̂ dbiei 2010 tot en met 2012.

r«ewt zz «*n u
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t  -V

Ons is niet gebleken in hoeverre deze gehanteerde systemati«k is afgestemd met
BZ.

in de afrekeningen over 2010 en 2011 en de vooriopige afrekening over 2012 heeft
mom de IHHII de overige luchtvaaftmaatsctiappljen apart vermeld. In
de afrekening over 2010 heeft liHiHI flHH '^t betrekking tot de
ovettoeakfti^^pgenomen als zljnde de resoltante van de totale omzet
[|||||||||||P||m|vermefdgvukflgd met het percet^age van Hi 2:oate genoemd In
b^lage B waamaar In mderdeel 3.1.2. van het Programme van Efeen vrordt
verwezen. De omvang van deze HHH gelijk aan de HHH I
volgens haar ondertlggende spedfkatie heeft ontvangen en hMft toegerekend aan
het minlsterie van BZ. In de afrekenlttgen over 2011 en 2012 maakt H|HH een
onderscheid tussen oP van (he bepaaM ts op basis van
de l^noemd In tabel 7, vermenlgvuldigd nv»t |
die genoemd zfjn in bi]lage E en de wertel4iwJHH||.^^JPHBH heeft
ontvangen en toegereketvl aan BZ. Deze Sctl|k aan de

HHH HBHI '(^ haar elgen specitotle voor het mlnisterie heeft
berekerul. Voor de afrekening over de Jaren neemt HHH echter de |
vergoeding als ultgangspunt. Deze bedraagt rvlm EUR 32.000 minder (ten de

~l ("P HHH io haar spedflcatie heeft opgenomen.

Ult de analyse die vrlj hebben verrlcht op het spreadsheet dat ten grondslag llgt aan
de verrekening van HHH' hlUkt dat |HHB'h In i i lenlngswtjze zeals
hiertxivenbeschreven heefttoegepast. &QMnHMHHHH|Hilil|H oPHi
HH nlveau krqgt het minlsterie van Buttenlandse Zaken alle«i P
toegerekend Indlen PHHHHHHI heeft ontvangen 6n het n^lsterle van
Budenfandse Zaken I

. Een enkele keer heeft ̂ ^|^H het minlsterie
I toegerekend zonder dat ult het spreadsheet blljkt |

HHH Daarnaast hebben wlj de Iruiexedng die HIHHl heeft gehanteerd voor
deQHHHlHiilHH' "let kunnen herielden ult de specificate die ten
grondslag llgt aan de afrekeningen 2010 tot en met 2012. Oc afrekentngen geven
het onderstaande beeld.

rabef 10. I vw aZ ever 1010 tot en wet 7012

Spend bpena

*lov/n

2010

2011

20U

Other Alrtlnw

Other Airlines

proccntefi vcrrgocriiny

Aanslultend op bovenstaande analyse hebben wQ een herberekening gemaakt van

de H^HI (h* het minteterle van Buttenlandse Zaken zQn toe te rekenen.
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Hierbii hdbben wii on: oebaseeM cO iu I c » 10 <£ gD

101 10 2

101.C* 102q Onze herbenekenlng hebben

wQ vcrgeieken met de spedficatie en met de f|||||||||||||||
zoats opgenomen In de afrekenlngen over 2010 tot en met 2012. OR levert het
volgende beek) op.

TiM it. Afiwiceaiag voor BZ over 20t0 tat an mmt 2012 op basts van Oa aBoevoerde anatysm

Jaar Airlines Spend Spend ■

commissionabia procenten vergoeding

2010 ■  9 i
2011 Other Airlines 10 2 g 1
2012 Other AMitt ■ lG 1 C > 1029

f^1
p I

a  ' - -r.v i-rssswi

i  ■ 'J " ' '

ElBBflMlf

De verschRlen mate hiertwven beschreven tussen onze berekening en de twrekening
van afrekeningen over 2010 tot en met 2012 worden

onderstaand weergegevwn.

Tbbal 12. VmsrhOait to avanktei avaitoa i

wctgocding

afrekenlng

vetgocding

hcrberckening

2010 Other AlrttoM

2011

2012

Other Alrtlnec

JDSb

Other Alrflnes
Jj ,.7

I heeft aangegeven dat zl) de gehanteerde werkwyze at tientaRen jaren
toepast en dat deze werkwijze en zienswtjze bekend te bti het minteterie van
Buiteniandse Zaken en ate zodanig te geaccepteerd door het minteterie bij de

afrekenlngen die in de hRale samenwerking zQn gepasseerd en goedgekeurd.

Daarom te het niet eens met de stalling dat de benadering van |
van other airlines niet correct te uRgevoerd.

De ADR te van menfcrg djst voorblj gaat aan wat onze opdrachtgever
beoogt met het programme van eteen dat onderdeel heeft uRgemaakt van de
aanbesteding en niet eerder een onafhankeNjk onderzoek door de ADR (en voorheen

de ACD) naar gemaakte a^raken te gedaan. Tot slot maken de onderRggende
berekeningsspecificaties geen onderdeet uR van de ingedlende afrekenlngen maar

had het minteterie deze weiiicht wei op kunnen vragen bij I

lover 2010 tot en met 2012
In tegenstelHng tot de ||||||||||||||||| iiggen aan f^mBzo^door |]^]Hi te
medegedeeld. geencontractuele ateprakenbi»en|BHH^'* krchtvaart-
maatschappljen ten grondsiag. Deze vrorden door de kichtvaartmaaU^pplJen zelf
bepaaid. (Bi betaalt geen BHBBB tuchtvaarbnaatsch^jjen passen het
vergoeden vanHHiHvolgens mededettng van steeds minder toe.



Raaooft van bevlndinqen - Ondemoek naar de nateving van contractuete afspraken

Op totaalntveau bedragen de BBHBHBWWBI Vf 'i de totale omzet van^|
liBI per Jaar. De ||||||||^|H verrekenen de kichtvaartmaatschappQen direct bij
aanscSwf van een vllegticket en worden pertodiek afgeretendj^BSP.
Over januati tot en met april 2010 en over 2012 heeft HHHI deg
niet direct verrekend de facturen aan het mtnisterie van Bultentondse Zaken. Dat

Is gebleken uit de periodieke managementinfarmatie die IHHHI verstrekt
aan het mbiisterie van BZ. De BBMi over Januaii tot en met aprH 2010 zijn
voor een bedrag vanJHj^HB In de afrekenlng over 2010 meegenomen.
Daamaast zljn de HBlBB°ver mel tot en met december 2010 van {
direct op de facturen aan BZ In minderlng gebracht. Hetzelfde geldt voor de
mHH intotaalHHH^Metlngang van 2012 heeftH
HH de iHHH ovct 2012 van In totaal to de voortoplge afrekoiing
over 2012 opgenomen.

Wi} hebben onderzoek verrkrht naar de wQze waarop HHHI zQn verrekend met
het minlsterle van Bultenlandse Zaken. HteitlJ hebben wQ versdtillen geconstateerd
tussen de HHHH vermeid op de ̂ uur aan het minlsterle en de
IHHHI die z^n verrekend via BSP met de luchtvaartmaatschappijen. Volgens

te dit veroorzaakt doordat de B9>-afrekenlng later plaatsvlndt dan de

facturering aan het minlsterle van Bultenlandse Zaken en Hmmi eventuele
versdiitlen nIet meer verrekend. Oe aan het minlsterle van Bultenlandse Zaken

cJoorberekendeJjB^^B^^ orts onderzochte facturen Is structureel lager
dan (tB iuchtvaartmaatschappyen. Voor 2010
lii i lii II lul l 1 1II I II! Ii ii IB I Ill 2011 factorBB. Zoats reedsopgemerkt In
paragraaf 4.4.1 zljn In de afrekenlng over 2011 de HHHH ten onrechte In
minderlng gebracht op de ■■■.

Naar aanlelding van onze bovenstaande bevindingen Is overgegaan tot
een nadere analyse van de aan het minlsterle van BZ verrekerdeHBHpi over
2010 tot en met 2012 en de daadwerkeli]k via BSP ontvangen HHHH- door
aOe BSP-bestanden over deze Jaren In eerste Instantie te koppelen aan de
b^behorende vliegtlckets en deze vervolgens te matchen met de hterfoi] behorende
klanten. Uit deze analyse Is gebleken dat bq de Invoering van de ktantkaart van het
minlsterle van BultenlarHtse Zaken In het facturatlesysteem zlch een invoerfout heeft
voorgedaan In de toepassing van de waardoor structureel over de
genoemde Jaren HHH aan het minlsterle Is uKbetaald. In onderstaande tabel
zQn de In de afrekenlngen over de Jaren 2010 tot en met 2012 vermeldel
en de daadwerkelQk aan het minlsterle uft te betalen ulteengezet

nbe/ IX ifmxhUan *i oamadiriea ovartae

Other Airlines2010

Other AirSnes2011

2012
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Ondertekening

DenHaag, 11 december2013

MInisterte van Finandfin

Auditdlenst Rijic

Auditmanager

Ktantduster Buitenlandse Zaken
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(UtpdrtftvA^hg^ndingm - Onderzoek naar de naleving van contractuele afsprsken
met

Bijiage I Terms of Reference ondurzoek

1. Inieiding
Het mlnlsteiie van Buttentandse zaken heeft de dienstvertening voor het verzorgen
van dlenstretzen ten twhoeve van het departement, deD^jf^Uj^gittenjand en
het agentschap CBI van het mbiisterle ultbesteed aan |||m|||||||gg||||||||||||||||
Daartoe hebben partijen een dfenstverlenlngsovereenkomst voor het verzorgen van
dtenstreizen (ARVOOI-2008) afgesloten op
1 spril 2010. De duur van deze overeenkomst is twee Jaar met de mogenjkheid om
deze onder gelijkblljvende voorwaarden met twee keer Mn Jaar te veriengen.

De navolgende documenten maken een Integraal onderdeel uit van de
dienstvertenlngs-overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in
tegerepraak zljn, prevaleert het eerder gcnoemde document boven het later
genoemde document;
•  De dlenstverientngsovereenkomst
•  De ARVODI-2008

■  De offerteaanvraag
■  De offerte die aan de opdracht ten grondslag ligt
•  De In de aanbesteding tussen partijen gewisseMe Infbrmatle
•  De checklist dlenstverienlng

Deze dlenstverienlng van HBHHHHHH aan het miitistetie van
Bultenlandse Zaken b«itaat uK het verzorgen van:
•  Informatle/ reserveren/ boeken/ wljzlgen/ annulenen van tuchtrelzen
•  Informatle/ reserveren / boeken/ wljzigen/ annuleren van Tretnrelzen
•  Informatle/ reMfveren / boeken/ wljzlgen/ annuleren van Hotetevemachtkigen
■  Ret5t>escheiden en reislnformatie
•  Factureien van kosten van de dtenstreizen

In biJIage 2 van de oRierte heeft flflBIHI zich akkoord vertdaard met het
programma van elsen, dat onderdeel heeft uttgemaakt van de offerteaanvraag van
|ie|j|i[n^tsr]e van Bultenlandse Zaken. In bijlage 3 van de offerte heelt

I het programma van eben nader ultgewerkt en hear aWcoor^egeven
op de elsen en wensen van het ministerle van Bultenlandse Zaken.

2. Relevante onderdeien van de dienstvertenino

In onderdeel 3.1.1 van bIJIage 3 van de offerte heefti
aangegeven het reisbeleid en de reisregels van de aanbestedende dlensten (het
departement, de posten in het buttenland en het agentsdiap CBI), votledig, julst.
tQdig en op rechtmatlge wijze te zulten ultvoeren. Het reisbeleid kan ts alien tijde
door aanb^gder^dlensten worden aangepast aan veranderde omstandlgheden
waarmee HHH met deze wljzlgingen by voorbaat akkoord gaat. Voor een
samenvatting van het retebeteld wordt verwezen naar genoemde byiage van de
offerte.

In onderdeel 3.1.2 heeft verldaard dat zlj bl] de dfrecte
leveranders van dlenstretzen (LuchtvaaitmaMschappyen, Trelnmaatschappyen,
Hotels, etc.) gebrulkt maakt van de beste conditles. Hiertoe koopt Opdrachtgever
professloneel, transparent en in volledlge concurrentle, de betreffende
dlenstverienlng In. Inschrljver dlent te garanderen dat:
•  Alle beschlkbare relsmogelljkheden (leveranders) by ledere boeking worden

overwogen.

■  Conform de uitgangspunten van het reisbeleid en reisregels de meest
economlsche keuze uit de aitematieven wordt gemaakt.

ngkwzzvMiz
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■  —■'■jrnuii-' "■■appws

•  Gebruik wordt gemaakt van betrouMiare leverancfers die door Aanbestedende
Diensten zljn goedgekeurd.

Inschrijver dtenl hiertoe te beschJkken over systemen en processen die
bovenstaande maxknaal ondetsteunen.
Oe keuze voor retealternatteven zai worden gebaseerd op wensen en voordeten dte
volledig ten gunste ktwnen van de Aanbestedend^Dienste^n daarmee nlmmer op
voordelen die ten gunste komen van Inschrijver
Alle eventuele voontelen en/of Inkomsten voortkomend uit overeenkoimten met
directe leveranclers van zakenrelsdiensten komen alt^d direct en volledig ten gunste
van de
Aanbestedende Diensten, voor zover deze zijn gerelateerd aan de relzen van de
Aanbestedende dienstea Als voort>eeld warden bedodd: commlKies, override,
bonussen, korbngen op overeenkomst of andere Inkomsten ongeadtt de naam dte
hieraan Is of wordt gegeven.

Aanbestedende Diensten kunnen te alien tijde een controte (laten) ultvoeren of
bovenstaande conform afepraak wordt uitgevoerd. Hiertoe steit Inschrijver door
Aanbestedende Dtei^ten aangewezen personen In de gelegenheid om Aeekproeven
utt te voeren en/of inzage te krijgen in de betreffende sy^men.

3. Doel van de audit
Gezigjdehtervoor genoemde bepaRngen uit bijlage 3 van de offerte van |
iBUm wil het minlsterle van Bultenlandse Zaken door een aiditor een audit
laten ultvoeren op de naleving van de contractuele afspraken. Deze zaI jaariijks
gedurende de looptiid van de overeenkonEt worden uitgevoerd. De eerste nidK
omvat de periode 1 april 2010 tot en met 31 decend>er 2011. De ardltors van de
Audltdienst Rijk die betast zijn met het ultvoeren vandg^udlt zuilen voorafgaand
aan de audit schrifteUjk worden medegedeeld aan (HHHI
Op deze audit zijn de t^drags- en beroepsregels voor accountants van toepassing,
zoals opgerKMnen In de Verordening Gedragscode van de Nederiandse
Beroepsorganlsatle van Accountants (NBA). DaarorvJer vatt tevens het hi achl
nemen van de geheimhoudlngsplicht.

Oe verantwoordetyke auditors doen onderzoek naar de hlervoor genoemde
onderdelen van de dienstverlenlng.

1. De juiste en tijdige vastiegging van de gemaakte prijs- en kortingsafspraken
voor vKeoreizen. trelnretzen en hotelaccommodatles In de systemen van

2. Oe juHSe focturering van de kosten voor vUegrelzen, beinrelzen en
hotelaocoTTvnodatie^aiUM^inisterle van bultenlandse zaken In retatte tot
de prys viraartegen fHHHI diensten heeft Ingekocht bij de
betreffencte leverander;

3. O^wUedlge en tIjdIge verrekening van alle voordelen en inkomsten die H
IBIIf met het ministerie van Bultenlandse Zaken moet venekenen. Als
voorbeetd: HflHHHHHIHHHiHHHHB °P overeenkomst of
andere Inkomsten ongeactit de nB«n die hieraan is of wordt gegeven.

De auditor zaI naar aanlelding van zljn uitgevoerde werkzaamheden rapporteren
over de fefteiyke bevlndlngen. Het Is aan de opdracMgever om op basis daarv»i een
oordeel te vetlen.

4. Aarvdachtsigsbieden bij de audit
Bij de audtt zijn de vo^pende aandachtsgebteden van belang, waarbi] tevens een
verwyzing ptaatsvtndt naar het betreffende onderdeel dat is opgenomen in byiage 3
(Programma van Elsen) van de dienstverleningsovereenkomst
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RapDQi^ai^Ci^dingen - Onderzoek naar de natevlnp van contractuete afspraken

4.1 De Jubte en tijdSge vastlegglng van cA? gemaakte prifsafspraken mor
vUegreUen, treinreiaen en hotelaccommo^tj^^fe systmmn van[^^___

In onderdeel 3.1.2 van byiage 3 conformeert aan het program^
vanetenengeeft daatty een beschiijvfng vandebetieersingsmaatregelen.
HB ervoor dat bij haar directe leveranders (iuchtvaartmaatschappljen,
tielnmaatschappyen en hotels) van de beste condities gebrulk «vordt gemaakt
Oaartoe zai zl] professioneel, transparant en voiledig in concurrentte de betreffende
dienstveiiening ktkopen en prIJs- en kortlngsahtpraten maken. Van betang Is dat de
at^onmaat dat de getrofTen beheerslngsinaatregelen In de intoopprocedures bt)
mBH waartwrgen dat de overeengekomen condities, prijs- en
kortingsa^rBken bij de directe leveranders tijdig en juist zl]n vastgelegd In haar
systemen en op )ulste wi)ze worden toeg^st.

4.2 Dejuiste facturerir^ van kosten van vliegtickets, treintkkets en
hotebcconmodatles aan het rnmisteiie

Op grond van onderdeel 3.2.1 van bijlage 3 kooptHBH diensten In bij
haar direae leveranders tegen de beste condities en zaI dit profe«^loneel,
tran^rant en voiledig Inconcurrentie doen. In hetonderzMk zalde audkornagaan
hoe de verhouding ligt tussen de pr^s waartegen ■EHH inkoopt en de piijs dte
het ki rekening brengt bij het minlsterie van Buitenlandse Zaken.

4.3 D^^edige en tijdige verrekenmg van alle voorxfelen en inkomsten door
KB tiet het minlsterie van Buitenland^ZakemIn onderdeel 3.1.2 van byiage 3 conformeert BBHl zlch aan het programmaMf^isen en geeft daarbQ een beschrjjvlng van de behecrsingsmabtiagelen. Bi

BH tal eventueie voordelen en Inkomsten die voortvloeien ult overtenkomsten
met directe leveranders van zakendienstreizen akijd direct en voiledig ten gui»te
van het minlsterie laten komen. Daarblj kan onderscheld gemaakt worden tussen
voordelen en Inkomsten die direct bij de facturering In mindering worden gebracht
ern^rdelen die periodiek UaarUjks) worden verrekend. DaarbQ garandeert Bi
■■ voiledlge transparantie. Van belang Is dat de auditor nagaat dat de getrof^
beheerslngsinaatregelen In dit proces waarborgen dat alle voordelen en Inkomsten
direct en voiledig worden verrekend met het minlsterie. Daarby gaat de auditor
tevens het bestaan van (mogeNjke) side letters na en ̂ ett vast dat de hierult
verkregen voordelen en inkomsten daadwerkeltjk verrekend zljn met het minlsterie
van Buitenlandse Zaken.

5. Rapportage
De audit wordt afgcsloten met een rapportage. Oeze rapportage zal de feitelljke
bevindingen van h<k onderzoek bevatten, en zdt Ingaan op de opzet, het bestaan en
de werklng van de bchcersingsmaatregeien voor het vastJeggen van
overeengekomen cM^^^rjjs- en kortingsa^raken, de vertwuding tussen de
prijzen waartegen pBHI bikoopt en de pr^zen die het In rekening brengt bij
het minlsterie van Buitenlandse Zaken, en de volledigheld van de verrekening van
(periodieke) voordelen.

Voor de onderdelen waarvan in de audit spedaie aandacht wordt veriangd zai de
auditor aanvuUende controtewerkzaamhdden moeten uRvoeren om op basis daarvM
na te gaan In hoeverre dat voWoende Is afgedekt door middel van
beheersbrgsmaatregelen en als dat niet het gevai Is wat de Impact daarvan Is op de
onderzochte massa aan vliegtickets, trelntickets of hotetaccommodMes. Indien de
auditor trelangrijke tekortkomlngen en/of signiflcante risica's constateert dan maakt
hij daarvan exoBdet rratldlno. In het geval van verschUten tussen de prijzen

iflHBlnrwaartegen inkoopt en de prfjzen die het in rekening brengt b|j het

WaMZSawSZ



ministerje van Buitenlandse Zaken lorgt de auditor er voor dat hij een beeid kri]gt
van de omvang van deze verscWUen.

De concept rapportaga zai In het kader van hoor en wederhoor na afloop van de
audit wor^n besproken worden met de daartoe aangewezen functionarissen van
HillB- s^riftettjke reactie op de bevtndtngen zaI de auditor opnemen In de
rapportage aan het ministerie van Bidtenlandse Zaken. Dit laat overigens onverfet
de e^n veraittwoordettjlcheid die de auditor heeft In het rapporteren van zQn
feiteiyke bevlndingen aan de (^rach^ever. De verantwooi^elijke functionarissen
van het minbteite van Bultentaralse Zaken zulkn de dehnlQeve rapportage
bespreken met |

6. Ondertekening

Namens de opdrachtgever

Ministerie van Buitenlandse Zahta
DlrecOe HulsvesOng en FacitHalre Zaken (DHF)
Ttavelmar

Namens de opdtachtnemer

Ministerie van FinandSn

Auditdlenst fUjk (ADK)
Auditmana
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Bijiage II Uitgevoerde systeemtest over 2010 en 2011
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Memo

Aan:
de directie Financien on Control van bet ministerie van Defraaie

Van:

Datum: I2>anuan20i7

Betr^: Memorandumrumram^^^navw^^mndenoekopdedoor
D^ensie aan HPHIHHHHHH bettmldefiicturen
inmke groepsreusen over de periode ijanuari 2014 tot en met 3t
december 2015

Geachte h««n.

Op verzoek van bet ministerie van Defense (faiam^rfma^hdbeawnradarzoek verricht naar de
facturen inzake groq>sreizen uit 2014 en 2015 van (hiema |

Wij bebb«i de facturenlijst voor de periode ijanuari 2014 tot en met 31 december 2015 van D^ensie
in ons onderzoek betrokken. Deze facturenlQst bevat de door Defensie in voorgenoon^ periode
bMaaldp bicturen aan ||[||||H||||||||| inzake groepsrdzen.

De facturenlijst over deze periode kent een totaalbedrag van ||||||||[m||[| Voot een vjjftal po^n uit
dezeliiit facb^achterhalen. Daarnaast waser eenUdnemianatchvan

I Per saldo is||||||||HIHIH doorilMlS«g>ecifkeerd. Naast dit be(bag had mil nog ̂
aanvulloide post opgenomen voor een bedrag van mimH voorkwam in de facturoiliist
van Defense. Deze factuur is door Defensie nog toegevo^d aan de lijst De totale facturenli^ komt
hiermee op mi^lHl

Wcrkwyze

De door mi ge^pecifieerde facturenlij^U bet uitgangspunt voor bet onderzoek geweest. Vom* de
productcodes waarbij de bedragen die]mi ̂  rekoiing brrogt aan l>efenrie niet gelijk zijn aan de door
de hicbtvaartmaat

eentotaahellingvan|

jaanlMini
' bepaald.

l^rStbKtand zat een dubbeltell

gebracbte bedragffl Iweftmi ̂
I was door

, netto is bet verscbil ̂ Hmmm Dit

|uitgesp]it^m< !CompQii£ntenmet

PricewaterhouseOcx^sAccowmjasN.V., Fasdnatio Boulevard^, 9065 WBRoOertkm, Poslbta 8800.
3009 AV Rotterdam
T; 088 7t2 00 to, F: 088 792 9533. www.pwc.nl

y»cmwtBPi>»Miunwpi».—uttioutCoepwAccojMrtmv yw Miaoaast pn:—■rtpj»»ceopii Bnwiygimp«» wV y«K34iKQMt
riii»»yt»ii»riityw Ilifacri nv (K«K Siuoagn. Pili.»n*»'»Xi«0«p«C«in<|««it«S«r»ic»«gV Pibui—nGJiCiMlnnemmtaw,
AaimrnttmimcmStncmBV (Ky SeagSBB). Pile—tmwCdopiB V |K<y 3«iaoa»8) «nia— iiw««»imiti|wn lUtwMBiHwt Op

II ■■■■111 iMirMti—Inn Oni—iMcrtB^uin—irfcrnMidiyrttfiwiDiilniugwn mau'iM (liiwiliiaMn*
y«ieqp)«u—a«ri a« odi lyi juitirmiil bj m Kiwr mn KacfhmtM i« «ni««nJT>
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HetverschO met heteerderebe^irf isbq)erkt (| ienbdiben wij niet naderonderaocht

> regds gesclecteerd voor ons ondennoeL Voor een acfattal
r^eis met dezd£de productcodes waarbq domlB vn^diil was aang^even h^ben wij

izoekmn

Uk de regek met een versehil hebben wij 501
r^ds met dead£de productcodes waaibjj do<
vastgestdd of dit correct door aanduiting te: I met de onderUggoide documenten.

Bevindin^en

In totaal zyner 58 gesdecteerde regds onderzodit Voor 55 regds l^ibenwygeenbevindit^en. Voor
een drietal re^b hebboi wy niet kunnen vaststdlen dat de gefactureerde kosten (voOedig) voldoen
aan de woorwaardoi oit het contract co}. nadere afiq^raken.

Factuur 3292945, project 31140298
Dit betreft een Hrt^nly fectour, Hier is 3 maal de fee van flHI ® rdtmng gebracht als mede een

in^BH-Hlpient bio- nog nader onderzoek naarte doen (de factuur was vocr
> groqx^raimLu- dat mogd^k meerdere fees in rekening zijn gd>r^t)meer

Factuur 3251372, project 31141103
Deon<ibrliggaideq)edficatieis(^cu:oD5nietteaiuiten met het gefactureerde bedrag. HI geeft aan
dat er afwykemk a^raken zijn ganaakt inzake deze factuur (i.vjn. MH17 dtuatk). Wg bd>ben geen
inzicht gd^ea in <kze afeprakm.

Factuur 3595840,
Er is een Won verschil
stuldcen zijn c^evraagd bij

proi^^Sl]
H^2

Igdbyll

31151128
^stgestdd alsmede het factureren van 2 maal de fee. De cmdoiiggende
am dit nader te onikrzoeken, maar niet oittsangen.

arjuiaotr
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Memo

Aan: de directie Financien en Control van het minlsterie van Defense

Van:

Datum: 16 febniari 2017

Betr^: Memontndumn^rcum^Mme^m^w^nderxoek op de door
D^enaie aan ^toaldefactwen over
de periode tjanuari aoi6 tot en met 3t december stotb

Geadite heren,

Opverzodcvanhetministerievan Defiensic(

facturen uft 2016 van I

Defense) hd>ben wij onderaoek verricht naar de
(hiemal

VVlj heU)ai de facturenlijst voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 van Defenm
in ons ondensoekbetr^k^D^ facturenlijst bevat de door Defensie in voot^genoemde perrade
betaalde facturen aan ||||||||||||||H.

De facturenlijst over 6e eoste periode veimeldt een totaalbedrag ad HIHIHHi BTW) aan
facturen die in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 augustus20l6mn betatdd. Deze kostoi hcMien
betrekking op indirichiderdj^^axofflsr en facturen van VoOTdetwrndepermde
bedroeg de facturenlijst g||g^B|p||||g| totaalbedrag komthiennn op ||[||H||||||Hi^^
aanleiding van overieg tussai|HenDefen8ie zijn er kleine aanpa^^K^emaakt in de te
controleren posten. IMt heeftgeleidtot ̂ np^^^correctievan Daamaast is 1 fMtuur
(nummer 3025130 loor een bedrag van IHHHi ">2ake 002 compensatk 2014/2015 in ovoleg
met Ddensie buiten bet controfcbattand gdaten. Het bestand gdinii^ voor ons ondeczodc i^t
hkrmee een totaal van |

Voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 augustus 2016 hebben wij in totaal 216 items ondmodit
Voor de tweede periode zijn aanvuDend 84 items me^enomen in het onderzoek. In totaal hddmi ̂j
300 items ondeizodit:

Bevindingen

Individuelereizen:

Wjj hebben bjj 4 geselecteMde itons geconstateerd dat er een tarief van ind. BTW UBJ
exd. BTW) is geEactureerd. Uit navraag bhjkt dat <te rdsworeld de laatste jaroi ondeiheven is aan
wgzigingen waarin OlD's (Qectronic Miscellaneous Documents) er 1 van is. Enkde voixbeddai van

PrkxuxaerfKHaeOx^iersAccountantsN.V, FasdnatioBoideuard350,306s WBRotterdam, POetbusSSoo,
3009 AV Rotterdam
T: 088 793 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwcjt!

'PaC rntrnrmlkmmnndmPmjmmmhouMCoofmnAaMMtamHy yvn 34tg02»S). PncmmeirtoumCoaptn N V (KkKadKOaX).
"  " (K«K 5141440^ PneavMrtieuMCoapm^miiPiiemimiriouMCoapmt Mmert H V <K^ 34 PtKmm awtiOMMCoopoB Caopmm impem 8 v i

AciMii«ft»iMnot8tr^OMBV (K<K$42aK»^ PnoBw—tiouttCocpiBV (K^ U%90am m mOmm wiooiichipygi fiwlgiii m mimmi <»
dt wMWBKifltanioyiMiiHBw—wondwwi— —rnpn<ni(W^ioiifiiMidwia|na»gBfww»i Opwrtngenemiw
tdnnoolBAippm 2|n dmpmtnd MioiiCMOoniMHitn wn istfHMMng Op vaee puc ft wd u o
prttoopjMOtwpiaw't dfoeknpt gwiiuwrni 1 m at tUnm mtt KaoftmtOei n Amiitam



pwc

een EMD b bijvooibeeld, het a%evcQ van n{ea%«e waaide docQmentea, extia b^gdboekt,
of dat het ticket zdf gewgzigd dient te wordofi. Deze wpigingen dieno) door |||||||||| nudddbt een
extra 'waarde' document verwerid te worden. Dit wordt een EMD (Electronic Miacdlaneous
Documents) g^emd. Door de hichtvaartm aatschsppij wcxxi^maald wanneer een EMD van
toqMssingisjil^'*^ hiervoor eoi fee door. De reden dielgge^ voor ha in rekeningbreDgen
van de fee is;

•  In aeeds mera- gevaHen HMD's nodig
•  De kosten van verweridng zqn derfaaKe steeds hoga
•  Steeds vaker EMD's nodig indien het nfet over wjjagingen van tickets gaa
•  EMD's voor stoelbodca^ienzQn pas een jaargdeden door H|||noodzakehpcgeinaakt.

Daarroor konden stoelen gebodd worden zonderdat een EMDmoest worden i'
•  Kosten die m in rdceningbrengtzgntaomnpaaatie van gmaakte kosten door I

van de bestanden hebben wij vastgestdd dat a inpaiode i in totaal
idcening is gd>radit Voor periods 2 bedroegdit^Hkea. Ha totaal

Daainaast is I maal een bedrag van bnito in rdke
favrijgestddvan ETW. Detotalefabedraagtlaama|

Groepaeizen
Voor een aantal groepaeizen die waren inb^rqien in onze aeekproef hebben wq vastgestdd dat de
bedragen die ijHi in nkeniiuteatgt aan Defensie nia gdijk zgn aan de door de
tuchtvaaitmaatsdiapi^ aan IHl ̂ rdcening gdiradite bedragen.

naderebasis een anavan

maal tee ineen van

getndit, in totaal rat

Naar aanleiding dere be\-indi hebben w} voor aBe i
Hal

t ondorod* wat I
[hebben wij vastgeadd ̂

Zowdvoordefeevan|||Brespectievelijk||||||||a]sha|
vastgesteld dat dit nia is geregeld in de overeenkonvst tussen Defensie m|

I hebben wij

In totaal hebbai 13 items in de aeekproef betrdddng lllim- ^ ^
vastgestdd of naast dat ha jutste bedrag is dooibdast 00k de fee voor indiv&h^ rdxoi juist in
rduning is gebracht.

I&iby hebbai WQ vastgestdd dat de fee in Aidilliaanse guldens wordt gefBKlureerd dom-mm aan
ha ministark van Defaune. Dekoas voor de omr^^ngvan Euro naar Antilliaanae gulden wordt
doorgeRev eii door ha mmistafe van Defensie aan mHHlli per email. Deze koers vordt gdianteerd
om de fee van MH 00k om te rekenen naarAntilliaanse guldens.

lSt6f^jrmri20i7
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€>oncIusie

Gdet op & bevindimtep ten aanaen van de fee i.vjn. de EMD alsmede |
we(kziebedragenimtmeegenomcnin<

controleverklaring hebben afg^even.

Omdat deze bedragen ais 'geisoleetde' bedragen uit de populatk zgn geliaaldhd)bcn baj het
resterende bedrag een goedkeurende controleveridaring ai^evra.

Facturenlyst gd>niikt v-oor ons cmderzoek

Bedrag vraaibij wij een controleveridaring afgeven

4516febrmri 2017
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Memo

A»a:
de directie Finanden en OontFol van het ministerie van Defioim

Van:

Datom:
22 fdxiiari 2018

Betr^: Memorandia^maraarUeidmavar^te^nderzoekopdedoor
D^ensie aan HflPIHHHHIHHL betaaldefactwren over
deperiode tjanuan uoiytot en met 31 decemher20i7 *

Geachte heren.

Opverroekvanhdmm^^kvmDdniseCUmia Defei^^^^rawgonderzoekverrichtnaarde
facturen uit 2017 van (hierna

Wg bebb^ de facturenlijst voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december20i7 van Defensie
in ons onderzodc betrokken. Deze facturenlijst bevat de doer Ddensie in voorgenoemde periode
betaahk facturen aan |||||||[|[[[|H.

Het bei^and dat wij hd)ben gelmukt vexMr ons on<terzoek omvat een netto bedrag aan kosten van
||||||||[|||||[|||||| Hieronder b de aansluiting opgencmen tussen de aangeleverde facturen vanuH
Defdisie met het bedrag dat wg in ons ondeczoek hebben betzt^Eken.

IndMduele reizen tfm 31-8-2017

Indviduele reizen tftn 31-12-2017

Correctie voor facturen dw ntd bekend zft by I

Overige aansUtverschMen

|(persaldo)

GroepsreizentAn 31-8-2017

Gioepsreizen t/m 31-12-2017

Conectie factuur 4476420 credtering deposit, niet bekend b| |
Correctie voor factiren die niet betend zHn bi] IH

Hinder betaald door Defwisie op factuur 4572109

PrkxwaterhonseOoopers Acccnmtants N. V., Pdsdnatio Baukvard 3SO. 3065 WB Rotterdam, Posdna 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 79^ 0010, F: 088 792^33. www.pux.nl

t>»C » f mil) <»—n«lK pn.»«a«Hiii.»iCmpw tooiutmm WV H>M. WIgoaaSt Pnc—motguMCaopwi OillriQMmxi WV ̂ 34180284).
nt—lliiiitrnnnnrrtiiniTi MV (K«K34180EB71 Piic«—tii»a»Cop|»4ri Cob*«««S«vtc« BV (KVC S141440BI Pitj««Mtf«>iatCaopt« P«rtia*
M»Mt»iMWca8aracsBV yvt Cbbpw»B V 0<V< 34ieaaBB)«n ladiiw Of

lai Vmiiihh i i i i iinti I •' i—inumaiii— —nitn»l»«>iiiui»«naiixiiiuwiiwi QplMniBxaanBK*
^fiipiaiefii^ipgiyiir tfcTTTiOT rhoniTCTrnrtgitTn'rfr tni|i>ii>io Op wmmpwc iil iwi utttmr rtbfwait <rm flMt mnrodiadrmfm mmrenOm dPidHjgpmpnp
pilniHiJdiiii—M'inii dMt odk ziirtgieliippneePdbi|d»Ksiw van KooftwvMtaAmftardan
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Owrige aanriuitMrschilen

AfHilentAn 31-8-2017

AnHent/mn 31-12-2017

De&ctumiU)sten]qndoor|||j|[J|||||||^^ De^vfaiUaiinethetbedn^
vanuit de &cturenlijsten van Defensie zijn ontotaandpordat aDe betaalde bedragen van Defensie

I waren aan te shiitoi op de door [milllll ventourde &cturen. De fectuurregels ranuit
""fzyo de basis voor am ontferzoek^weest.

Dock- middd van de gul(knrangnunmermethode hd>ben wij onze steelq>ro^ bepaald.

De controle Imeft twee m(»nent«i plaatsgevmden. In de eerste controle warm de facturen betaald
t/m 31-8-2017 betitddken m in de twrade controle (k fiacturen die betaald warm na 31-8-2017 t/m 31-
12-2017.

Voor de eeri^ poiode bebben wy in totaal 200 euro's (196 items) oiMlerzochL Met aantal items »
lager dan bet aantal euro's andat van grote posten meerdere euro's in 8dn post vallen. Voot de tweede
perkxle lubben wij in totaal 107 euro's (103 items) onderzochL

Voor de groq>a«^ Omdat
debedn^mdieHaan Defet^^ rekeningbrmgt voc^epaal^reizraafwgkt van betbedragdat
de luchtvaartmaatschappij aan m in rekening bimgt is in bet
bedrag waarover wq een controleverklaring afjgeven. Het factureren^n^^H|||||||||^^ is namelijk
niet bescbrevoiin hetmn^cUugradeSgat^xNe^lan^nai^^^^^ll^^^^minons
ondaroek vastgesteld datHjHI^I^HiHHm^^^l^^^Bcorrect is berdraid door

In (xis oiderzodc ova de foctur^^^ha^enwijraste^^MdattfdowJHmilll een fee van I
werd docndidast wanneer er eenllHIIHHHMHMHHHHHHli™^^^'''''^
gemaakt In ons onderzoek ova 2017 bebben wg vastg^teld dat deze fee ni^ meer in rdcenii% is
gebracbt.

Omdat wij ̂ n bevindingen bebben ten aanzien van het in rekening gdnmbte bedrag |
I bd>ben wij een goedkeurende contrdevaldaring afge^ven.

2223februari aoi
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Memo

Aan;

Van:

Datum:

de directk FmandSn en Control van bet ministerie van Defensie

6 maart 2019

Betr^: Memtnvndut^tcm^mt^^bii^vm^Mtmderzoekopdedoor
D^enne aan hetaaldefacturen over
de periode ijanuari aoi8 tot en met 31 december stoi8

Geachte heren,

Op verzoek van bet ministerie van Defensie (hiema Defensie) bcbbcn wij onderzoek verricbt naarde
Eacturen uit :k>i8 s-an HHHHHHHHHI-

Wij bebben de facturenlijst voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van Defensie
in ons ondenotek betrokken. Deie facturenlijst bevat de door Defensie in voorgenoemde periode
betaalde factnren aan HBHHIli

Het bestand dat wjj bebben gebniikt voor ons onderzoek omvat een netto bedrag aan kosten van
I is als volgt opgelxHitvd:

Inttvkkiele en groepsmizan

Vorderingen

Bedragen ontvangen zander vordering

AnliHen trm s^ilemtier 201S

Oubbet beteaids IbctuuiMi (stomo 2019)
Diverse aanaMtverscftMn

rrieewaKrhcustCccpm Accauatants S.V^ Fascmath Boulevard350,3065 WB Rotterdam, Poabm 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 00 to, F: 088 792 95 33, www.pwcjd

PaCiBttettmik HV ()CyK9«n03in.NV wHwilrtgBJ
N V (IMC M1MM7) ■ V ffMt iU%440fl PilW —IBfiilytiCtiOiWl Wwm:
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De facturen inzakc de Antilkn over de periode t oVtobcr 2018 tot en met 31 december 2018 rijn niel
meegenomen in ons cmdenoelc omdal hiervoor de spedficatie niet n am^eieverd. Deae factuurwaaide
B overigem bepeikt en bednu^t HHHIi

De facturcnlijsten zgo doorHHHHi'''4^P'i^* in factuuiregek. De verschillen met bet bed rag
vanuit de facturenlijsten van Defensie zijn oolstaan doordat niet aDe betaaide bedragen van Dcfensie
(volledig) waren aan te shiiten op de door BHHHK'^'^uurde facturen. De faduurregels vanuit

De oorzaak van de verschillen is vx)omamelijk gclcgen in de velc correctieboekingen in de
administratie van Defensie en verrekeningen van dubbel betaaide fiicturen met andere facturen.

Door middel van de guldenrangnummermethode hel^n vv^ onze steekproef bepaald. In totaa!
hd)ben wQ 317 euro's (311 Hems) onderzochL Het aantal items k lager dan het aantal euro's orodat van
grote posten meenkre euro's in i^n post vallen.

debedr^CTdfe^^^^^Kii^Defepsiei^|ekCTiMbrengt voorbepaaldereigenafWikttmnhct
bedrag dat de lucfatvaartmaatschappij aan HHHlPn rekening brengl is

enomen in bet bedrag waarover wij een controleverklaring afgeven. Het factmcren |
I is namelijk niet beschrevcn in het rontract tussen de Staat der Nederianden

Wij hebben in ons ondcrxoek vastgesteld dat
corm;! is berekend door

Wiibeb^n bij o^woontrole vastgesteld dat voor een individuele rek uit onze selectie een bedrag van
|H|jiHdoor|||||HHII||Ban Ddensie in rekening^^radi^^p^o^todkaen^^udit coupon
van de kverander stain twee bedragen ̂ noemd,JjjjH hel
boogste bedrag in rekening gebracht. Wg hebben ■I^^^B'^taagd te ondeibouwen of het in
rekening gebr^te bedrag corret^ k. Hier hriiben tot o^e^ geen nadere terugkoppeling
ontvangen. Detbalve resulleot dit in een onzekerheid van jjH

Vanwege het geringe effect van bovenstaande bevindingen op bet totaal aan onderzochte bedragen en
hebben wj} een gpedkeurendc controfcvcrklaring a%egcven.

.t.i

6maartaot9
Pagina 2 van 2



Audicdienst Rijk
Ministerie van Finanden

Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek
nalevlng dienstverleningsovereenkomsten tussen
mfll en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het
Ministerie van Defensie

Definitief



Colofon

Tltel Rapport van feiteltlke bevindingen inzake onderzoek

nateving dienstverieningsovereenkomsten tussen ||||H
■m en Mintsteiie van Justitie en Veiligheid en
Ministerie van Defensle

Uitgebracht aan Directeur Concemondersteuning van het Ministerie van BZK,
Categoiiemanager Vervoer, de contractmanager
Internationale reizen (Categoriemanagement Vervoer) en de
contractmanager van Defensie

Datum 12Juli2018

Kenmerk 2018-0000119572

i  .

Inlichtlngen
Auditdianat Rijk
070-342 7700

m
- £kM ̂



Inhoud

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

Aanieiding en werkwijze opdracht
Aanleiding

Ooeistelting

Object van onderzoek en afbakening
Rapportage en verspreidingskring
Toelichting werkwijze onderzoek

4

4

4

5

6

6

Inzicht in naleving contract 8
Voordelen en Inkomsten leveranders ten gunste van de Staat 8

Norm voordelen en inkomsten ten gunste van de Staat 8

Uitgevoerde werkzaamheden voordelen en Inkomsten ten gunste van de Staat 8
Feitelijke bevindlngen voordelen en Inkomsten ten gunste van de Staat 9
Inzicht In te verwachten voordelen en inkomsten van Leveranders van

reisdiensten ten gunste van de Staat 14

Norm Inzicht In te verwachten voordelen en Inkomsten ten gunste van de Staat
14

Uitgevoerde werkzaamheden inzicht In te verwachten voordelen en Inkomsten
ten gunste van de Staat 15
Feitelijke bevindlngen Inzicht in te verwachten voordelen en inkomsten ten
gunste van de Staat
Leverandersverklarlngen

Norm Leverandersverklarlngen

Uitgevoerde werkzaamheden Leverandersverklarlngen
Feitelijke bevindingen Leverandersverklarlngen
Groepsrelzen

Norm Groepsrelzen

Uitgevoerde werkzaamheden Groepsrelzen
Feitelijke bevindlngen Groepsrelzen
Transactlefee

Norm Transadiefee Is de enige vergoeding

Uitgevoerde werkzaamheden Transactlefee Is de enlge vergoeding
Feitelijke bevindingen Transactlefee Is de enlge vergoeding

15

16

16

16

16

16

16

16

17

19

19

19

20

Ondertekening 22



1. Aanleiding en werkwijze opdracht

10.1.c+ 10.2.9

1.1 Aanleiding
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Ministerte van Defensie nwken
voor hun Internationale relzen gebruik van de diensten van reisorganisati^HH

- Opdrachtnemer). Deze Travel Management
Company (TMC) bemiddelt ten behoeve van beide ministeries in het boeken van
vluchten, hotelovemaditingen, etc.

Internationale reizen is ̂ 4n van de deeicategorieen binnen Categoriemanagement
Vervoer weike is ondergebracht bIJ de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS). De HIS
valt onder de verantwoordetijkheid van de Directeur Concemondersteuning van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (B2K). Het
contractmanagement van de Dienstverleningsovereenkomsten met ■■■■I
wordt uitgevoerd door de contractmanager Internationale reizen van
Categoriemanagement Vervoer in samenwerking met een contractmanager van
Defensie.

De categoriemanager en beide contractmanagers hebben gedurende de hele
contractperiode in meerdere brieven aan ■■■■■en in overteggen met ■■
■■■ aangegeven dat ■■■■■izich niet houdt aan een aantal wezenlijke
contractvoorwaarden die in de Dienstverienlngsovereenkomsten zijn opgerK>men.
■■■■I heeft daarop gereageerd door middel van meerdere brieven en in
overteggen. De verschillen van inzicht zijn echter blijven bestaan. Bij een onderzoek
dat PWC in opdracht van Defensie heeft uitgevoerd naar de naleving van de
contra^oorwaarden over 2016 heeft PWC vastoesteld. dat In 20161
en dat in 2016 bij EMD's een fee in rekening Is gebracht aan Defensie. PWC heeft
vastgestetd dat het In rekening brer^en vanl

"  I is
geregeld In de contractvoorwaarden die in de Dienstverteningsovereenkomst zijn
opgenomen. PWC Is medio 2017 nagegaan of dit in de contractperiode van 1
december 2013 tot 31 december 2015 ook het geval was bij Defensie. Over het in
rekening brengen van |
en het h||||h||||^^ §^■■■■11 's discussie blijven bestaan. De
categoriemanager en contractmanagers zijn van mening dat {
onrechte in rekening heeft gebracht.

lit ten

De Directeur Concemondersteuning van BZK heeft gezien bovengenoemde discussie
en bevindlngen als opdrachtgever de Auditdienst Rijk (ADR) verzocht een
uitgebrelder onderzoek uit te laten voeren gericht op de naleving van de
Dienstverienlngsovereenkomsten tussen t>elde ministeries en ■HBMK
zai de bevindingen van PWC meenemen in het onderzoek. De Opdrachtgever
beroept zich bij het verstrekken van de opdracht aan de ADR op Eis 5.10 (Controle)
uit het Beschrijvend document van de Europese aanbestedlng. Hierin is het
volgende opgenomen;

Opdrachtgever kan te alien tijde een controle (laten) uitvoeren ofalle aspecten van
de DIenstverlenIng conform afspraak wordt uitgevoerd. Hieraan zaI de
Opdrachtnemer te alien tijde en zonder voortehouden zijn voHedige medewerking
verienen en hiertoe aan de door Opdrachtgever aangewezen personen aiie
informatie en Inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de bedoelde
controle.

i.2 Doelstclling
Inzicht geven in de naleving van fir«nci6le bepalingen, zoals opgenomen in de
Dienstverleningsovereenkomsten tussen de Staat der NedertarKien en ■■■■■
Met dit Inzicht kan de opdrachtgever indien nodig maatregelen treffen en of
aanvullende afspraken maken met de opdrachtnemer of deelnemende partijen.
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1.3 Object van onderzoek en afbakening
Het object van onderzoek zijn de Dienstvertenlngsovereenkomsten tussen de Staat
der Nedertanden (voor deze, Ministerie van BZK) en ■■■■B inzake:
1. het verzorgen van Internationale reizen V8J (inmlddels JenV) + betrokken
onderdelen en de Repatrlering van indivlduele vreemdellngen ten behoeve van de
Dienst Terugkeer en Veitrek (DT&V) (perceel 1) en
2. de Internationale reizen van het Ministerie van Defensie (perceel 2).

De Dienstverleningsovereenkomsten zijn in werking getreden op 1 december 2013
en hebben een looptijd van maximaal zes (6 jaar), bestaande uit overeenkom^en
voor de duur van twee (2) Jaar met viermaal een optie voor verienging van
maximaal 12 maanden. De maximale einddatum is 1 december 2019.

In Bijiage lOA/B van haar offerte (Conformiteitenlijst) heeft ■■■■■ zich akkoord
verktaard met alle gestekle Eisen aan de Dienstveriening.

Voor dit onderzoek heeft de ADR zich gericht op de volgende aspecten (vastgelegd
in de generieke Eisen en Wensen van Percelen 1 en 2);

•  Juiste toepassing van de els met betrekking tot Leveranders van
reisdicnsten (Eis 5.3): De eventuele voordelen en inkomsten van
Leveranders van reisdiensten komen attijd, direct en volledig ten gunste van
de Deelnemers. Hiermee wordt onder and^ maar niet ultslultend tiedoefd:
commissies, overrides, ttonussen, kortingen op overeenkomsten, GDS
segmentvergoedingen.

•  Juiste toepassing van de eis met betrekking tot laariijkse afrekening (Eis
5.4): Vddr aanvang van ieder kalenderfaar verstrekt de Opdrachtnemer aan
de Opdrachtgever een gedetailleerd overzicht waarin inziM wordt gegeven
in alle te verwachten voordelen en/of inkomsten op ttasis van de te
vervnachten reisvolumes (projectie), ifKlusiefde hiervoor van toepasslmj
zijnde voorwaarden. Als er zich tijdens een contractfaar wijzigingen
voordoen waardoor de voordelen/ inkomsten afwijken van de projectie zai
dit direct schriftelijk aan de Opdrachtgever warden meegedeeld. Wijzigingen
ten opzichte van een vorige projectie (kalenderjaar) dienen aantoontaar te
warden gemotiveerd.

•  luiste toepassing van de eis met betrekking tot Leveranciersverktaring (Eis
5.4): Voor ten minimale de viJf(S) Leveranders van reisdiensten met (te
hoogste reisomzet bij Opdrachtgever verschaft de Opdiachtnem&r JaariiJks
een door de Leverancier t>evestigde verklaring/ afrekening waarin minimaal
het volgende is weergegeven:

o  De soort en hoogte van de voordelen en inkomsten die de
Opdrachtrtemer ontvangt van de Leverancier in verband met de
reizen van de Opdrachtgever/Deelnemers.

o  Hoe de voordelen en inkomsten aan de Opdrachtnemer warden
uitgekeerd. Hieronder wordt onder andere maar niet uitsluitend
verstaan: contant of in natura; de relatie tot biJvoort>eeld: omzet,
transacties of artdere criteria; het moment van afrekening datum of
andere termijn.

n  De voorwaarden die gelden voor het bepalen en uitkeren van de
betreffende voordelen en Inkomsten. Bijvoorbeeld; vaststellir^ op
basis van (gevlogen) omzet/ tickets/ coupons; in/ex toeslagen/tax;
periode van vaststelling; etc.).

De Opdrachtnemer maakt zelfgeen vocrbehoud ten aanzien van
transparantie en het verstrekken van de Leverandersverklaring eo
verieent hieraan volledige medewerking. De eventuele voordelen en
inkomsten voortkomend ult overeenkomsten met Leveranders van
reisdiensten komen altijd, direct en volledig ten gunste van de
Opdrachtgev&-. Hiermee wordt onder andere maar niet uitsluitend
bedoeld: commissies, overrides, tronussen, kortingen op
overeenkomsten, GDS segmentvergoedingen. De OpdraditrKmer geeft
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volledlge transparantie met betrekldng tot de voomoemde voordel&t en
Inkomsten.

•  Juistheid van de vergoedirHl voor Groepsreizen (Eis 5.9): Groepsr^zen
betreffen reizen die door Leveranders als zodanig ¥¥orden t)eschouwd en
basis waarvan andere voorwaarden gefden. Van de Inschiijver wordt
verwacht dat deze vanult diens expertise en ervanng tveef wanneer een
dergelljke situatie zkh voordoet. Op Groepsreizen is onverkort bet

gestelde random de gevraagde Dienstverlening van kra&it. De
vergoeding voor een Groepsreis tr^taat uit ddn Transactiefee voor de

comptete groepsreis.

•  Juiste toepassing van de Wensen m.b.t. Vtsie en garantstelllngen (Wens
5.31): De overeengekomen Transactiefee Is de enlge vergoeding c.q, bran
van Inkomsten voor de TMC. Me oveiige vergoedingen en inkomsten van
derden (waaronder Leveranders) dkmen geheel en onverminderd ten goede
te komen aan de Deelnemers en op een transparanbe wijze in beeld te
warden gebradit.

Dit onderzoek heeft zlch uitsluitend geiicht op de nateving van de bovengenoemde
voorwaarden ult de Dlenstverienlngsovereenkomsten die het Ministerie van BZK
voor de Ministeiies van lenV en Defensie niet|HHHHBHHHBh^ft
afgesloten. De periode van onderzoek betreft de contractpeiiode van 1 december
2013 tot en met 31 december 2016. Binnen deze contractperiode heeft de ADR de
met de opdrachtgever spectfiek overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd die
niet altijd de volledlge periode betreffen. De met de opdrachtgever spectfiek
overeengekomen werkzaamheden zijn in hoofd^k 2 verder uitgewerkt.

1.4 Rapportage en verspreidingskring
Deze opdracht is uitgevoerd overeenkomstig Standaard 4400 uit de NV CXIS,
•Qpdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifleke werkzaamheden met
betrekking tot finandiie informatie' Dit vereist dat wij voidoen aan de voor ons
geidende ethische voorschriflen zoais beschreven in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregeis Accountants. In dit rapport wordt geen zekerheld verschaft, omdat er
geen controle-, beoordeiings- of andere assurance-opdracht is uitgevoerd. Indien
aanvuliende werkzaamheden zouden zi]n verricht of indien er een controle- of een
beoordelingsopdracht zou zijn uitgevoerd, zouden weiiicht andere onderwerpen zijn
geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

De opdrachtgever is de Directeur Concemondersteuning van het Ministerie van BZK.
De opdrachtgever is de eigenaar van deze rapportage. Het rapport zai ook gaan
naar de Categohemanager Vervoer, de contractmanager Intemationaie reizen
(Categoriemanagement Vervoer) en de contractmanager van Defensie. mmiiiii
zai ook een afschrlfl van het rapport ontvangen.

De ADR is de interne audltdienst van het Rijk. Het rapport over dit onderzoek is
primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn
overeengekomen.

In de mintsterraad is t>esioten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de
Rijksoverheid piaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De Minister van
Rnancien stuurt eik haifjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van
door de ADR uitgebrachte rapporten en piaatst dit overzidit op de website.
Waarsdiijniijk is voor fret rapport betreffende dit onderzoek de uitzonderfngsgrond
Vertrouweiijke bedrijfs- en tabricagegegevens' uit de WOE van toepassirrg. Het
Ministerie van BZK is samen met lenV en Defensie verantwoordetijk voor het als
zodanig classificeren van dit rapport. Zij bepaien of en zo ja in weike vorm (al dan
niet geiakt) het rapport openbaar wordt gemaakt.

1.5 Toelichting werkwtjze onderzoek
Om inzicht te kunnen geven in de nateving van de flnandite bepatingen, teggen wij
de feiteiijke situatie rtaast normen. Deze rtormen hebben wij uit de
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Dienstverlenlngsovereenkofnsten tussen de Staat der Nederlanden (voor deze,
Ministeiie van BZK) en ■■■■■ inzake het verzorgen van Internationale relzen
V8J + betrokken onderdelen en de RepatrlSring van individuele vreemdeHngen ten
behoeve van de DT&V (perceel 1) en de Internationale relzen van het Ministerle
van Defensle (perceel 2).

Om Inzicht te geven in de feitetijke situaties hebben wlj gebruik gemaakt van data-
analyse, interviews met zowei medewerkers van ■■■■■II als de
contractmanagers van JenV en Defensle en de Categoriemanager Vervoer,
brondocumentatie en deelwaamemingen. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van
het onderzoeken die PWC In opdracht van Defensle heeft uitgevoerd bi] |
In hoofdstuk twee Is een nadere beschrijving opgenomen van de ultgevoerde
werkzaamheden.
De feitelijke bevlndingen zljn voor hoor- en wedertwor voorgelegd aan |
Voorzover de opmerkingen van |||||||||||||||||| relevant waren, hebben wl] deze
opmerkingen verwerkt In ons rapport.
■■■■■I heeft over een aantal bevlndingen hun zlenswijze gegeven die niet
overeenkomt met onze feiteliike bevirMdingen. Tevens hebben wl] ondanks meerdere
verzoeken aan ■■■■■■ geen volledige inzage gekregen in alle brondocumentatie
die wi] nodig hadden voor ons onderzoek. Indien dat het geval was, hebben wi] dat
aartgegeven bij onze bevlndingen.
■■■■■■ heeft In die gevatlen niet voldaan aan Els 5.10 (Controle) uit het
Beschri]verKl document van de Europese aanbesteding. Hierin is het volgende
opgenomen;
Opdrschtgever kan te alien tij'de een controle (laten) uitvoeren of alle aspecOn van
de Dienstvertening conform afspraak wordt uitgevoerd, Hieraan zai de
Opdrachtnemer te alien tijde en zander voort>ehouden zljn volledige medewerking
verlenen en hiertoe aan de door Opdrachtgever aangewezen personen alle
Informatie en inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de bedoelde
controle.
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2.1

2.i.i

2.1.2

Inzicht In nalevlng contract

In dit hoofdstuk geven wi] inzicht of ■■■■■ de flnanci^ie bepalingen, zoals
opgenomen in de Dienstveileningsovereenkonnsten tussen de Staat der
Nedertanden en naleeft. Daarbij gaan wij In dit hoofdstuk in op alle
in hoofdstuk 1 benoemde aspecten.

In de volgende paragrafen zijn onze bevindingen uiteengezet. Daarbij zijn de
bevindingen uitgewerkt in drie »ibparagrafen:
1. Norm; de voorwaarden zoals gesteid in de overeenkomst (inciusief bi]lagen

zoals het programma van eisen).
2. Uitgevoerde werkzaamheden: dit zijn de werkzaamheden die de AOR heeft

verricht om tot de bevindingen te komen.
Feitelijke bevindingen: dit zijn bevindingen die wij hebben vastgesteld op
basis van onze werkzaamheden.

3.

Voordelen en inkomsten leveranciers ten gunste van de Staat

Norm voordelen en inkomsten ten gunste van de Staat
In de Dienstverieningsovereenkomsten met ■■■■■ is opgenomen onder Eis
5.3: de eventuele voordelen en inkomsten van Leveranciers van reisdiensten
komen altijd, direct en volledig ten gunste van de Deelnemers. Hiermee wordt
onder andere maar niet uitslultend tiedoeld: commlssles, overrides, bonussen,
kortingen op overeenkomsten, CDS segmentvergoedingen.

Uitgevoerde werkzaamheden voordelen en inkomsten ten gunste van de Staat
Wij zijn in opdradtt van onze opdraditgever aan de hand van brondocumentatie
nagegaan in hoeverre de afrekeningen 2015 betreffende |

Itengumte
van lenV en Defensie zijn gekomen. Op het moment van de opdracht-

verstrekking waren de voordelen over 2016 nog niet bekend ei\/of nog niet

afgerekend. Daarom is 2015 onderzocht en niet 2016.

Voor lenV en Defensie zijn door de contractmanager op basts van omzet de

volgende luchtvaartmaatschappijen geselecteerd:

Voor JenV zijn door de contractmanager op basis van de omzet de volgende
hotels geselecteerd:

Voor Defensie zijn door de contractmanager op basis van omzet de volgende
hotels geselecteerd:
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2.1.3 Feitetijke bevindingen voordelen en inkomsten ten gunste van de Staat
Wij hebben het volgende vastgesteld.

I luchtvaartmaatschappijen

Omzet luchtvaart

maatschappijen 2015
voigens

2015 volgans BH

Defensie:

Waarvan ■■

1
JenV:

Waarvan Mi

Geen vollediqe tHMde In OvergenKorbStgn:

BHIHHheeft ons geen voliedige inzage gegeven In de overeenkomst(en}
tussen HHHi en ■■ en de overeenkomst(en) en
■■■■■. Daardoor hebben wl] niet kunnen vaststelten wetke afspraken
betreffende ■■■I en andere voordelen niet ■■ en

WiJ kunnen daardoor ook niet vaststellen of alle voordelen die ■■
I ontvangen heeft gunste zijn gekomen van

3enV en Defensie.

WiJ hebben aan ■■■■■gevraagd om voor ons onderzrok volledig inzage te
geven In de overeenkomsten met |||||||||||||||||||||||||^^ voeren ons onderzoek
uK op grond van Els 5.10 (Controle} uit het Beschrijvend document van de
Europese aanbesteding. Hlerin Is het volgende Is opgenomen;
Opdrachtgever kan te alien tijde een controle (laten) ultvoeren of alle aspecten
van de OienstverleiTing conform afspraak wordt uitgevoerd. Hieraan zai de
Opdrachtnemer te alien tijde en zander voortehouden zijn voliedige
medevterking verlenen en Nertoe aan de door Opdradttgever aangev/ezen
personen alle informatie en inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
bedoelde controle.
Bi] de Europese aanbesteding heeft ■■■■■bIJ de beantwoordlng van de
Wensen betreffende Els 5.4 Jaarlijkse afrekening onder purft 3 aangegeven:
'Aangezien wij transparantie zeer belangrijk vinden, hebtxn we met onze
leverarKiers afgesproken om u Inzage te geven in onze leveranclerscontracten
weike voor u van toepassing zijn. Hier vmrdt door ons geen enkel voo/tehoud
gemaakt. Indien de gedurende de looptijd van het contract hier wijzigingen In
plaatsvinden, brengt uw Strategisch accountmanager uw Travelmanagement
hiervan schn'ftelijk op de hoogte. Deze opiossing is uniek, omdat
leveranderscontracten geheimhoudingsclausules bevatten.'
WiJ zljn door de Staat aangewezen om de controle uit te voeren maar tebben bij
ons onderzoek ondanks bovengenoemde afspraken geen voliedige Inzage
gekregen in de overeenkomsten met
BBI^HI beroept zlch op de geheimhoudingsclausules die opgenomen zljn In
de contractuele afepraken die zij hebben met de ||||||||||||||||||||m^
BHBHI geeft daariuj aan dat ||||||||||||||||m|^|| toestemming moeten geven
om ons voliedige inzage te geven In de overeenkomsten. Op ons verzoek heeft
HBIHB zowel BB elsHBHHH toestemming gevraagd om aan ons
inzage te verlenen in de overeenkomsten. BBBHI heeft per mail gereageerd
en aangegeven dat op grond van clausule *1.10. Confidentiality and data
protection" geen Inzage mag worden gegeven aan derden.
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I heeft ons gemeld dat zi] zelf geen volledige inzage mogen geven in
de overeenkomsten met ■■ maar dat ■■ aan de Rijksoverheid verzoekt om
zelf met ■■ in contact te treden met de vraag om inzage In het contract met
IIHIHHI Vervolgens heeft de contractmanager van de Rijksoverheid aan H
om inzage in het contract gevraagd. Op deze vraag is per mail de volgende
rea(lie van HI ontvangen: 'Op basis van de gehelmhoudingsdausule In de
Ulaterale overeenkomst tussen ■■■■■■■■■■■■■■■■rnag er geen
Inzage gegeven warden aan derden over de Inhoud en strekklng van de
overeenkomst'

I geeft aan dat JenV in 2015 circa ■■■■■■bij ■■ had en
Defensie ||||||||||||||||||||||^^ hebt>en de betrouwbaarheid van het aantal
coupons niet op basts van brondocumentatie van ■■ kunnen vaststelten.

Transactie driver:

Aantal ■■■■■■■
voiaens ■■■■■■■

Bedrag
voloens

Defensie
JenV

Bovengenoemde bedragen zijn door |
lenV.

niet uitbetaald aan Defensie en

Aantal
voloeniH^^HHH 2015 voloensflHHHHHl •

Defensie
JenV

Bovengenoemde t>edragen zijn doorj
JenV.

I niet uitbetaald aan Defensie en

ver 2015 als voorschot
betaald en aan Defensie is

I heeft aangegeven dat
is uitbetaald. Aan JenV heeft

betaald^
Wij hebben van ■■HHBMn overzicht ontvangen waarin het volgende is
opgenomen:

Defensie 1 JenV

Share amount

Subtotaal
Af: Reeds uitbetaald
Nog te betalen door reap.
te ontvangen van
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Wij hebben van de In bovenstaande tabel opoenome^jedragen niet de
betrouwbaarheid kunnen vast^etlen, omdat 9^^^ inzage heeft
gegeven in de onderiiggende brondocumentatievanUl en hun eigen financifele
administratle. Wij hebben dus niet kunnen vaststeilen of het door ■■ aan m
■■■ betaalde bedrag aan ■■■■■■■■■■■juist en voiiedig is en of het
percentage share amount (marktaandeel) julst Is.
BHIIIHI heeft ons geen inzicht gegeven in de over 2015 doorMBBBI
bepaakte ̂ MWBMBclie als kosten injninderif^ is gebracht op de doorHI
■■■ berekend^||||[|piH|||HH||[|H||.|H[^^ heeft aangegeven dat de ■

I kosterwijnoi^etfeioor^neDrenopI
Wij hebben van ■■mfeeen Inzicht gekregen in de

onderbouwing van de hoogte van de kosten. Tevens is het in mindering brengen
van de kosten van de ■■■■■■■sp de aan de Defenste en JenV uit te
betaien IHBBI niet geregeid in de contractvoorwaarden die in de
Dienstverieningsovereenkomst zijn opgenomen. Tussen mmien Defensie
en JenV bestaat dtsojssie over het in cnindering brengen van de kosten van de

Indien de kosten van de ■■■■■■niet in mindering waren gebracht, had
Defensie ■■■■ontvangen in plaats van ■■■■en JenV ■■■■ in
plaats van |

Defamde JenV

totaai 2015:

Share amount
1

SuMotuI

Reeds uitbetaald:

Wij hebben van de in bovenstaande tabei opgenomen bedragen niet de
betrouwbaarheid kunnen vaststeilen, omdat ■■■■ ons geen Inzage heeft
gegeven in de onderiiggende brondocumentatie van ■■■I en hun eigen
financi#ie administratie. Wij heM>en dus niet kunnen vaststeilen of het door
■■■■ aan ■■■■ betaalde bedrag aan ■■■ 2015 juist en voiiedig is
en of het percentage share amount (marktaandeel) juist is. Op pagina 9 van dit
rapport hebben wij gerapporteerd dat ■■■■ per mail aan ■■■■■heeft
aangegeven dat op grond van dausuie "1.10. Confidentiality and data protection*
geen inzage in de overeenkomst tussen ■■■■ en |||||||i||||m mag worden
gegeven aan derden. De in overeenkomst opgenomen afspraken over j
hebben wij dus niet kunnen inzien.

I hjchtvaartmaatschappijen
I heeft over 2015 de volgende | I betaatd aan JenV en

Defensie:

Volgens ̂ ^^■■■1
ontvangen 11111111111^
luchtvaartmaatsdiaiM>iien 2015

Defensie
JenV

In het lATA-systeem BSPiink betaait |||||||||||g||||m kosten van de individueie
viiegtickets (niet zijnde tickets voor groepsreizen). Bij sommige
luchtvaartmaatschappijen (■■ niet) is ■^^^■■■■■■^■■"
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relcening gebracht. ■■■■■ factureert aan JenV en Defensie de vta BSPIlnk
betaalde kosten van vliegtickets indusief de ■■■■■ die ■■■■■o'^tvanst-
Na afloop van het }aar bepaalt ■■■■■fiet via BSPtink ontvangen

middel van een cumulatieve rapportage uit BSP-link voor
de lATA-nummers van Defensle en )enV. Het totale t>edrag over 2015 is
vervoigens terugbetaatd aan Defensie en JenV. ■■■■iteefl ons rapportages
uit BSPiInk verstrekt die op de bedragen in bovenstaande tabel aansluiten. Wij
hebben niet vastgesteld of deze rapportages de betaalde ■■■■■ van alte door
Defensie en lenV afgenomen vliegtickets bevat. Daarvoor hadden wiJ de
betrouwbaarheid van de rapportages uit BSPtink moeten beoordelen.

Defensie:

I hotels
I heeft over 2015 de volgende | I betaald aan JenV en

Omzet hotels Ontvangen ||||||g||||g||||||||||||g|
2015

Defensie
JenV

Wij hebben de oveneenkomsten tussen MWBWi C" dg ^0 bovengencemde
hotels opgevraagd om vast te stellen of de door ■■■■■p BMI||BMI||Mi
IHBHHHBHBBH juist en voliedig betaald zijn aan JenVenDefendeJ||
|[^H heeft ons geen inzage gegeven in de berekening van||||[|||||||||||||||||||^
daarbij horende brondocumentatie. We hebben geen overeenkomsten tussen

sn de in ons plan van aanpak opgenomen hotels kunnen inzien.
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heeft ons geen inzage gegeven In bovengenoemde werkwijze, zodat
wlj niet hebben kunnen vaststellen of bovengenoemde werkwijze daadwerkelijk
is gehanteerd.
Bovengenoemde werkwijze van ■HH betekent dat JenV en Defensle niet
de werkelljke de hotels die ■■■■■voor hen
heeft geboekt, hebben ontvangen. Doordat wlj geen enkele brondocumentatie
van hotels en niet de finanddle admlnl^atle van gMHBBI Hebben kunnen
inzien betreffende de werkelljk gMBHBBWIM. hebben wlj niet kunnen
vaststellen of de nu door JenV en Defensle en
volledig zijn. BIj de Europese aanbesteding heeft ■■■■■Ibij de
beantwoording van de Wensen betreffende Els 5.4 Jaarlijkse afrekening
aangegeven dat bij hotels de jljn. In
bovenstaande tabel met BBHHHHIilHIHHk>ver 2015 blijkt dit bij JenV
circa ■ te zljn en bij Defensle nog lager. Wlj hebben geen informatie ontvangen
waaruit de verklarlno van deze laoere oereentages blijkt ten opzichte van het

jdat ■■■■■isij de Inschrijvlng had
aangegeven.

I heeft ons niet de hele overeenkomst tussen en |
laten inzien maar wel de paragraaf die voigens ■■mi alleen relevant Is. Het
betreft paragraaf 2 van de overeenkomst. In deze paragraaf Is opgenomen dat

I heeft aan de hand van managementrapportages (aug. en nov. 2015) ult
het systeefn ■■■■ laten zien, dat de aantallen geboekte segmenten

berekend. Deze bedraganz^^wnl^^e^&^e^^u^^feMf^^^^^
Aantal ■■■■1

2015
Defensie
JenV

Refunds
Wlj hebben aan ■■■■■ Informatie (met brondocumenten) opgevraagd
waaruit blijkt dat alte refbnds 2015 die ■■■■ heeft ontvangen van de
luchtvaartmaats<tf>appijen, hotels, etc. ook volledig zljn terugbetaald aan JenV en
Defensie.
■■■■ heeft aan ons een Exceltljst met verstrekt waaruit het
volgende blijkt;

Aantal refunds 2015
voigens

Totaalbedrag refunds 2015
voigens

Defensle
JenV

Wij hebben van ■■■■1 geen brondocumentatie uK boekingssystemen of de
financidie administrabe van ■■■■kunnen Inzien op basis waarvan wij
kunnen vaststellen dat ■■■■■alle refunds die ontvangen zijn door ■■
■■ ook terugbetaald zijn aan Defensie en JenV. Wij het)t>en geen inzicht in de
wljze waarop de van ontvangen Excellijst is gegenereerd.

Wij hebben geen volledig Inzicht gekregen of ■■■■i nog andere voordelen
over 2015 heeft ontvangen die ten gunste hadden moeten komen van Defertsie
en JenV. ■■■■■■■■i^^lllBlli^^^llHBBIH^HIHHHi
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IHet

betreft de volgende voordelen;

^eeft de voigende toelicMtng aan het Categorlemanagement Vervoer

I heeft de voTgehde Idetlchting aan het Categoriemanagement Vervoer

I is van menlng dat bovengenoemde voordelen niet ten gunste van
Defensie en JenV hoeven te komen. In de DIenstverieningsovereenkomsten met

Is opgenomen onder Eis 5.3: de eventuele voordelen en Inkomsten
van Leveranders van reisdiensten komen altijd, direct en voUedig ten gunste van
de Deelnemers. Hlermee wordt onder andere maar nlet ultslultend bedoeld:
commissies, overrides, bonussen, kortingen op overeenkomsten, CDS
segmentvergoedingen.

2.2 Xnzicht in te vcrwachten voordelen en Inkomsten van Leveranders van
reisdiensten ten gunste van de Staat

2.2.1 Norm inzicht in te verwachten voordelen en Inkomsten ten gunste van de Staat
In de DIenstverieningsovereenkomsten met ■■■■■ is opgenomen onder Eis
5.4: Vddr aanvang van leder kalenderjaar verstrekt de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever een gedetailleerd overzidht waarin inzicht wordt gegeven in aiie te
verwachten voordelen eri/of inkomsten op ttasis van de te verwachten
reisvoiumes (projectie), inciuslefde hiervoor van toepassing zijnde voorwaarden.
Ais er zich tijdens een contractjaar wijzigingen voordoen waardoor de voon^ien/
inkomsten afwijken van de projecde zai dtt direct schrifteiijk aan de
Opdrachtgever worden meegedeeid. Wijzigingen ten opzichte van een vorige
projectie (kaienderjaar) dienen aantoonltaar te worden gemotiveerd.
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2.2.2 Uitgevoerde werkzaamheden imicht in te verwachten voordden en tnkomd:en
ten gunste van de Staat
Wij hebben vastgesteid of ■■■■■ voorafgaand aan het jaar 2015 aan JenV
en Defensie een gedetailleerd overzicht heeft verstrekt waarin inzlcht is gegeven
in atie te verwachten voordelen en/of inkomsten op basis van de te verwachten
reisvolumes (projectie), Inclusief de hiervoor van toepassing zijnde voorwaarden.
Tevens hebben wi] vastgesteid of de gerealiseerde voordelen/ inkomsten over

. 2015 afwijken van de projectie en of Hi^HHdit schrifteiijk aan jenV en
Defensie heeft meegedeeld met een aantoonbare motivatie ten opzidite van de
vorige projectie.

2.2.3 Feitelijke bevindingen inzicht in te verwachten voordelen en inkomsten ten
gunste van de Staat
IHmH heeft niet voor aanvang van 2015 een gedetailleerd overzicht
verstrekt aan de Categoriemanager Vervoer en contractmanagers van JenV en
Defensie waarin inzicht wordt gegeven in

I heeft wel overzichten met I

verstrekt op
juni en 30 november 2015. De hiervoor van toepassirtg zijnde voorwaarden zijn
niet opgenomen.
In de overzichten zijn de volgende te verwachten voordelen opgenomen;

Defwaie!

in C

PrognoM
op

13-5- 2015

PrognoM
op

18-6-2015

PrognoM op
30-11-2015

JenV:

ln€

PrognoM
op

13-5- 2015

Prognose
op

18-6-2015

PrognoM op
30-11-2015

Wij hebt>en geen documentatie van ■■■■■ en de contractmanagers
ontvangen waaruit blijkt dat wijzigingen ten opzichte van een vorige projectie
(kalenderjaar en vorige prognose) waardoor
afwijken schrifteiijk zijn gemotiveerd aan de contractmanagers van JenV en
Defensie.
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2.3 Leverancicrsverklaringen

2.3.1 Norm Leverandersverklaringen

In de Dienstverleningsovereenkomsten met ■■■■■ is opgenomen onder Eis 5.4:
Voor ten minimafe de vijf (5) Leveranciers van reisdiensten met de hoogste
reisomzet blj Opdrachtgever verschaft de Opdrachtnemer jaartijks een door de
Leverander i>evestigde verklaring/ afrekening waarin minimaal twt volgende is
weergegeven:

o  De soort en hoogte van de voordelen en inkomsten die de

Opdrachtnemer ontvangt van de Leverander In verband met de

reizen van de Opdrachtgever/Deeinemers.

o Hoe de voordelen en Inkomsten aan de Opdrachtnemer vmrden

uitgekeerd. Hieronder wordt onder andere maar niet uitslultend

verstaan: contant of In natura; de relatie tot bijvoorteeld: omzet,
transactles of andere criteria; het moment van afrekening datum of
andere termijn.

o  De voorwaarden die gelden voor het bepalen en uitkeren van de

txtreffende voordelen en Inkomsten. Bijvoorbeeld: vaststelling op
basis van (gevlogen) omzet/ tickets/ coupons; in/ex toeslagen/tax;
periode van vaststelling; etc.).

De Opdrachtnemer maakt zetfgeen voorbehoud ten aanzien van

transparantle en het verstrekken van de Leverandersverklaring en
verieent Neraan volledlge medewerking. De eventuele voordelen en
Inkom^en voortkomend uit overeenkomsten met Leveranciers van

reisdiensten komen altijd, direct en voUedig ten gunste van de
Opdrachtgever. Hiermee wordt onder andere maar niet uitsiuitertd

bedoeld: commissies, overrides, bonussen, kortingen op

ov&eenkomsten, CDS segmentvergoedingen. De Opdrachtnemer geeft

volledige transparantle met betrekking tot de voomoemde voordelen en

Inkom^en.

2.3.2 Uitgevoerde werkzaamheden Leverandersverklaringen

Wlj hebben vastgesteld of ■■■■I aan zowel Defensle als JenV over het }aar
2015 5 Leverandersverklaringen heeft verstrekt die voidoen aan
bovengenoemde eisen.

2.3.3 Feltelijke bevindlngen Leverandersverklaringen
■■ilB heeft geen Leverandersverklaringen opgesteld over 2015. De
Leverandersverklaringen over 2015 zijn dus ook niet verstrekt aan zowel
Defensie als JenV.

2.4 Groepsreizen

2.4.1 Norm Groepsreizen
In de Dienstverleningsovereenkomsten met IHUBI is opgenomen onder Eis
5.9: Groepsreizen betreffen reizen die door Leveranciers als zodanig warden
besdwuwd en op basis waarvan andere voorwaarden gelden. Van de Inschrijver
wordt verwacht dat deze vanuit diens expertise en ervaring weet wanne&- een
dergelijke situatie zich voordoet. Op Groepsreizen is onverkort het gestdkle
random de gevraagde Dienstvertening van kracht. De vergoeding voor een
Groepsreis bestaat uit 66n Transactiefee voor de complete Groepsreis.

2.4.2 Uitgevoerde werkzaamheden Groepsreizen
Wij hebben vastgesteld of het aan Defensle en JenV gefactureerde bedrag inzake
een Groepsreis gettjk is aan het door ■■■■■ aan de luchtvaartmaatschappij
betaalde bedrag en of enkel de voigens de Dienstverleningsovereenkomst
afgesproken Transactiefee voor Groepsreizen is gefactureerd. Wij hebben bij
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2.4.3

deze werkzaamheden gebruik gemaakt van de werkzaamheden die PWC in
opdracht van Defensle heeft uitgevoerd over 2016 en de aanvutlende
werkzaamheden die PWC heeft uitgevoerd over de periode van 1 december 2013
t/m 31 december 2015. Om vast te stellen of wij gebruik konden maken van de
werkzaamheden van PWC hebben wij kennis genomen van het dossier van PWC
en gezamenlijk met PWC de uitgevoerde werkzaamheden en de daaruit volgende
bevindingen doorgenomen.
Wij hebben vastgestetd dat bij JenV ook sprake is van Groepsrelzen. Wij hebben
voor door lenV in 2016 betaalde groepsrelzen vastgestetd of het gefactureerde
bedrag inzake een Groepsreis gelijk is aan het door ■■■■■ aan de
luchtvaartmaatschappij betaalde bedrag en of enkel de volgens de
Dienstverleningsovereenkomst afgesproken Transaaiefee voor Groepsrelzen is
gefactureerd.

Feitetijke bevindingen Groepsreizen

Defensie

In opdracht van Defensie heeft PWC vastgestetd of de in 2016 door Defensie aan
mimi betaalde fecturen in overeenstemming zijn met de voorwaarden en
bepalingen zoais opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst tussen
Defertsie en ||||||||||||i||^^
PWC heeft voor een totaaibedrag van ■■■■■1 een goedkeurende
controleverklaring afgegeven waarbij is vastgestetd dat dit door Defensie in 2016
aan betaalde bedrag in overeenstemming is met de voorwaarden en
bepalingen zeals opgenomen in de Dienstverieningsovereenkomst tussen
Defensie en |||m||i||||||||
PWC heeft het in 2016 door Defensie aan BBBWI betaalde |||||||||||||||||||||g|g

bij Groepsrelzen ad ■■■■■ en het in 2016 aangB
■BH betaalde bedrag aan ■■■■■■■■ gelsoleerd. Voor deze aan ■■

t>etaalde bedragen heeft PWC geen goedkeurende controleverklaring
afgegeven. PWC heeft vastgestetd dat het in rekening brengen van ■■■■I
BWBBBBBBBBBBI t>ij Groepsrelzen en het in rekening brengen
van ■■■■ niet is geregetd in de contractvoorwaarden die in de
Dienstverleningsovereenkomst zijn opgenomen.
Vervolgens heeft PWC medio 2017 in opdracht van Defensie aanvullend
orvierzoek gedaan naar de in 2014 en 2015 door Defensie aan ■BBBI
betaalde facturen die betrekking hebben op Groepsrelzen.

PWC heeft vastgestetd dat de bedragen die ■■■■■ bij Groepsrelzen in
rekening brengt aan Defensie meerdere keren niet gelijk waren aan de door de
luchtvaartmaatschappij aan rekening gebrachte bedragen. Naar
aanleiding van deze t>evinding heeft PWC voor alle groepsrelzen onderzocht ■■
BIHHHHIBiHHHHHHHHHHHHHBI' Voor de in 2016 door
Defensie aan ■■■■i betaalde facturen betreffende Groepsrelzen bedraagt
het verschil ■■■■■ Bij het aanvullende onderzoek dat PWC heeft uitgevoerd
op door Defensie in 2014 en 2015 aan BBBBB>gtaaide facturen inzake
Groepsreizen ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Volgens de voorwaarden in de Dienstverleningsovereenkomst moet het doorBl
I gefactureerde bedrag inzake een Groepsreis gelijk zijn aan het door ■■
I aan de luchtvaartmaatschappij betaalde bedrag en mag m|||||||||||| alleen

de volgens de Dienstverleningsovereenkomst afgesproken Transactiefee
factureren. Over bovengenoemde verschilten die door
genoemd worden, is niets geregeld in de contractvoorwaarden die in de
Dienstverleningsovereenkomst zijn opgenomen.

PWC had bij het aanvullend onderzoek naar de in 2014 en 2015 door Defensie
aan betaalde facturen betreffende Groepsreizen nog enkele
aanvullende bevindingen. De totale facturenlijst voor de gecontroleerde periode

17 van 23 t Rapport van Atitekjka bevmdmgen intake onderzoek nalcving dienstverleningsovereenkomsten tussen |
Mnlsterte van JustMe en Veltigrieid en Ministerie van Oefensie



(1/1/2014 t/m 31/12/2015} heeft een totaalbedra£vanBp|H|HH|Daarbi}
zijn een vijftal ̂ cturen niet aangetroffen door ■■■■Pn hun admlnlAratle

ad echter wel nog 1 foctuur opgenomen van
I deze is door Oefensie opgenomen In hun lljst.

PWC heeft bl] het aanvullende onderzoek naar de Groepsreizen uit de specificatie
SO regels gesefecteerd waar een verschii in voor kwam en daamaast 8 regeis
zonder verschii. In totaal heeft PWC 58 regels onderzocht Voor 3 van deze
regels heeft PWC vastgesteid dat de gefattureerde kosten niet voidoen aan de
voorwaarden In het contract. Het betreft:

De fee van BBBW ̂  3 keer In rekening gebracht ■■■■■■■■
met daarbi] PWC heeft van ■■■■ geen
onderbouwing ontvangen.
De ondeiilggerale specificatie is niet aan te siuiten met het gefactureerde
bedrag ■■■■■■■■■• Het betreft een foctuur Inzake MH17, ■■
■■■ heeft aangegeven dat afwijkende afspraken zijn gemaakt. PWC
heeft geen inzage gekregen in deze afspraken maar de contractmanager
van Defensie heeft aangegeven mondeling akkoord te zijn gegaan met
deze afspraken.

-  De fee is dubbei in rekening gebracht en PWC heeft een klein verschii ad
■■■ m heeft de onderliggende stukken opgevraagd om dit nader te
onderzoeken maar deze niet ontvangen.

JenV
Wij hebben met behulp van data-analyse vastgesteid dat lenV onder de
productcode description in 2016
voor een totaalbedrag van ||m|||||||||||| Groepsreizen heeft betaald aan HI

Wi] hebben 5 dossiers geselecteerd met een totaalbedrag van
Wi} hebben aan ■■■■ de documentatie opgevraagd aan de

harKi waarvan wi] kunnen vaststeilen of de door |[||m gefactureerde kosten
aansluiten op de door ■■■■■ betaalde inkoopprijs. ■■■■P heeft ons na
meerdere malen rappeiieren (in 2017: bezoek op 12/9 en 6/10; vragen per mail
op 4/9, 29/9, 13/10, 20/10, 26/10 en 17/11) digitaai documentatie verstrekt.
Ondanks meerdere malen rappeiieren hebben wij geen voiiedige duideiijkheid
gekregen met de van ■■■■I ontvangen documentatie. De opbouw van het
factuurtiedrag van de Groepsreizen bestaat (zoals door ■■■■I aangeretkt)
uit verschiilende componenten. Wi] hebben in onderstaande tabel per component
aangegeven of het gefactureerde bedrag onderbouwd is met documentatie
waaruit de betaalde inkooppri]s blijkt.

Document Nunuiw JtnV 3700475 3708753 3886839 4077163 4240062

Douier Nummcr

FactiNir bcanc Ind. BTw

Factwir bcBrai exci. CTW

Ak ticket

Hotd

Feeinctbtw

Deka/ kocnvcncMI

Toaab

Ondettotnoim omwwwa
ol deehiilet lulM
Met iuist of nlM

ondetlwtiwd

18 y«n23 | Rapiwrt van fe«eN]ke bevVKlingen inzake onderaoek naievkHi (iieiistverleiWHisovcreerdwiKRiHt tussen]
Mntterie van kistue en veiligheld Minttene van Oefewe

a



Per component zi]n orue bevindingen hleronder nader toegelicht:

Vtieotickets (Air ticket):

Van de 5 geselecteerde dossiers bevatten 4 dossiers vliegtickets. De
Inkoopdocumentatie (audit coupons BSPIink) komt overeen bij 2 van de 4

dossiers. Bl] de andere 2 dossiers is de door aangeleverde
onderbouwing niet gebeel aan te slulten of duidelijk te herleiden naar fwt bedrag.

Bij 1 dossier zijn 14 vliegtickets in rekening gebracht terwiji de reis voor 13
personen Is.

Voor 4 van de 5 dossiers is eer

Dienstverleningsovereenkomst is niets over |

|in rekening gebracht. In de
I geregeld.

Hotel:
Voor alie 5 do^iers is door brondocumentatie aangeieverd voor de
onderbouwing van de hotelkosten. Bij 2 dossiers Is deze aan te siuiten.

Bij 1 dossier Is geen aansluiting te maken met de verschillende documenten, tKJ
een ander dossier is een extra toegevoegd bedrag niet onderbouwd en bij de

taatste zijn kosten betreffende no-show in rekening gebracht.

I heeft bij 1 dossier een dubbele fee

voor 6^n groepsreis.

I teveei) gefactureerd

Other service:

Dit betreft voomamelijk het bijtroeken van extra bagage en wijzigingen in de

reis. Het totaaibedrag van ■m is niet volledig onderbouwd door de door ■I
■■P aangeleverde inkoopdocumentatie uit BSPtlnk. Daarnaast is de
documentatie slecht leesbaar.

KoersYerscriii;
Voor aiie gecontroieerde dossiers van de Groepsreizen zijn koersverschilten
berekend. umijii^ heeft voor deze koersverschilten die meestal ieiden tot een
verhoging van de factuur, geen onderbouwing aangeieverd.

2.5 Transactiefee

2.5.1 Norm Transactiefee is de enige \rergoeding
In de Dienstverleningsovereenkomsten met is opgenomen onder
Wens 5.31: De overeengekomen Transactiefee is de enige vergoeding eg. bron
van inkomsten voor de TMC. Alie overige vergoedingen en Inkomsten van derden
(waaronder Leveranders) dienen geheel en onverminderd ten goede te komen
aan de Deelnemers en op een transparantie wijze in beeid te worden gebracht

2.5.2 Uitgevoerde werkzaamheden Transactiefee is de enige vergoeding
Wij hebben uit de door JenV in 2016 aan ■■■■■ betaalde focturen 25
dossiers met Internationale reizen risl<»gencht geselecteerd. Ten behoeve van
deze selectie hebben wlj het bestand met de door JenV In 2016 aan ■■■■I
betaalde facturen aan mHH verstrekt met het verzoek dit nader te
spedficeren naar vliegticket en andere kosten.
Wij hebben vervolgens voor de door ons geselecteerde dossiers vastgesteld of
fggggta alleen de aan de iuchtvaartmaatschappij betaalde Inkoopprtjs In
rekening heeft gebracht en aanvullend alleen de afgesproken Transactiefiee Is
gefactureerd.

t9 van 23 I Rapport van fettetijke bevmdtngen inzalte onPenoek nalewaHl itienstverleningsoyereenkomsten tussen|
tmistene van Jtisboe en VelltghaaJ en Mmiitef* van Deftnsie



TTT^

PWC heeft In opdradit van Defensle ook onderaoek gadaan of ■■■■I bij de
In 2016 betaalde focturen alleen de afgesproken Transacttefee In rekening heeft
gebracht aan Defensle. wq hebben gebrulk gemaakt van de werkzaamheden die
PWC In opdracht van Defensle heeft uitgevoerd. Om vast te stellen of wl] gebniik
konden maken van de werkzaamheden van PWC hebben wij kennis genomen van
het dossier van PWC en gezamenlljk met PWC de ultgevoerde werkzaamheden
en de daarult volgende bevindlngen doorgenomen.

2.5. J Feitelijke bevindingen Transacciefee is de enige vergoeding

Defensie
In opdracht van Defensie heeft PWC vastgesteld of de in 2016 door Defensle aan
■■■■I betaalde fecturen In overeenstemming zijn met de voorwaarden en
bepalingen zoats opgenomen in de DIenstverteningsovereenkomst tussen
Defensie en ■■■■■■
PWC heeft vastgesteU of de In 2016 betaalde facturen alleen de
a^esproken Transactiefee in rekening heeft gebracht aan Defensie. De
gefactureerde kosten mogen verder alleen de betaalde inkoopkosten betreffen.
Voor de facturen betreffende groepsreizen verwijzen wij naar de bevindlngen die
opgenomen zijn In paragraaf 2.4.3.

Het door Defensie In 2016 aan ||||^|||||||^ betaalde totaatbedrag is
I In overleg met Defensie is 1 in 2016 betaalde factuur van

linzake C02-compensatie 2014/2015 buiten
bovengenoemd totaalt>edrag gelaten.
PWC heeft steekproefsgewljs de betaalde focturen gecontroieerd. PWC heeft bIj
de GroepsrelzenJjllllBIHIIBIIHIIIIIHIIBHBHgeconstateerd
van in totaaflll^H^e paragraaf 2.4.3).
Daamaast heeft PWC geconstateerd dat de luchtvaartmaatschappljen de laatste
Jaren EMD's (Elecbonic Miscellaneous Documents) In rekening brengen. Enkele
voorbeelden van EMD's zijn bijvoort>eeld het bijboeken van extra bagage en het
wljzigen van vllegtlckets. Deze wljzlgingen moeten door ■■■■■1 door middel
van een extra "waarde* document verwerkt worden.
De luchtvaartmaatschappljen bepalen wanneer een EMD van toepassing Is en
brengen de kosten daarvan in rekening aan PWC heeft
geconstateerd dat de door ■■■mgefactureerde EMD's betaald zijn aan de
kichtvaartmaatschappijen. Het in rekening brengen van EMD's door
luchtvaartmaatschappljen Is een wljzlging die nog niet voorzien was In de
afgesloten Dienstverleningsovereenkomst.
PWC heeft geconstateerd dat ■■■■I In het geval een EMD van toepassing Is
daarvoor een fee heeft gefactureerd. Naar aanlelding hiervan is gebieken dat
■■■■■ hlermee met Ingang van 2015 te begonnen. Over het In rekening
brengen van een fee bij EMD's Is in de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst
niets opgenomen. De contractmanagers en Categoriemanager Vervoer zijn
daarom hierover in 2017 in gesprek gegaan met ■■■■■I
besloten om de vanaf 2015 tot in 2017 in rekening gebradite fee bij EMD's terug
te betalen aan Defei»ie. ■■■■■ merkt hierbij op dat deze terugbetaling
onder voorbehoud van alle rechten heeft plaatsgevonden. In totaal te in 2017

I over deze periode aan Defensie terugbetaald.

Uttgezonderd het bedrag betreffende ||||||mmmm|||||||||||||mimHmil|||||
BIIIIIIIBBIHHHIIII^HIHHimiHnillHheeft PWC door middel van
een steekproef op de in de 2016 betaalde facturen vastgesteld dat
conform de Dienstverleningsovereenkomst juist aan Defensie te gefactureerd.

JenV
In 2016 heeft JenV voor een totaalbedrag van ■■■■■■Ban facturen betaald
aan ■■■■■■ Wij hebben vervolgens voor de door ons geselecteerde 25
dossiers (met vliegtickets) vastgesteld of ■■■■■atleen de aan de
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luchtvaartmaatschappij betaalde infcoopprijs in rekening heeft gebracht en
aanvuilend alleen de afgesproken Transactlefee is gefactureerd. Daarbi] hebben
wij de volgende bevindingen:

Uitgezonderd de bevindingen inzake Groepsreizen (zle paragraaf 2.4.3) hebben

wij voor de door ■■■■I gefactureerde kosten van vltegtickets vastgestetd
dat de door betaalde inkoopprijs aanslutt op de aan JenV
gefactureerde prijs.

Daamaast hebben wij net als PWC bij Defensie geconstateerd dat de
luchtvaartmaatschappijen de laatste jaren EMD's (Electronic Miscellaneous
Documents) in rekening brengen. Enkele voort>eelden van EMD's zijn
bijvoorbeeld het bijboeken van extra bagage en het wijzlgen van vliegtickets.
Deze wijzigingen moeten door ■■■■■ door middel van een extra "waarde"
document verwerkt worden. De luchtvaartmaatschappijen bepaien wanneer een
EMD van toepassing is en brengen de kosten daarvan in rekening aan ■■[
■m Wij hebben vastgesteld, dat de door ■■■■■gefactureerde EMD's
betaald zijn aan de luchtvaartmaatschappijen. Het in rekening brengen van
EMD's door luchtvaartmaatschappijen is een wljziging die nog niet voorzien was
in de afgesloten Dienstveiienlngsovereenkomst.
■■■■■ heeft in het geval een EMD van toepassing Is daarvoor vanaf 2015
een fee gefactureerd. Over het in rekening brengen van een fee bij EMD's is in de
afgesloten Dienstveiienlngsovereenkomst niets opgenomen. De
contractmanagers en Categoriemanager Vervoer zijn daarom hierover in 2017 in
gesprek gegaan met ■■^^■■■■^■leeft besloten om de vanaf 2015
tot in 2017 in rekening gebrachte fee bij EMD's terug te betalen aan jenV. ■■
■■■ merkt hierfotj op dat deze terugbetaling onder voorbehoud van alle rechten
heeft plaatsgevonden. In totaal is in 2017 ■■■over deze periode aan JenV
terugbetaald.

Naast bovengenoemde EMD's hebben wij bij 1 door ons geseiecteerd dossier met
8 geannuleerde vliegtickets geconstateerd dat bij het annuteren van vliegtickets
de kosten van de vliegtickets zijn gecrediteerd maar dat ■■■■■■■■■■
per vliegticket in rekening is gebracht door de luchtvaartmaatschappij. Deze
kosten zijn door ■■■■betaald aan de luchtvaartmaatschappij en ook
doorberekend aan JenV.

Bij 2 dossiers met meerdere vliegtickets voor de repatriSring van individuele
vreemdelingen ten behoeve van de DT&V hebben wij vastgesteld dat In de
Dienstverleningsovereenkomst (art. 4.3) is opgenomen dat voor het boeken
vliegtickets de daarfolj horende Transactiefee in rekening mag worden gebradit.
Bij annuleren of wijztgen mag de Transactlefee niet nogmaals in rekening worden
gebracht. Bij de 2 door ons beoordeelde dossiers is de Transactiefee dubbel in
rekening gebracht.
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