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Datum
Betreft Doorlichtingsrapport Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten (BPR)/ Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Geachte heer Buitendijk,
De Regeling agentschappen schrijft voor dat elk agentschap tenminste eens in de
vijf jaar wordt doorgelicht. De doorlichting heeft als algemene doelstelling: “Het
geven van inzicht in het functioneren van het agentschap Basisadministratie
Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)1 in het licht van de Regeling
agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheid en
bekostiging”. De doorlichting van BPR is door de directie Begrotingszaken van het
ministerie van Financiën in samenwerking met de directie Financieel-Economische
Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
uitgevoerd en kort geleden afgerond. Met deze brief bieden wij u ons rapport aan
en maken wij de gezamenlijke aanbevelingen kenbaar.
Het doorlichtingsrapport dat is bijgevoegd is het resultaat van de uitgevoerde
doorlichting. In het rapport zijn vijf aanbevelingen opgenomen:








Beleg de rol van opdrachtgever en de rol van eigenaar onafhankelijk van
elkaar. Verleg het eigenaarschap van DGBK naar de SG waardoor deze rol
meer neutraal wordt gepositioneerd ten opzichte van het agentschap.
De opdrachtgever neemt maatregelen waarin de benodigde expertise voor
het uitvoeren van het opdrachtgeverschap wordt ingevuld. Deze
maatregelen zijn afgestemd met de opdrachtnemer, de eigenaar en andere
betrokken partijen.
Maak als eigenaar met BPR inzichtelijk wanneer het aanspreken van het
eigen vermogen noodzakelijk is en/of het strikt noodzakelijk is om het
maximum aan eigen vermogen aan te houden.
Monitor eind 2016 samen met FEZ de daadwerkelijke realisatie van de
geplande investeringen. Indien investeringen achterblijven wordt uiterlijk
2017 specifiek de mogelijkheid onderzocht om BPR om te vormen tot kasverplichtingenagentschap.

1

Vanaf 2 maart is de naam van BPR gewijzigd in Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Ten tijde van de
doorlichting had deze naamsverandering nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is ervoor gekozen de naam BPR
te gebruiken in deze brief.
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Ontwikkel als agentschap in samenwerking met de eigenaar en
opdrachtgevers indicatoren op grond waarvan eenduidiger kan worden
vastgesteld wat de doelmatigheid van de uitvoering is en hoe deze zich
ontwikkelt, om er vervolgens op te kunnen sturen. Betrek hierbij eventueel
externe deskundigheid die het mede mogelijk maken om op doelmatigheid
te sturen.

Graag ontvangen wij uw reactie op de aanbevelingen en het rapport als geheel.
Daarnaast willen wij graag met u van gedachten wisselen over de maatregelen die
u naar aanleiding van de aanbevelingen wilt nemen. Graag maken wij hiervoor een
afspraak met u.
Tevens benutten wij deze gelegenheid om de openbaarmaking van het
doorlichtingsrapport te bespreken. Zoals beschreven in de Regeling agentschappen
dient uw minister de doorlichtingsrapportage BPR integraal openbaar te maken.
Ten slotte wordt in het Financieel Jaarverslag Rijk (FJR) de belangrijkste
aanbevelingen uit alle uitgevoerde doorlichtingen opgenomen, met een verwijzing
naar de vindplaats van deze stukken. Verder wordt in het FJR verwezen naar een
pagina op www.rijksoverheid.nl waar de doorlichtingsrapporten worden
gepubliceerd.
De directeur BPR heeft onlangs een formele bestuurlijke reactie op het rapport
gegeven. Deze bestuurlijke reactie treft u eveneens integraal aan als bijlage bij
deze brief.
Met vriendelijke groet,

De Directeur Begrotingzaken,

De Directeur Financieel–
economische Zaken

Hillie Beentjes

Andre Dijkhuijs
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