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1 BZK is op diverse fronten volop in beweging

Dit rapport beschrijft de bevindingen volgend uit onze controle op het financieel en materieel-
beheer ten behoeve van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 
beschrijft de ontwikkelingen in de rijksbrede bedrijfsvoering. In dit hoofdstuk beschrijven we op 
hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen van dit jaar.

Eén auditrapport voor de minister van BZK
Over het verantwoordingsjaar 2020 rapporteert de ADR dit jaar in één auditrapport gericht 
aan de minister van BZK voor de begrotingshoofdstukken van Koninkrijksrelaties (IV), 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en de begrotingsfondsen Gemeentefonds (B), 
Provinciefonds (C) en BES-fonds (H). De verschillende begrotingshoofdstukken en fondsen 
worden wel ieder apart voorzien van een eigen controleverklaring, zoals opgenomen in de 
bijlagen. 

1.1 COVID-19 stimuleert innovatie in plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken
Het verantwoordingsjaar 2020 is een bijzonder jaar. BZK heeft laten zien snel en flexibel in te 
kunnen spelen op de nieuwe werkelijkheid van thuis, op afstand van elkaar werken. Innovatie in 
thuiswerken is binnen een zeer korte tijd gerealiseerd, de uitvoering van de primaire en de 
administratieve (beleids-) processen hebben op afstand zonder grote consequenties doorgang 
gekregen. 

In de rijksbrede bedrijfsvoering heeft BZK het omgaan met de pandemie goed opgepakt. Zo is 
onder leiding van CIO Rijk Cisco Webex uitgerold om vanaf maart 2020 digitaal video contact op 
relatief veilig niveau mogelijk te maken. Goede samenwerking tussen CIO-office, SSC-ICT en de 
belastingdienst heeft daarbij plaatsgevonden. Daarnaast heeft BZK diverse onderzoeken gedaan 
naar de effecten van thuiswerken. Een opvallend resultaat is dat op korte termijn het 
ziekteverzuim is gedaald.

1.2 Informatiebeveiliging, welk risico loopt de organisatie? 
De digitale processen en een betrouwbare, veilige (digitale) werkomgeving zijn met het thuis-
werken nog belangrijker geworden. Daarbij komt de focus op het realiseren van een transparante 
overheid en het op orde brengen van de informatiehuishouding binnen het Rijk. IT-ontwikkelingen 
gaan snel en de kern van goed IT-beheer en informatiebeveiliging ligt in het continu inzicht 
hebben in het functioneren van het IT-landschap, de onderlinge afhankelijkheid tussen systemen 
en de werking van de getroffen maatregelen. Daarbij is actueel inzicht in de risico’s essentieel voor 
het bepalen van de benodigde maatregelen en het kunnen stellen van de juiste prioriteiten in het 
beheersen van de risico’s. 

SSC-ICT heeft in 2020 geïnvesteerd in het communiceren van risico’s in de technische infra-
structuur, om zo andere organisaties binnen het Rijk in staat te stellen deze risico’s mee te nemen 
in hun eigen risicoanalyses en het treffen van de daartoe benodigde maatregelen. 

Zowel binnen BZK als rijksbreed zijn verdere investeringen in het uitvoeren van risicoanalyses op 
kritieke systemen noodzakelijk om de ontwikkelingen blijvend het hoofd te kunnen bieden. Uit de 
registratie van de departementen zelf blijkt dat voor ca 35% van alle kritieke systemen binnen het 
Rijk nog geen actuele risicoanalyses beschikbaar zijn, waardoor geen goed zicht bestaat op de nu 
benodigde (beveiligings-)maatregelen. 
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Op rijksbreed niveau heeft de CIO Rijk met het besluit CIO-stelsel Rijksdienst, een stevigere, 
centrale regierol gekregen. De CIO Rijk is daarmee in staat om op strategisch niveau heel concreet 
risico’s te bespreken en daarmee bewustzijn in de top te creëren. Concrete casussen (buiten de 
Rijksoverheid), zoals hacks en datagijzeling, geven diepgaander inzicht in de risico’s en helpen om 
begrip te krijgen over nut en noodzaak van de voorgeschreven maatregelen. 

1.3 BZK is intrinsiek gemotiveerd om het financieel beheer te verbeteren
BZK is intrinsiek gemotiveerd om het financieel beheer te verbeteren door het oppakken van de 
bevindingen en onvolkomenheden. Onze bevindingen en de onvolkomenheden van de Algemene 
Rekenkamer over 2019 zijn op strategisch niveau opgepakt en geïncorporeerd in de door -
ontwikkelde Planning & Control cyclus. BZK communiceert actief over de opvolging van 
onvolkomenheden en over geconstateerde onrechtmatig aangegane verplichtingen. 

In het verbeteren van de kwaliteit van de financiële administratie vormt de aanlevering van 
benodigde documentatie en de primaire registratie nog een knelpunt. Het niet tijdig vastleggen en 
onderbouwen van verplichtingen, moeizaam kunnen aantonen van geleverde prestaties, en het 
niet in één keer goed aanleveren van de financiële verantwoording zijn aspecten die verbetering 
behoeven. 

In één keer goed vastleggen van onderbouwingen in de administratie vormt een onderdeel van 
het wettelijk voorgeschreven ordelijk en controleerbaar financieel beheer. Het zorgt ook tot betere 
(tussentijdse) managementinformatie, zoals de begrotingsuitputting en meer rust in de totstand-
koming en de controle van de jaarverantwoording. Voor 2021 gaan we graag met de directie 
Financieel Economische Zaken (FEZ) in gesprek om een aantal concrete bevindingen op transactie-
niveau uit te lichten en samen met FEZ na te gaan welke oorzaak ten grondslag ligt aan de trage 
verwerking en/of moeizaam aangeleverde onderbouwing. Op deze wijze kunnen we meer toegaan 
naar een situatie van 1x raken. 

1.4 Doel en doelgroepen
In dit rapport doen wij verslag van de uitkomsten van de werkzaamheden die wij als interne 
auditdienst van het Rijk in het kader van onze wettelijke taak over 2020 bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de begrotingsfondsen (Gemeentefonds, Provincie-
fonds en BES-fonds) hebben verricht. Dit rapport is opgesteld voor de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, de staats secretaris en de secretaris-generaal en wordt tevens 
verstrekt aan de leden van het audit committee en de directeur Financieel-Economische Zaken 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport wordt verder 
toegezonden aan de minister van Financiën en aan de president van de Algemene Rekenkamer. 

1.5 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt ingedeeld:
• de uitkomsten van het onderzoek van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag 

(hoofdstuk 2);
• de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer,  

de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties (hoofdstuk 3);
• overige onderwerpen over de rijksbrede bedrijfsvoering (hoofdstuk 4);
• de controleverklaringen (bijlage 1-5);
• de onderzoeksverantwoording (bijlage 6).
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2  Uitkomsten onderzoek verantwoordingsinformatie 
jaarverslag

2.1 Controleverklaring
Wij hebben goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de jaarverslagen 2020 van:
• het ministerie van Binnenlandse Zaken (VII);
• Koninkrijksrelaties (IV);
• Gemeentefonds (B);
• Provinciefonds (C);
• BES-fonds (H).

Deze verklaringen houden in dat de in deze jaarverslagen opgenomen financiële overzichten een 
getrouw beeld geven van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering over 2020.

Omvang financiële stromen
De omvang van de financiële stromen voor de begrotingshoofdstukken volgen uit onderstaande 
tabellen.

Tabel 1A: Omvang financiële stromen Binnenlandse Zaken (VII) 

(*€ miljoen) Binnenlandse Zaken (VII)

2020 2019

Aangegane verplichtingen 7.313 5.633

Gerealiseerde uitgaven 6.961 5.617

Gerealiseerde ontvangsten 922 753

Afgerekende voorschotten 4.235 4.141

Tabel 1B: Omvang financiële stromen Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H)

(*€ miljoen) Koninkrijksrelaties (IV) BES-fonds

2020 2019 2020 2019

Aangegane verplichtingen 823 168 51 43

Gerealiseerde uitgaven 852 196 51 44

Gerealiseerde ontvangsten 63 56 51 44

Afgerekende voorschotten 35 42 42 41

Tabel 1C: Omvang financiële stromen Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

(*€ miljoen) Gemeentefonds Provinciefonds

2020 2019 2020 2019

Aangegane verplichtingen 33.482 31.076 2.571 2.499

Gerealiseerde uitgaven 33.436 31.298 2.603 2.467

Gerealiseerde ontvangsten 33.436 31.298 2.603 2.467

Afgerekende voorschotten 31.063 13.249 2.594 4.268
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Wij plannen en voeren onze controle zodanig uit dat wij een redelijke mate van zekerheid 
verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.  
Het materieel belang is bepalend voor de strekking van het oordeel in de controleverklaring. 
Voor begrotingshoofdstuk VII, Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) als geheel bedraagt 
de materialiteit voor de verantwoordingsstaten en de saldibalans als geheel 2% voor fouten 
en onzekerheden bij elkaar opgeteld, met een maximum van € 1 miljard. Voor het begrotings-
hoofdstuk IV en BES-fonds (H) bedraagt de materialiteit voor de verantwoordings staten en  
de saldibalans als geheel 4% voor fouten en onzekerheden bij elkaar opgeteld. 

Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer 
werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor 
ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen. Bij het plannen van onze werkzaamheden 
hebben wij aandacht besteed aan de risico’s hiervan en hebben waar nodig aanvullende 
werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

2.2 Fouten en onzekerheden huurtoeslag blijven binnen artikeltolerantie
BZK en de Belastingdienst hebben de dieperliggende oorzaken van onrechtmatigheden en onzeker-
heden in de huurtoeslag onderzocht en structurele verbeteringen in de object administratie bij de 
Belastingdienst doorgevoerd. Tezamen met de afname van het na-ijleffect van fouten en onzeker-
heden uit eerdere jaren, is een positief effect zichtbaar, waardoor de fouten en onzekerheden voor 
het eerst sinds 11 jaar binnen de artikeltolerantie blijft. 

2.3 Totstandkoming niet-financiële informatie 
Als onderdeel van de wettelijke taak hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbare 
totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie en of de niet-financiële 
verantwoordingsinformatie niet strijdig is met de financiële verantwoordingsinformatie.  
Uit ons onderzoek bij de begrotingshoofdstukken IV en VII en begrotingsfondsen blijken geen 
bevindingen. 

Recent hanteert BZK een doorontwikkelde planning en control cyclus, die duidelijk de beleids-
prioriteiten, de publieke waarden, de resultaten in het begrotingsjaar weergeeft en welke 
instrumenten en capaciteit daarvoor nodig zijn. Dit vormt een goed stuurinstrument voor de 
bestuursraad van BZK. Wij geven hierbij ter overweging mee om te mogelijkheden te bezien om 
de begroting en de begrotingsverantwoording aan te sluiten op de doorontwikkelde planning en 
control cyclus, extern georiënteerde begroting en verantwoording inhoudelijk kwalitatief te 
versterken.
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3  Versterken financieel beheer bij BZK leidt tot 
verbeteringen, de basis vraagt aandacht

3.1 BZK is gemotiveerd om het financieel beheer structureel te verbeteren
In 2020 heeft BZK aangetoond gemotiveerd te zijn om het financieel beheer (waar onder het 
IT-beheer en de informatiebeveiliging) structureel te verbeteren. Zo hebben de getroffen 
maatregelen geleid tot een beter beheerst inkoopbeheer voor BZK. SSC-ICT heeft meerjarige 
verbeterplannen opgesteld. De uitvoering van deze verbeterplannen hebben gezorgd voor in 
opzet getroffen maatregelen. Hiermee draagt SSC-ICT zorg voor het beheersen van de 
belangrijkste risico’s in de technische infrastructuur. In 2021 is de verwachting dat de verbeter-
plannen verder worden uitgevoerd.

3.1.1 Follow up van bevindingen en onvolkomenheden krijgt in 2020 meer aandacht 
In 2020 zijn onder regie van FEZ de onvolkomenheden van de Algemene Rekenkamer 
gecategoriseerd en gewogen op de mate wanneer de bevinding kan worden opgelost.  
Hierover is de Tweede Kamer in 2020 ook over geïnformeerd1. 

De aanpak van BZK heeft naar onze mening een positieve invloed in het opvolgen van bevindingen 
en onvolkomenheden. Succesfactoren in de aanpak liggen in het bespreekbaar maken van 
bevindingen op strategisch niveau en het managen van verwachtingen naar betrokken partijen 
over wat mogelijk is. Van sommige structurele knelpunten kan immers niet worden verwacht dat 
deze binnen een jaar zijn opgelost. Begrip voor de context biedt BZK ruimte om dieper in te gaan 
op mogelijke organisatorische en/of culturele oorzaken. 

3.1.2 Verbeteren van basiselementen in financieel beheer 
In de ambitie van BZK om het financieel beheer structureel te verbeteren heeft BZK nog te weinig 
oog voor basiselementen in de beheersing. Deze elementen vormen belangrijke oorzaken voor de 
geconstateerde bevindingen in het financieel beheer:
• administratieve discipline in het goed en tijdig aanleveren van brondocumentatie ten behoeve van 

actueel en volledig inzicht in de financiële positie van BZK; 
• uitvoeren van risicoanalyses in IT-beheer en informatiebeveiliging. Tezamen met de monitoring op 

de werking van de bestaande IT-beheersmaatregelen, vormt de risicoanalyse een essentieel 
instrument in het identificeren en prioriteren van benodigde maatregelen. De organisaties 
kunnen op basis hiervan bijsturen om zo de risico’s in het IT-beheer en informatiebeveiliging te 
beheersen. 

De kwaliteit van de administratieve verwerking wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit 
van de aanlevering van de brondocumentatie voor registratie in de systemen. Het op een juiste en 
tijdige manier kunnen verantwoorden over uitgaven start met de discipline bij de beleids-
medewerker om de benodigde besluiten, beschikkingen, opdrachten en prestatie verklaringen direct 
administratief te verwerken. Het financieel beheer en specifiek de kwaliteit van de financiële stuur 
en verantwoordingsinformatie behoeft hierin verbetering.

1 Opvolging verantwoordingsrapportage 2019 BZK 2020-0000459824. 
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De ontwikkelingen binnen IT en Informatiebeveiliging gaan razendsnel. Dit stelt hoge eisen aan 
flexibiliteit in de bedrijfsvoering, aan het vermogen om tijdig bij te kunnen sturen om risico’s in de 
IT en informatiebeveiliging het hoofd te kunnen bieden. Essentieel hierbij is het hebben van 
inzicht in de werking van beheersmaatregelen zoals de General IT Controls (GITC). Belangrijke 
instrumenten hiervoor zijn een goed functionerende planning en controlcyclus en het regelmatig 
actualiseren van risicoanalyses op de kritieke IT-systemen. 

Tabel 2: Bevindingen over het beheer 2020 bij BZK

Bevinding Verantwoordelijk 
organisatieonderdeel

2017 2018 2019 2020

UBR HIS/ Inhuurdesk inkoopproces 
en communicatie hierover op orde

UBR 

CDI heeft met spendanalyse meer 
inzicht in inkoopgedrag van BZK 

Kerndepartement

Onvoldoende actueel inzicht in 
begrotingsuitputting door het niet 
juist, tijdig en volledig registreren 
van beschikkingen en opdrachten

Kerndepartement 

Aantonen van prestaties voor 
uitgaven versterkingsoperatie 
Groningen verloopt nog moeizaam 

Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) 

SSC-ICT heeft stappen gezet in  
het versterken van de technische 
infra structuur, maar is nog niet 
op orde 

SSC-ICT 

IT-beheer P-Direkt nog niet geheel 
op orde, verbeteringen aantoonbaar 
zichtbaar

P-Direkt 

CIO BZK: Zet verder in op risico-
analyse, beveiligingsonderzoek of 
pentest en awareness

Kerndepartement 

Informatiebeveiliging bij SSO-CN is 
nog kwetsbaar 

SSO-CN

 licht  gemiddeld  ernstig  opgelost

Voor 2020 hebben wij een aantal bevindingen vastgesteld (zie tabel 2). Deze bevindingen lichten 
wij in de volgende paragrafen toe. 

3.2 UBR/Inhuurdesk inkoopproces en communicatie hierover op orde
In de afgelopen jaren hebben wij aandacht gevraagd voor het oplossen van en het actief 
communiceren over rechtmatigheidsbevindingen bij de Haagse Inkoop samenwerking (HIS) en de 
Inhuurdesk, onderdelen van het agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). 

Omgaan met waivers
Er zijn in het ICBR afspraken gemaakt over het omgaan met onrechtmatigheden die voorzien 
zijn van een waiver. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gedeeld normenkader. 
UBR mag de onrechtmatige inkopen die voorzien zijn van een waiver van de ambtelijke leiding 
van de opdrachtgever. Dit departement is verantwoordelijk voor de onrechtmatigheid en zal 
zich over deze onrechtmatigheid moeten verantwoorden.
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In 2020 heeft UBR verder geïnvesteerd in het verstevigen van de interne beheersing en in het 
uitwerken van de managementinformatie om zo stakeholders te informeren over de kwaliteit van 
de inkoopprocessen. Deze managementinformatie geeft onder meer inzicht in: 
• inkoopcontracten aangegaan onder managementbesluiten en/of waivers;
• corona gerelateerde inkopen; 
• inkoopdossiers met een verhoogd risicoprofiel;
• geconstateerde onvolkomenheden uit verbijzonderde interne controle (VIC);
• door de ADR geconstateerde onvolkomenheden. 

Deze investeringen zien wij terug in aantoonbare resultaten zoals een daling in het aantal 
geconstateerde onrechtmatige transacties. Wij beschouwen de bevindingen in 2020 als opgelost. 
UBR informeert het eigen management en betrokken partijen en heeft in de eerste plaats zelf zicht 
op kwetsbaarheden in de inkoopprocessen.

3.3 CDI heeft met spendanalyse meer inzicht in inkoopgedrag van BZK
In 2020 heeft BZK geïnvesteerd in het opstellen van een spendanalyse met de onder andere de 
volgende elementen: 
• splitsingsrisico; 
• inkopen boven de EU-aanbestedingsgrens; 
• Maverick buying; 
• inkopen onder verlopen raamovereenkomsten; 
• contract(en) die niet in het contractenregister zijn opgenomen; 
• inkopen zijn verricht die buiten verplichte inschakeling van de inkoopafdeling/zonder juridische 

advies. 

Deze analyse is aantoonbaar uitgevoerd over 2020 waarmee het risico op onrechtmatige en 
ondoelmatige transacties wordt beheerst. De Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) heeft met de 
analyse meer inzicht in het inkoopgedrag. De bevinding uit 2019 is hiermee opgelost. Tot slot zal 
de CDI, in samenwerking met de HIS en het Financieel Dienstencentrum (FDC) de coördinatie 
oppakken en een voorstel uitwerken om te komen tot een integrale spendanalyse voor heel BZK. 

3.4 Onvoldoende actueel inzicht in begrotingsuitputting door het niet juist en volledig 
registreren van beschikkingen en opdrachten
Het juist, volledig en tijdig administratief verwerken van verplichtingen, uitgaven, voorschotten en 
ontvangsten is enerzijds van belang in het voorkomen van onrechtmatige transacties. Anderzijds 
is het van belang voor het verkrijgen van betrouwbare financiële stuur- en verantwoordings-
informatie. Het voorkomt tevens ondoelmatige en veelal onnodig administratief uitzoekwerk 
door de tijd heen. 

3.4.1 Betere onderbouwing bij toekennen voorschotten
In 2020 heeft BZK de onderbouwing van voorschotten aan agentschappen verbeterd doordat de 
beschikking is onderbouwd met een begroting. Hiermee neemt BZK intern een zakelijkere houding 
aan. BZK betaalt geen voorschotten meer uit aan SSO’s die een belangrijke onder-uitputting in de 
kostenrealisatie hebben. Tegelijk blijven we wel aandacht vragen voor het onderbouwen van een 
voorschotbetaling met een liquiditeitsprognose van de aanvrager. 

3.4.2 Proces van aanlevering en verwerking van beschikkingen en opdrachten niet in één keer raak
De verwerking van verplichtingen en uitgaven vinden te laat plaats, waardoor BZK niet beschikt 
over een juist, volledig, actueel inzicht in de begrotingsuitputting. BZK loopt het risico dat 
substantiële budgetoverschrijdingen te laat worden opgemerkt. Het gevolg was dat het BZK 
ontbrak aan de mogelijkheid om tijdig bij te sturen en budgetoverschrijdingen over 2020 tijdig te 
melden aan de Tweede Kamer. 
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Over 2020 hebben wij onder meer de volgende bevindingen vastgesteld: 
• verplichtingen en uitgaven van NCG zijn pas per jaareinde in de SAP-administratie van BZK 

verwerkt. Tegen deze achtergrond had BZK tussentijds geen goed zicht op de begrotings-
uitputting en haar sturingsinformatie was niet compleet. Dit blijkt ook uit de veegbrief van 
december 2020 waarbij de Kamer pas per jaareinde is geïnformeerd over substantiële 
budgetoverschrijdingen in de verplichtingen met een omvang € 425 miljoen; 

• net als voorgaande jaren is in 2020 ook geconstateerd dat opdrachten pas zijn verstrekt (veelal 
aan agentschappen), nadat de activiteiten al geruime tijd zijn gestart;

• het duurt (te) lang voordat een opdracht of beschikking in SAP wordt verwerkt. Het interne 
onderzoek van BZK verklaart nog onvoldoende wat hiervan de oorzaak is;

• daarnaast vinden herhaaldelijk betalingen (circa 7,5% van de gecontroleerde betalingen) te laat 
plaats in relatie tot conform de in beschikkingen toegezegde betaaltermijnen.

Wij adviseren de beleidsdirecties: 
• om de beleidsmedewerkers bewust te maken van het belang van een juiste, volledig en tijdige aanlevering van 

benodigde documentatie voor administratieve verwerking en hen hier actief wanneer nodig op aan te spreken. 
Op deze wijze geven de beleidsdirecties invulling aan de BZK-doelstelling van in ‘1x raak’ en dragen daarmee 
bij een doelmatige bedrijfsvoering en voorkomen extra uitzoekwerk achteraf. 

3.5 Aantonen van prestaties voor uitgaven versterkingsoperatie Groningen verloopt nog 
moeizaam

Nationaal Coördinator Groningen 
Bij Koninklijk Besluit is per 16 oktober 2019 de politieke verantwoordelijkheid voor het 
versterken van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen en de perspectief-
ontwikkeling belegd bij de minister van BZK. De programmadirectie Groningen heeft per  
1 januari 2020 de werkzaamheden overgenomen van het Centrum voor Veilig Wonen.

De focus van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de programma Directie Groningen is 
vooral gericht op het bieden van hulp aan bewoners in Groningen die onzeker zijn over de sterkte 
van hun huizen. Dit heeft de hoogste prioriteit. 

Tegelijkertijd is het ook van belang dat NCG zich politiek, maatschappelijk en richting de betrokken 
partijen juist, volledig en tijdig kan verantwoorden over gedane uitgaven. NCG is zich hiervan 
bewust, is transparant over de bedrijfsvoering en informeert de Tweede Kamer tijdig over de 
gevolgen van overgenomen privaatrechtelijke contracten, de omvang van de onrechtmatige 
verplichtingen in de inkoop en het publieke belang om voortgang te houden in de versterkings - 
operatie.

In 2020 is het proces rondom het opleveren van een aantoonbare prestatieverklaring moeizaam 
verlopen. Dit heeft in relatie tot het financieel beheer geleid tot inefficiënte activiteiten bij 
medewerkers, zoals het alsnog opvragen en achterhalen van benodigde documenten bij 
verschillende projectleiders. Zo ook het beantwoorden van diverse vragen om achteraf de 
prestatie alsnog te kunnen aantonen en de gedane uitgaven te kunnen declareren bij de NAM. 
Binnen BZK zijn en worden verschillende initiatieven ondernomen om het proces en de proces-
beschrijvingen te verbeteren.
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3.6 SSC-ICT heeft stappen gezet in het versterken van de technische infrastructuur,  
maar is nog niet op orde 

3.6.1 Verbeterplan voor versterken technische infrastructuur SSC-ICT is in uitvoering
SSC-ICT ondergaat een grootschalig transitietraject waarin een reeks van verbeterplannen ligt 
besloten. Zo voert SSC-ICT een belangrijk meerjarig verbeterplan uit dat ten doel heeft om de 
inrichting en het beheer van de technische infrastructuur op orde te brengen. Daarnaast is het doel 
om de bevindingen van de ADR uit 2018 en 2019 structureel op te lossen.

Transitie SSC-ICT
De transitie heeft tot doel om huidige risico’s te beheersen door mogelijke kwetsbaarheden 
tijdig te identificeren en op te lossen. In het transitieplan zijn verbetermaatregelen 
opgenomen om de dienstverlening komende jaren op een kwalitatief hoger niveau te 
brengen.

De verbetermaatregelen zijn onder andere:
• het verbeteren van gebruikersbeheer en beveiliging van componenten;
• het in kaart brengen van het applicatielandschap;
• het ontwikkelen van een dashboard ten behoeve van inzicht in de kwetsbaarheden  

(en het oplossen daarvan);
• verdere ontwikkeling van monitoring van de opvolging en rapportage van 

auditbevindingen; en
• het verbeteren van de interne auditfunctie van SSC-ICT.

Het verbeterplan is opgezet op basis van een risico-classificatie van de diverse financiële 
informatiesystemen, waarbij de bevindingen op gestructureerde wijze worden onderzocht en 
opgelost. De bevindingen uit de hoogste risicogroep (tranche 1 met 24 bevindingen) en de 
opvolgende hoogste risicogroep (tranche 2 met 30 bevindingen) zijn volgens SSC-ICT, op twee 
bevindingen na, volledig opgelost en ter toetsing bij de ADR ingeleverd. Van de derde tranche  
(103 bevindingen) is volgens SSC-ICT, nu ruim de helft opgelost. Er wordt doorgewerkt aan het 
oplossen van de resterende bevindingen, zodat deze ook allen ter toetsing kunnen worden 
aangeboden aan de ADR. SSC-ICT geeft aan dat het risicoprofiel van de nog resterende set van 
tekortkomingen daarmee al aanzienlijk is afgenomen. 

Daarbij heeft SSC-ICT de communicatie over risico’s met belanghebbenden, zoals de afnemers, 
verbeterd. SSC-ICT heeft ook gecommuniceerd dat een oplossing op alle bevindingen niet in één 
jaar kan plaatsvinden, waarmee invulling wordt gegeven aan reëel verwachtingenmanagement.

De analyse van risico’s in de technische infrastructuur en de communicatie over de risico’s naar de 
betreffende departementen zijn rijksbreed van belang om mogelijke kwetsbaarheden te 
identificeren en hiertoe aanvullende maatregelen te treffen. De kern van ‘in control zijn’ ligt in het 
identificeren van mogelijke risico’s en het daarop waar nodig treffen van maatregelen (bijsturen).

In 2020 zijn nog niet alle bevindingen opgelost zoals het verder aantoonbaar verbeteren van 
wachtwoordbeheer, gebruikersbeheer (incl. logging van activiteiten), technische infrastructuur 
(beveiliging van informatiesystemen en onderliggende componenten) en back-up en recovery.

De ontwikkelingen binnen SSC-ICT leiden ertoe dat onze bevinding van gemiddeld naar licht gaat. 
Het risico op ongeautoriseerde toegang, wijzigingen, beschadiging en/of dataverlies blijft nog 
aanwezig.

3.6.2 Aandacht gevraagd voor verder verhogen beveiliging Active Directories 
Ieder departement maakt gebruik van Active Directories (AD) om gebruikers toegang te bieden tot 
de digitale werkplek en andere benodigde applicaties. In het kader van ons rijksbrede IB-onderzoek 
hebben wij dit jaar voor het eerst ook een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de beveiliging van 
deze AD’s. SSC-ICT beheert de AD’s voor zeven ministeries, in drie verschillende klantomgevingen.
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Uit ons onderzoek is een aantal instellingen gebleken, dat een verhoogd risico op misbruik met 
zich mee kan brengen. Deze bevindingen hebben onder meer betrekking op het gebruik van 
verouderde protocollen, waarvan niet in alle gevallen vastgesteld is dat deze ook daadwerkelijk 
actief gebruikt worden.

Verder wordt niet periodiek voor alle Active Directories een MS Security assessment of vergelijk baar 
onderzoek uitgevoerd. SSC-ICT heeft aangegeven dat de resultaten van de MS Security Assessments 
standaard worden doorgevoerd op alle omgevingen die in beheer zijn. Tevens zien we ook dat tussen 
de verschillende klantomgevingen de inrichting van de Active Directory, het beheer en de monitoring 
niet volledig is gestandaardiseerd. SSC-ICT heeft daarbij aangegeven reeds een verbetertraject te zijn 
gestart om zowel de beveiliging van de Active Directories te verbeteren als ook het uniformeren van 
het beheer en de monitoring van de Active Directories. 

Daarnaast is uit ons onderzoek gebleken dat verouderde Windows besturingssystemen aanwezig 
zijn binnen een deel van de onderzochte domeinen. Hoewel dit niet de Domain Controllers  
(ten behoeve van de Active Directory) zelf betreft, is dit een aandachtspunt. 

3.7 IT-beheer P-Direkt nog niet geheel op orde, verbeteringen aantoonbaar zichtbaar
Gedurende het jaar zijn bij P-Direkt een aantal verbeteracties doorgevoerd om het IT-beheer  
(GITC van het primaire proces) te verbeteren. Voor het onderdeel gebruikersbeheer is invulling 
gegeven aan onze aanbeveling om een gebruikers- en autorisatiematrix te implementeren en 
inmiddels worden de procedures voor gebruikersbeheer nageleefd. 

Desondanks is het IT-beheer rondom wijzigingsbeheer en productiebeheer nog niet geheel op 
orde. In 2020 hebben we hier geen feitelijke onvolkomenheden of gevallen van oneigenlijk gebruik 
van bevoegdheden vastgesteld. Wel blijft het risico hierop nog bestaan. 

Aangezien een aantal verbeteracties een structureel karakter heeft, is door P-Direkt gericht 
ingezet op een cultuurveranderingstraject. En heeft P-Direkt de nodige actie in gang gezet om het 
probleem naar de toekomst toe op te lossen. Het gaat hier onder andere om het vergroten van 
controlebewustzijn bij medewerkers, inbedding van beheersingsmaatregelen in de uitvoering van 
processen en het vergroten van de samenwerking tussen afdelingen.

3.8 CIO BZK: Zet verder in op risicoanalyse, beveiligingsonderzoek of pentest en awareness
BZK heeft de regierol en het beleid omtrent informatiebeveiliging verbeterd onder meer door het 
actualiseren van het BZK-brede beleidskader informatiebeveiliging en privacy. Als onderdeel 
hiervan zijn ook BZK-brede richtlijnen beschreven voor verschillende deelonderwerpen, zoals 
risicomanagement en incidentmanagement. Daarnaast is als onderdeel van het nieuwe 
CIO-stelsel van BZK een cyclus opgezet met viermaandelijkse gesprekken tussen de CIO-BZK en 
de decentrale CIO’s die voorbereid worden op CISO-niveau. In de basis heeft BZK de nodige 
maatregelen getroffen, of de maatregelen in praktijk werken, moet nog blijken.

Uit de monitoring van BZK blijkt iets meer dan de helft van de kritieke systemen recent is 
onder worpen aan een recente QuickScan of risicoanalyse en aan een beveiligingsonderzoek,  
zoals een pentest of audit.

Wij adviseren de CIO-BZK:
• de overige kritieke systemen te analyseren ten einde mogelijke kwetsbaarheden inzichtelijk te krijgen en  

aan te pakken; 
• het benutten van de viermaandelijkse CIO-gesprekken om de regierol op informatiebeveiliging zichtbaar  

te verhogen;
• zorg te dragen voor een juiste implementatie van de nieuwe richtlijnen uit het beleidskader - ook bij de 

deelorganisaties; 
• het voortzetten van de ingezette stappen voor het ontwikkelen van een ‘awareness’ plan zodat hier op  

korte termijn mee gewerkt kan worden.
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BZK heeft recentelijk over 2020 het Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) Beeld opgesteld, 
waarin bovengenoemde adviespunten voor 2021 zijn geadresseerd. 

3.9 Informatiebeveiliging bij SSO-CN is nog kwetsbaar
Het proces van informatiebeveiliging bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een onderwerp 
dat blijvende aandacht van het RCN-management vereist. SSO-CN heeft te maken met een overvolle 
portefeuille aan werkzaamheden en IT-projecten. Naast de gebruikelijke (ICT-)dienstverlening 
hebben realisering van de IT-projecten Identity & Access Management, Netwerk op Orde en de 
toekomstige aansluiting op een Security Operating Center, flinke impact op de organisatie en de 
grenzen van beschikbare menselijke capaciteit. Gemaakte keuzes in prioritering, in relatie tot de 
bijzondere Caribische situatie en lokale omstandigheden, hebben onlosmakelijk gevolgen voor 
verbeteren van het proces rondom informatiebeveiliging. 

Uit ons onderzoek naar de GITC blijkt dat, mede naar aanleiding van deze gemaakte keuzes, de 
eerdere plannen voor het vormgeven en daadwerkelijk functioneren van een Plan Do Check Act 
(PDCA)-cyclus nog niet zijn uitgevoerd. Een goed functionerende PDCA vormt een essentiële basis 
voor het (bij-)sturen in en beheersen van het proces van informatiebeveiliging. Met het ontbreken 
van een goed functionerend PDCA-cyclus bestaat het risico op een onjuiste prioriteitstelling en 
daaruit volgende keuzes van de te nemen maatregelen om de kwetsbaarheden op te lossen.  
Het risico blijft daarmee bestaan dat tekortkomingen in de informatiebeveiliging en in het 
IT-beheer kunnen leiden tot ongeautoriseerde toegang tot functies en gegevensverzamelingen  
in de systemen, wijzigingen in gebruikersdata, beschadiging en/of dataverlies.

Voorts hebben we bevindingen ten opzichte van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), 
die gaan over naleving van het principe van ‘Least Privilege’ bij systeembeheer, de logische 
toegangsbeveiliging tot en beveiliging van IT-componenten, het stelsel van logging en monitoring 
en het proces van wijzigingsbeheer.

Voor een juiste prioriteitsstelling is inbreng en betrokkenheid daarbij van het verantwoordelijk 
lijnmanagement (de Diensten) van SSO-CN van belang. Een instrument bij uitstek hierbij is een 
overkoepelend informatiebeveiligingsontwerp (security design). Dit informatiebeveiligings-
ontwerp biedt inzicht in benodigde maatregelen uit hoofde van de jaarlijkse beveiligingscyclus en 
de benodigde maatregelen op middellange –en lange termijn in onderlinge samenhang. Het is van 
belang dat SSO-CN de bevindingen samen met de diverse projecten ter verbetering, betrekt in een 
op risicoanalyse gebaseerd informatiebeveiligingsontwerp SSO-CN. 

Wij adviseren SSO-CN:
• zorg te dragen voor een functionerende PDCA-cyclus, waarin op basis van uitgevoerde werkzaamheden en 

analyses het management actief kan (bij-) sturen waar nodig; 
• om een overkoepelend informatiebeveiligingsontwerp op te stellen en op basis van een risicoanalyse te komen 

tot een juiste prioriteitstelling van de benodigde beveiligingsmaatregelen;
• om de inbreng van het verantwoordelijk lijnmanagement (de Diensten) van SSO-CN actief te betrekken de bij 

het verbeteren (van de te stellen eisen aan het niveau) van de ICT-basisbeveiliging.

3.10 Aandachtspunten voor het financieel beheer en AVG

3.10.1  Totstandkoming liquiditeitsleningen voor de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten niet geheel conform 
vereisten uit de comptabiliteitswet 2016 verlopen
De Rijksministerraad heeft in 2020 besloten tot de verstrekking van liquiditeitssteun aan Caribisch 
Nederland op basis van de adviezen van het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten 
en College Aruba financieel toezicht. Vanwege het spoedeisende belang heeft Koninkrijksrelaties 
de Staten-Generaal middels een kamerbrief geïnformeerd en hebben de Staten-Generaal met het 
goedkeuren van de incidentele suppletoire begrotingen de verstrekking van de liquiditeitssteun 
geautoriseerd. Wij constateren echter dat het proces van informeren niet geheel conform de 
regelgeving uit de Comptabiliteitswet 2016 (CW 2016) is verlopen.
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Wij vragen aandacht voor de volgende twee aspecten: 
• vanwege het spoedeisende belang bij de verstrekking van de liquiditeitssteun, is een beroep 

gedaan op artikel 2.27, tweede lid, van de CW 2016. Op basis van dit artikel is het toegestaan om 
voor de autorisatie van de Staten-Generaal de liquiditeitssteun te verstrekken. Wel is het van 
belang dat de Staten-Generaal vooraf schriftelijk wordt geïnformeerd. Wij constateren dat bij 
het verstrekken van de eerste tranche liquiditeitssteun Caribisch Nederland het schriftelijke 
informeren niet tijdig heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot een comptabele onrechtmatigheid;

• in het beleidskader risicoregelingen is bepaald dat risicoregelingen (o.a. leningen) onder 
voorafgaand toezicht van de minister van Financiën vallen. Voor nieuwe risicoregelingen en 
risicoregelingen die gewijzigd worden moet een toetsingskader worden ingevuld.  
Wij constateren dat deze toetsingskaders niet tijdig naar de Staten-Generaal zijn verstuurd.

3.10.2 Toezicht op verantwoordingen SSO CN ontbreekt
Wij stellen vast dat de financiële verwerking van de maandverantwoordingen van SSO CN in de 
verantwoording van Koninkrijksrelaties niet tijdig en correct verloopt. 
Dit vormt een risico voor de kwaliteit van de financiële verantwoording en daarmee voor een 
ordelijk en controleerbaar financieel beheer. Wij zien dit terug bij het opstellen van de 
jaar verantwoording van Koninkrijksrelaties in de vele correcties die op het laatste moment nog 
plaatsvinden. Dit is voor alle betrokkenen niet efficiënt.

Wij benadrukken het belang van toezicht door Koninkrijksrelaties, FEZ en FDC op de kwaliteit en 
inhoudelijke juistheid van de maandverantwoordingen en de correcte verwerking van deze 
maandverantwoordingen in de financiële administratie van BZK.

3.10.3 Onzekerheid in volledigheid opbrengsten RvIG naar verwachting in 2021 opgelost
De opbrengsten van RvIG bestaan onder andere uit het verstrekken van reisdocumenten,  
het beheer van het Burgerservicenummer (BSN) en het berichtenverkeer met betrekking tot de 
Basisregistratie Personen (BRP). Voor de volledigheid van de BRP-opbrengsten is het nodig inzicht 
te verkrijgen in de werking van de bijbehorende IT-systemen. Tot op heden ontbreekt een 
betrouwbare basis voor het vaststellen van de volledigheid van de BRP-opbrengsten uit het 
berichtenverkeer. 

Om deze onzekerheid over de volledigheid van de BRP-opbrengsten op te lossen heeft RvIG met 
OpenText en DICTU afspraken gemaakt over de te hanteren normen waarin de interne beheersing 
voor de telling van het aantal berichten moet voldoen. Vervolgens is de afspraak gemaakt om 
jaarlijks onderzoek te doen naar de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersing. 

Ten behoeve van het systeem bij OpenText heeft de RvIG verzocht om een assurance rapport over 
2020. Dit om zekerheid te krijgen over het functioneren van het systeem. Het onderzoek is naar 
verwachting eind maart afgerond. Het verkrijgen van assurance over de interne beheersing bij 
DICTU zal naar verwachting in 2021 mogelijk zijn in verband met een migratie naar een nieuwe 
infrastructuur. Hierdoor kan de volledigheid van de opbrengsten van het aantal uitgewisselde 
BRP-berichten in het geval van DICTU in 2020 niet aangetoond worden. De onzekerheid in de 
omzet BRP blijft daardoor voor 2020 bestaan, die in de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt 
toegelicht.

3.10.4 Mogelijke risico’s in het beheer van licenties - SSC-ICT
Het beheer van de licenties is een complex proces voor SSC-ICT. Het aantal licenties is hoog en er 
zijn veel verschillende licenties in omloop, waarbij het eigenaarschap niet altijd bij SSC-ICT ligt.  
Het meten van het gebruik is technisch gecompliceerd door de meerdere omgevingen.  
Het financieel belang is hoog, de kosten zijn op jaarbasis circa € 29 miljoen. 
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SSC-ICT is zich goed bewust van de complexiteit en de problemen en heeft hier gedurende 2020 de 
nodige aandacht aan geschonken en inspanningen op verricht. Zo heeft op verzoek van SSC-ICT 
de ADR gedurende 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het licentiebeheer en een rapport 
uitgebracht met diverse aanbevelingen. SSC-ICT heeft de functionaliteit van de registratie-
instrument verder ingericht. 

Desondanks hebben wij vastgesteld dat SSC-ICT nog veel moeite heeft met het licentiebeheer.  
De interne controle binnen SSC-ICT monitort het gebruik van licenties en registreert ongewenste 
ontwikkelingen in het beheer. De complexiteit in het proces maakt dat SSC-ICT zelf het gebruik 
niet altijd kan beheersen. Klanten volgen niet altijd de vereiste procedures en sommige klanten 
beschikken over eigen licenties, die in de monitoring niet goed kunnen worden meegenomen. 

Het niet goed kunnen beheersen van het licentiebeheer leidt tot risico’s op additionele kosten 
door bijvoorbeeld het aanschaffen van meer licenties dan strikt noodzakelijk is en/of tot risico’s op 
forse boetes als gevolg van meer gebruik van de applicaties dan het aantal beschikbare licenties 
toestaat. 

Wij adviseren SSC-ICT: 
• om aandacht te blijven houden voor het verbeteren van het licentiebeheer en een betere inrichting van de 

aanvullende dienstverlening. Dit zal naar verwachting een traject zijn van meerdere jaren. De verdere 
inrichting van het registratie-instrument, waarbij de dekkingsgraad en de nauwkeurigheid worden vergroot, 
heeft tot doel dat het gebruik van licenties beter gevolgd en bewaakt kan worden. Tot slot is van belang dat 
het licentiebeheer bij één organisatie, SSC-ICT, wordt belegd en dat niet wordt toegestaan dat gebruikers een 
eigen licentie aanschaffen.

3.10.5 Nog geen akkoord over financiering herstel breedplaatvloeren specialty – panden
In het interim-rapport hebben we gerapporteerd over de onduidelijkheid over de financiering van 
het herstel van breedplaatvloeren voor de zogenoemde ‘specialty’-panden van het Rijksvast-
goedbedrijf (RVB). De verwachte overeenstemming tussen de opdrachtgever en het RVB over de 
financiering is tot op heden niet gerealiseerd. De onduidelijkheid bestaat op dit moment nog.

De betrokken partijen zijn in gesprek om tot overeenstemming te komen over de financiering, 
uitgegaan van een klein risico op onveiligheid bij normaal gebruik van panden met breedplaat-
vloeren. Voor tenminste één pand blijkt dat de beheersmaatregelen die nodig zijn voor veilig 
gebruik van de vloeren verder te gaan dan bij andere objecten. Het RVB, vooruitlopend op een 
oplossing van de financiering, neemt een voorziening op in de jaarrekening, omdat ze mogelijk 
deels de lasten voor herstel zullen dragen. 

Onduidelijk is wat de financiële omvang is van de herstelopgave voor andere ‘specialty’ panden. 
Wij verzoeken het RVB om snel met betreffende opdrachtgever tot overeenstemming te komen 
over de financiering, zodat tijdig herstel kan plaatsvinden en risicovolle situaties waar mogelijk 
kunnen worden voorkomen. 

3.10.6 Ontbreken van expliciete afspraken rondom de winning van bodemmaterialen
Het RVB stelt privaatrechtelijke overeenkomsten op voor door opdrachtnemers te winnen 
bodemmaterialen. Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op de publiekrechtelijke vergunning op 
basis van de Ontgrondingenwet die door Rijkswaterstaat is afgegeven. Het RVB factureert en int 
deze inkomsten met een omvang van 28 miljoen, vanuit haar bevoegdheid om privaatrechtelijke 
rechtshandelingen te verrichten. De ontvangsten lopen via de begroting en jaarverantwoording 
van BZK (VII).

Voor het borgen van de volledige verantwoording van de opbrengsten heeft het RVB input nodig  
van de publiekrechtelijke vergunningverlener, zijnde Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is belast met 
de (bestuurlijke) handhaving van de door haar afgegeven vergunning. Expliciete afspraken met RWS 
over de vorm en inhoud van het toezicht en de onderlinge rapportage hierover ontbreken.  
Het gevolg is dat de volledigheid van de hieraan gerelateerde ontvangsten mogelijk onvoldoende 
geborgd is. Het RVB heeft inmiddels een normatief kader opgesteld en besproken met RWS. 
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Wij adviseren het RVB:
• om gezamenlijk met FEZ van BZK en RWS de risico inschatting te maken en te bepalen welke beheersings-

kader vereist is zodat helder is wie welke taken uitvoert.

3.10.7 AVG: Privacy management niet toereikend ingeregeld
De ADR heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het BZK de burgers 
faciliteert bij het uitoefenen van hun recht op inzage en rectificatie (rechten van de betrokkene). 
Ook hebben wij de kwaliteit van het register van verwerkingsactiviteiten onderzocht. Beide 
onderwerpen zijn belangrijke onderdelen van privacy management en dragen bij aan het 
vertrouwen van de burger. Voor dit onderzoek zijn per departement twee dienstonderdelen 
geselecteerd en de getroffen maatregelen nader geanalyseerd. 

Wij adviseren de CIO BZK:
• investeer in een register dat een juist en volledig beeld geeft van de verwerkingen van persoonsgegevens per 

verantwoordelijkheidsgebied, waarbij aandacht geschonken wordt aan de volledige samenhang tussen de 
vastgelegde gegevens en de verwerkingen; 

• ontwikkel een procedure die de actualiteit van het register en de periodieke verantwoording hierover borgt. 
Neem deze activiteiten mee in de reguliere P&C-cyclus; 

• stel een privacyrichtlijn op dat toeziet op een tijdige afhandeling van privacy-verzoeken en waarin aandacht is 
voor het aantoonbaar monitoren van de status van de afhandeling en het periodiek beoordelen daarvan; 

• organiseer kennissessies met betrekking tot de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen 
privacy management.

3.10.8 Aandachtspunt: ‘Gelabeld’ geld in het gemeente- (B) en provinciefonds (C) is een aflopende zaak
Sinds twee jaar is aandacht gevraagd voor zogenaamd ‘gelabeld’ geld bij decentralisatie-
uitkeringen in het gemeente- en provinciefonds. Dit zijn uitkeringen, waarbij in meer of mindere 
mate voorwaarden zijn gesteld. Deze voorwaarden zijn niet gepast in de fondsen, vanwege de 
beleids- en bestedingsvrijheid zoals bedoeld in de Financiële verhoudingswet. 

In 2019 hebben wij vastgesteld dat BZK grote stappen heeft gezet in de aanpak van ‘gelabeld’ geld. 
In 2020 heeft dit een vervolg gekregen. Totdat de Financiële verhoudingswet is herzien, worden 
decentralisatie-uitkeringen opnieuw door BZK beoordeeld. Een aantal decentralisatie-uitkeringen 
is omgezet naar een specifieke uitkering en voor andere zijn de bestuurlijke afspraken of 
convenanten aangepast. Voor een aantal langer lopende decentralisatie-uitkeringen was 
aanpassing van het convenant niet mogelijk of wenselijk en heeft over 2020 een laatste 
restbetaling plaatsgevonden. 

BZK heeft de beoordeling van lopende uitkeringen in 2020 verder afgerond waardoor de onrecht-
matigheid van decentralisatie-uitkeringen na afloop van de uitkeringsperiode opgelost zal zijn. 



4
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4  Rijksbrede bedrijfsvoering: aandacht voor verstevigen 
centrale regievoering

Dit hoofdstuk beschrijft de aandachtspunten voor de rijksbrede bedrijfsvoering, waar BZK een 
prominente rol in heeft.

4.1 DGOO: Eisen aan raamovereenkomsten aangescherpt en rijksbrede monitoring is 
essentieel
DGOO heeft als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie C-216 en het advies van de 
Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) een nadere interpretatie uitgewerkt van de rijksbrede 
werking van raamovereenkomsten. Deze interpretatie heeft impact op de (rijksbrede) bedrijfs-
voering inzake aanbesteding en contractbeheer ten aanzien van raamovereenkomsten. 

Een eenduidige interpretatie van de uitspraak en communicatie hierover, is noodzakelijk voor een 
uniforme rijksbrede werking van raamovereenkomsten en om rijksbreed rechtmatigheidsfouten 
in de aanbestedingen te voorkomen. Specifiek gaat het om het opnemen van (maximale) af te 
nemen hoeveelheid en waarde van de leveringen/diensten in aanbestedingsstukken, contractduur 
en rijksbrede monitoring. Dit laatste betekent dat de rijksbrede spendanalyse, maar ook het 
adequaat bijhouden van de uitnutting van rijksbrede raamovereenkomsten essentieel zijn in de 
uitvoering en de beheersing van de inkooprisico’s. 

Voor de communicatie is het van belang om een heldere startdatum af te spreken van wanneer 
deze interpretatie van toepassing wordt verklaard, zodat in de verantwoording en de controle op 
de verantwoording geen discussie hierover kan ontstaan. Overweeg om deze interpretatie in te 
laten gaan op 1-1-2022, zodat in 2021 zorgvuldige communicatie en voorbereidingen kunnen 
worden getroffen ten aanzien van de interne beheersing. 

4.2 CIO Rijk: regierol verstevigd en risicoanalyses nog niet op niveau

4.2.1  Regierol CIO Rijk verstevigd door aanpassingen van het CIO-stelsel, meer centrale sturing en beheersing  
en nieuw beleid
In 2020 zijn door BZK een aantal activiteiten uitgevoerd om de informatievoorziening rijksbreed 
verder te verbeteren. Deze activiteiten hebben in 2020 geleid tot twee belangrijke besluiten in de 
Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) en een besluit in de ministerraad 
besluit over het CIO-stelsel Rijksoverheid. 

Zo is in juli 2020 door de ICBR ingestemd met het nieuwe Informatiebeveiligingsbeeld (IBB).  
Dit IBB vervangt de In Control Verklaring (BIR) en sluit daarmee ook meer aan bij de risico-gerichte 
benadering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast is het programma 
Versnelling Cybersecurity eind oktober goedgekeurd in de ICBR. Het doel van dit programma is om 
de digitale weerbaarheid binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren te verhogen. 

Verder is in december 2020 het besluit CIO-stelsel door de ministerraad goedgekeurd. In dit 
besluit zijn de taken en bevoegdheden van de CIO-Rijk, de CISO-Rijk en de departementale CIO’s 
en CISO’s vastgelegd. Voorts is de positie van het CIO-beraad en zijn voorportalen, zoals de 
CISO-raad beschreven. Met dit besluit wil BZK het besturingsmodel en het besluitvormingsproces 
van het CIO-stelsel verstevigen en verduidelijken. Zo is per november 2020 de positie van 
CISO-Rijk ingevuld. De ADR is gevraagd in 2021 een 0-meting uit te voeren op een aantal onder-
delen om daarmee inzicht te geven in de huidige status van het CIO-stelsel op de departementen 
op die onderdelen. 
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Een positieve ontwikkeling vinden we ook het feit dat onder regie van CIO-Rijk gesprekken zijn 
ingepland met alle SG’s van de departementen om samen met Nationaal Bureau voor 
Verbindingsbeveiliging (NBV), Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) met ondersteuning van 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te adviseren over het verhogen 
van de digitale weerbaarheid.

4.2.2 Rijksbreed onderzoek Informatiebeveiliging: risicoanalyses vereisen snelle aandacht
Uit de registratie van de departementen zelf blijkt dat voor ca 35% van alle kritieke systemen 
binnen het Rijk nog geen actuele risicoanalyses beschikbaar zijn. Uit ons rijksbrede onderzoek 
naar de informatiebeveiliging blijkt verder dat organisaties recentelijk geen beveiligingsonderzoek 
en/of geen pentest hebben laten uitvoeren op deze systemen. 

Het beschikken over een actuele risicoanalyse en het periodiek laten uitvoeren van beveiligings-
onderzoeken en/of pentesten op kritieke systemen behoort wat ons betreft tot de minimale 
vereisten (hygiëne maatregelen) in de beheersing van de informatiebeveiliging. 

Wij adviseren de CIO Rijk:
• om vanuit de centrale sturing en beheersing op informatiebeveiliging expliciet aandacht te besteden aan het 

tijdig laten uitvoeren van risicoanalyses op kritieke systemen. Gedacht kan worden aan afspraken over interne 
rapportages, Key Performance Indicators en monitoring. Een en ander gecombineerd met het op bestuurs-
niveau bespreken van bevindingen op het domein van IT-beheer, waaronder informatiebeveiliging. Dit kan 
bijdragen aan de naleving van wet- en regelgeving en meer openheid en transparantie tussen BZK en de 
overige ministeries over de status van de beheersing van IT. 

4.2.3 Rijksbrede Regierol AVG nog nader te concretiseren
Met het nieuwe Besluit CIO-stelsel Rijksdienst heeft BZK een duiding gegeven aan het inrichten 
van een regierol met betrekking tot privacy management. Het besluit bepaalt dat de CIO zich een 
oordeel vormt en de departementsleiding adviseert over alle aspecten van digitalisering en 
informatievoorziening. Dit omvat aspecten zoals informatiebeveiliging, privacy en de 
ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen, in elk stadium van het uitvoeringsproces,  
de beleidsontwikkeling of het bedrijfsvoeringproces. De precieze invulling hiervan in relatie tot de 
functie van CIO-Rijk en CISO-Rijk moet nog plaatsvinden. 

We hebben in opdracht van de departementen en met een coördinerende en faciliterende rol van 
DGOO een rijksbreed verkennend onderzoek gedaan naar de naar de maatregelen die ervoor 
zorgen dat burgers hun recht op inzage en het recht op rectificatie en aanvulling kunnen 
uitoefenen. Verder hebben wij de kwaliteit van de registers van verwerkingsactiviteiten 
onderzocht, gericht op het kunnen aantonen van de naleving van de verantwoordings-
verplichtingen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij twee dienstonderdelen per ministerie. 

Het eindrapport met het resultaat van dit verkennend onderzoek zal begin april aangeboden 
worden aan de DGOO.

4.3 Uitdaging om informatievoorziening en informatiehuishouding Rijk op orde te krijgen. 
De ontwikkeling naar een open en transparante overheid hebben een substantiële impact op de 
huidige bedrijfsvoering binnen de organisaties van het Rijk. Dit betekent dat ook de organisaties 
die voorheen meer primair intern gericht zijn zich nu ook naar de buitenwereld moeten richten.  
Dit vraagt om een weerbaardere en wendbaardere organisatie om tijdig te kunnen anticiperen op 
diverse vraagstukken vanuit de samenleving waarin wij leven. Maar dit vraagt ook een cultuur-
verandering (waaronder een verandering in houding en gedrag) die gevolgen heeft voor zowel de 
organisatie en de techniek, als de mindset van de medewerkers. 
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4.3.1 BZK krijgt een belangrijke rol inzake informatievoorziening
Naar aanleiding van het rapport Ongekend Onrecht van de parlementaire ondervragings-
commissie kinderopvangtoeslag (POK)2 heeft het kabinet de informatievoorziening en 
huis houding binnen de Rijksoverheid tot speerpunt gemaakt. Adequate informatie voorziening 
aan burgers en politiek schiet nog te vaak tekort. Een belangrijke oorzaak is dat de informatie-
huishouding van het Rijk niet op orde is. Binnen de rijksdienst gaat het om uitvoering en naleving 
van regels in het kader van de Archiefwet, de Wet Openbaar Bestuur (Wob), de Wet Open 
Overheid, informatiebeveiliging en privacyregelgeving. In de praktijk wordt er divers en 
versnipperd gestuurd op informatie huishouding bij, en in de ketens tussen organisaties. Om dit te 
verbeteren is een rijksbrede stuurgroep ingericht onder voorzitterschap van DGOO. 

Tevens zal een rijksbrede regeringscommissaris worden aangesteld die als opdracht krijgt om 
onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK de totstandkoming en uitvoering van de 
verbetering van de informatievoorziening en informatiehuishouding van de (Rijks)overheid te 
bevorderen.

Programma Informatievoorziening en informatiehuishouding
De volgende doelen worden beoogd met het programma Informatievoorziening en 
informatiehuishouding: 
• beter samenspel tussen Kamer, departementen en ambtenaren en burgers/maatschappij. 

Dit zorgt voor een verruiming van de informatieverstrekking van de onderliggende 
informatie van Tweede en Eerste Kamer;

• overheidshandelen voor, tijdens en na afloop van maken van beleid en wetgeving altijd 
onderbouwd kunnen verantwoorden door een verruiming van de actieve openbaarmaking 
van onderliggende informatie; 

• betere en toegankelijke informatie over de dagelijkse bedrijfsvoering van de overheid zelf. 
Dit zorgt voor betere vindbaarheid en minder vragen achteraf door transparantie vooraf;

• informatie ook na jaren steeds makkelijk terug te vinden waarbij de informatie nog steeds 
leesbaar is. Dit zorgt voor een verbeterde duurzame toegankelijkheid. 

Het programma heeft een interbestuurlijke bezetting en een stuurgroep onder voorzitter-
schap van DGOO. Hierin wordt de samenhang tussen de actielijnen geborgd. Besluitvorming 
vindt plaats in bestaande gremia. Besluiten en nota’s die vanuit het programma naar het 
Secretarissen-Generaal Overleg (SGO) of de ministerraad gaan, worden eerst voorgelegd aan 
de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit het SGO, ICBR en andere gremia. 

Gezien de omvang van de gehele operatie, benadrukken we om, redenerend vanuit het publieke 
belang, prioriteit te geven aan verbetering in de informatievoorziening bij de (keten)organisaties 
waar deze het meest noodzakelijk is. 

2  Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag, ‘Ongekend Onrecht’, Tweede Kamer, 35510 nr 2, 17 december 2020.
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4.3.2 Impact nieuwe Wet Open Overheid
De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om één transparante 
overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zo 
veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. De wet moet ervoor 
zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.

Bij de Hoge Colleges van Staat zijn een aantal Woo-coördinatoren vanuit onder meer de Raad voor 
State bezig met grondige voorbereidingen die naar verwachting vanaf het tweede halfjaar van 
2021 van kracht gaat. Voor de Hoge Colleges van Staat heeft deze nieuwe wet een belangrijke 
invloed op de toekomstige inrichting van de bedrijfsvoering. 

4.4 Uitvoering huisvestingsbeleid inzake programma renovatie Binnenhof niet efficiënt 
De huidige wijze van sturing en financiering van huisvestingsprojecten voor de Hoge Colleges van 
Staat en paleizen bergt een substantieel risico op discussies en disputen in de politiek-bestuurlijke 
omgeving over de uitvoering en resultaat van deze projecten. Deze discussies en disputen leiden 
tot vertragingen in de uitvoering en hebben substantiële financiële consequenties tot gevolg. 

Huisvestingstelsels 
Binnen het Rijk bestaan vier verschillende huisvestingstelsels:
• Rijkshuisvestingsstelsel Kantoren;
• Rijkshuisvestingsstelsel Specialties (voorbeelden: gerechtsgebouwen, gevangenissen en 

laboratoria);
• huisvestingstelsel Defensie; 
• huisvestingstelsel voor Bijzondere Specialties: voor niet-Rijksdiensten zoals bijvoorbeeld  

de Hoge Colleges van Staat en paleizen.

In december 2015 heeft de toenmalige minister van Wonen en Rijksdienst in een brief aan de 
TK herbevestigd dat de bijzondere specialties (en daarmee de Hoge Colleges van Staat) niet 
onder het Rijkshuisvestingstelsel Kantoren of Specialties vallen. Het huisvestingstelsel voor 
bijzondere specialties kent een grote diversiteit in gebruikersafspraken. De financiering vindt 
plaats conform overeengekomen afspraken. De financiële risico’s voor de huisvesting verschilt 
per afnemer.

De vraag is of bij de totstandkoming van het beschikbare budget en bij belangrijke beslis-
momenten, de bedrijfseconomische afweging tussen kwaliteit (waaronder wensen en 
verwachtingen van de gebruiker van het pand) tijd en geld voldoende op gestructureerde wijze 
aan de orde zijn gekomen. 

Daarbij bestaan onduidelijkheden in governance structuur rondom panden, waardoor het niet in 
alle gevallen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk en daarmee wie waarover besluit in relatie 
tot een pand. 

Wij adviseren BZK:
• om te komen tot een heldere verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat besluitvorming 

over het project effectief verloopt en keuzes in het project tot stand komen in een heldere afweging tussen 
kwaliteit, tijd en geld om zo te komen tot de beste uitkomst voor het project en zo disputen over de invulling 
en uitvoering en vertragingen als gevolg daardoor in het project zoveel mogelijk te voorkomen. 
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4.5 Stabiel Financieel Klimaat SSO’s, om te komen tot voorspelbare tarieven en een 
transparant kostprijsmodel
Momenteel staat de ontwikkeling van het financieel beheer binnen SSO’s in de belangstelling. 
Deze ontwikkelingen vormen onderdeel van de doorontwikkeling van het directoraat-generaal 
Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (dg VBR). Een van de onderdelen van de doorontwikkeling betreft 
het programma Stabiel Financieel Klimaat. Het programma heeft tot doel om te komen tot 
voorspelbare tarieven en stabiele tarieven in een transparant kostprijsmodel. Ten behoeve van 
een betere sturing op de kwaliteit, hoeveelheid, prijs en efficiëntie van de dienstverlening van de 
SSO’s en het RVB.

Bij SSC-ICT hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de opbouw en specifiek naar de verdeel- en 
toerekeningsleutels in de algoritmen in het kostprijsmodel. 
Het model is logisch opgebouwd en voorzien van diverse beheersingsmaatregelen ter borging van 
de betrouwbaarheid, de kwaliteit en de uitkomsten van het model. Achteraf, in een nacalculatie, 
kan worden bezien of vereenvoudiging van het model mogelijk is en of dit niet leidt tot minder 
informatie voor de klant of ten koste gaat van de gewenste managementinformatie.

Verder voeren wij een onderzoek uit naar de wijze van sturing binnen UBR op de relatie tussen de 
kwaliteit van de dienstverlening, de in rekening gebrachte tarieven en de kostenontwikkeling.  
Dit met het doel om zakelijk en kostendekkend te werken en de transparantie en de stabiliteit van 
de tarieven te bevorderen.

Het programma Stabiel Financieel Klimaat en de resultaten van ons onderzoek kunnen naar onze 
mening een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van de doelmatigheid en transparantie in 
de totstandkoming van de tarieven en het voorkomen van onduidelijkheden in de onderlinge 
relatie tussen de eigenaar, de opdrachtgevers en de SSO’s. 



Bijlagen



Koninkrijksrelaties (IV)
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Bijlage 1  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij 
Koninkrijksrelaties (IV)

Aan: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen financiële overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van het jaarverslag 2020 van 
Koninkrijksrelaties (IV) gecontroleerd. Naar ons oordeel geven deze financiële overzichten een 
getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering van Koninkrijksrelaties over 2020 
in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de 
Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling 
rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

De financiële overzichten bestaan uit:
• de verantwoordingsstaat over 2020 met de financiële toelichting daarbij; 
• de saldibalans per 31 december 2020 met de toelichting daarbij;
• de in de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf) opgenomen 

rapportage over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering 
over 2020.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijk heden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

B Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen andere informatie
Naast de financiële overzichten omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het deel algemeen (verzoek tot dechargeverlening en leeswijzer);
• het niet-financiële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;
• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);
• de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf);
• de voorgeschreven bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële overzichten en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die is vereist op grond van de verslaggevingsvoorschriften die zijn 

opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving,  
waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat3.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in artikel 3, eerste lid, aanhef en 
onder b, en artikel 4, tweede lid, van het Besluit Auditdienst Rijk en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de financiële overzichten.

De minister is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten die de uitkomsten 
van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in overeenstemming met de verslag-
gevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voort - 
vloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. In dit kader is de 
minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de minister noodzakelijk acht 
om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijk heidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van 

materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,  
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

3 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar de totstandkoming van de niet-financiële  
verantwoordingsinformatie, waarvan wij de uitkomsten vermelden in ons auditrapport.
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van het ministerie4; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het ministerie en de toelichtingen die 
daarover bij de financiële overzichten zijn opgenomen;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de 
daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 15 maart 2021

Auditdienst Rijk

4 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer,  
de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties, waarvan wij de uitkomsten vermelden in  
ons auditrapport.



Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (VII)
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Bijlage 2  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Aan: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen financiële overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van het jaarverslag 2020 van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecontroleerd. Naar ons oordeel geven 
deze financiële overzichten een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2020 in overeenstemming met 
de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit 
voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

De financiële overzichten bestaan uit:
• de departementale verantwoordingsstaat over 2020 met de financiële toelichting daarbij; 
• de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen over 2020 met de toelichting daarbij; 
• de departementale saldibalans per 31 december 2020 met de toelichting daarbij;
• de in de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf) opgenomen 

rapportage over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering 
over 2020;

• de overzichten over 2020 met de gegevens als bedoeld in de artikelen 4.1 en 4.2 van de Wet 
normering topinkomens (WNT).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijk-
heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatie-
bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienst-
betrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of 
de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen andere informatie
Naast de financiële overzichten omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het deel algemeen (verzoek tot dechargeverlening en leeswijzer);
• het niet-financiële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;
• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);
• de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf);
• de voorgeschreven bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële overzichten en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die is vereist op grond van de verslaggevingsvoorschriften die zijn 

opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving,  
waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat5.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in artikel 3, eerste lid, aanhef en 
onder b, en artikel 4, tweede lid, van het Besluit Auditdienst Rijk en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de financiële overzichten.

De minister is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten die de uitkomsten 
van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in overeenstemming met de verslag-
gevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voort 
vloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. In dit kader is de 
minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de minister noodzakelijk acht 
om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

5 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar de totstandkoming van de niet-financiële  
verantwoordingsinformatie, waarvan wij de uitkomsten vermelden in ons auditrapport.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van 

materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, 
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van het ministerie6;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het ministerie en de toelichtingen die 
daarover bij de financiële overzichten zijn opgenomen;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de 
daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 15 maart 2021

Auditdienst Rijk

6 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer,  
de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties, waarvan wij de uitkomsten vermelden in  
ons auditrapport.



Gemeentefonds (B)
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Bijlage 3  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij 
Gemeentefonds (B)

Aan: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen financiële overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van het jaarverslag 2020 van het 
Gemeentefonds (B) gecontroleerd. Naar ons oordeel geven deze financiële overzichten een 
getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering van het Gemeentefonds over 2020 
in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de 
Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling 
rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

De financiële overzichten bestaan uit:
• de verantwoordingsstaat over 2020 met de financiële toelichting daarbij; 
• de saldibalans per 31 december 2020 met de toelichting daarbij;
• de in de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf) opgenomen 

rapportage over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering 
over 2020.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

B Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen andere informatie
Naast de financiële overzichten omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het deel algemeen (verzoek tot dechargeverlening en leeswijzer);
• het niet-financiële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;
• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);
• de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf);
• de voorgeschreven bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële overzichten en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die is vereist op grond van de verslaggevingsvoorschriften die zijn 

opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving,  
waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat7.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in artikel 3, eerste lid, aanhef en 
onder b, en artikel 4, tweede lid, van het Besluit Auditdienst Rijk en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de financiële overzichten.

De minister is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten die de uitkomsten 
van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in overeenstemming met de verslag-
gevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voort- 
vloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. In dit kader is de 
minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de minister noodzakelijk acht 
om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van 

materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,  
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

7 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar de totstandkoming van de niet-financiële  
verantwoordingsinformatie, waarvan wij de uitkomsten vermelden in ons auditrapport.
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van het ministerie8;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de 
daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 15 maart 2021

Auditdienst Rijk

8 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer,  
de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties, waarvan wij de uitkomsten vermelden in  
ons auditrapport.



Provinciefonds (C)
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Bijlage 4  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
bij Provinciefonds (C)

Aan: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen financiële overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van het jaarverslag 2020 van het 
Provinciefonds (C) gecontroleerd. Naar ons oordeel geven deze financiële overzichten een getrouw 
beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering van het Provinciefonds over 2020 in 
overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de 
Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling 
rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

De financiële overzichten bestaan uit:
• de verantwoordingsstaat over 2020 met de financiële toelichting daarbij; 
• de saldibalans per 31 december 2020 met de toelichting daarbij;
• de in de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf) opgenomen 

rapportage over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering 
over 2020.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

B Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen andere informatie
Naast de financiële overzichten omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het deel algemeen (verzoek tot dechargeverlening en leeswijzer);
• het niet-financiële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;
• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);
• de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf);
• de voorgeschreven bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële overzichten en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die is vereist op grond van de verslaggevingsvoorschriften die zijn 

opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving,  
waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat9.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in artikel 3, eerste lid, aanhef en 
onder b, en artikel 4, tweede lid, van het Besluit Auditdienst Rijk en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de financiële overzichten.

De minister is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten die de uitkomsten 
van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in overeenstemming met de verslag-
gevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voort- 
vloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. In dit kader is de 
minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de minister noodzakelijk acht 
om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van 

materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,  
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

9 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar de totstandkoming van de niet-financiële  
verantwoordingsinformatie, waarvan wij de uitkomsten vermelden in ons auditrapport.
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van het ministerie10; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de 
daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 15 maart 2021 

Auditdienst Rijk

10 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer,  
de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties, waarvan wij de uitkomsten vermelden in  
ons auditrapport.



BES-fonds (H)
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Bijlage 5  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij 
BES-fonds (H)

Aan: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen financiële overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van het jaarverslag 2020 van het 
BES-fonds gecontroleerd. Naar ons oordeel geven deze financiële overzichten een getrouw beeld 
van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering van het BES-fonds over 2020 in overeenstemming 
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

De financiële overzichten bestaan uit:
• de verantwoordingsstaat over 2020 met de financiële toelichting daarbij; 
• de saldibalans per 31 december 2020 met de toelichting daarbij;
• de in de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf) opgenomen 

rapportage over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering 
over 2020.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

B Verklaring over de in het jaarverslag 2020 opgenomen andere informatie
Naast de financiële overzichten omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het deel algemeen (verzoek tot dechargeverlening en leeswijzer);
• het niet-financiële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;
• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);
• de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf);
• de voorgeschreven bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële overzichten en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die is vereist op grond van de verslaggevingsvoorschriften die zijn 

opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving,  
waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. 



 Auditrapport 2020 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) | 48

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat11.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in artikel 3, eerste lid, aanhef en 
onder b, en artikel 4, tweede lid, van het Besluit Auditdienst Rijk en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de financiële overzichten.

De minister is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten die de uitkomsten 
van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in overeenstemming met de verslag-
gevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voort- 
vloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021. In dit kader is de 
minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de minister noodzakelijk acht 
om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van 

materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,  
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

11 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar de totstandkoming van de niet-financiële  
verantwoordingsinformatie, waarvan wij de uitkomsten vermelden in ons auditrapport.
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van het ministerie12; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de 
daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 15 maart 2021

Auditdienst Rijk

12 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer,  
de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties, waarvan wij de uitkomsten vermelden in  
ons auditrapport.
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Bijlage 6 Onderzoeksverantwoording

Controle getrouw beeld financiële overzichten
Als eerste onderdeel van onze wettelijke taak controleren wij of de in het jaarverslag opgenomen 
financiële overzichten een getrouw beeld geven van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering 
en zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende verslaggevingsvoorschriften. Deze taak 
vloeit voort uit artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 6, eerste en tweede lid, van het 
Besluit Auditdienst Rijk.

Wij plannen en voeren onze controle zodanig uit dat wij een redelijke mate van zekerheid verkrijgen 
dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Het materieel belang 
is bepalend voor de strekking van het oordeel in de controleverklaring. Voor begrotingshoofdstuk 
VII, Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) als geheel bedraagt de materialiteit voor de 
verantwoordingsstaten en de saldibalans als geheel 2% voor fouten en onzekerheden bij elkaar 
opgeteld, met een maximum van € 1 miljard. Voor de begrotings hoofdstukken IV en BES-fonds (H) 
bedraagt de materialiteit voor de verantwoordings staten en de saldibalans als geheel 4% voor 
fouten en onzekerheden bij elkaar opgeteld, met een maximum van € 1 miljard. Wij zijn er bij onze 
controle van uitgegaan dat de voorgestelde wijzigingen in de slotwet de goedkeuring van de 
wetgever zullen krijgen.

Voorts hebben wij onderzocht of de in het jaarverslag opgenomen andere (niet-financiële) 
verantwoordingsinformatie niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële 
overzichten en geen materiële afwijkingen bevat. Ook zijn wij nagegaan dat het jaarverslag alle 
voorgeschreven informatie bevat.

Overschrijding van rapporteringstoleranties
Op grond van artikel 3.10 van de Comptabiliteitswet 2016 rapporteert de minister in de uiteen-
zetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf) in het jaarverslag over de 
comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering over 2020. In de 
bedrijfsvoeringsparagraaf zijn de rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden gemeld die hebben 
geleid tot overschrijding van de voorgeschreven rapporteringstoleranties. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
Met ingang van 2018 stelt de Wet normering topinkomens (WNT) nieuwe eisen aan de gegevens 
die moeten worden opgenomen in de WNT-verantwoording. Deze nieuwe eisen hebben onder 
andere betrekking op de samenloop van leidinggevende topfuncties bij meerdere WNT- 
instellingen bij één persoon (anticumulatiebepaling). De Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants heeft aangegeven dat dit leidt tot een knelpunt in de accountantscontrole, omdat de 
juistheid en volledigheid van de WNT-opgave op dit punt afhankelijk is van de situatie bij andere 
instellingen. Dit is ook aangegeven in de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Wij kunnen de 
volledigheid van functies bij andere instellingen niet vaststellen en hebben geen toegang tot 
gegevens bij deze instellingen. In de controleverklaring lichten wij daarom toe dat de naleving van 
de anticumulatiebepaling vanwege deze vaktechnische beperkingen buiten de reikwijdte van onze 
controle valt.
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Onderzoek beheer
Als tweede onderdeel van onze wettelijke taak onderzoeken wij of de geselecteerde processen van 
het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden 
administraties voldoen aan de normen uit de comptabele wet- en regelgeving. Deze taak volgt uit 
artikel 3, tweede lid, en artikel 6, derde lid, van het Besluit Auditdienst Rijk. De normen waaraan wij 
toetsen zijn op grond van artikel 4, derde lid, van het Besluit Auditdienst Rijk:
• ordelijkheid en controleerbaarheid van het begrotingsbeheer;
• doelmatigheid, rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer;
• doelmatigheid, rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid van het verwerven,  

het beheren en het afstoten van materieel;
• betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de financiële administraties.

Bij evaluatie van onze bevindingen hanteren wij drie categorieën: licht, gemiddeld en ernstig.  
Dit onderscheid geeft de impact van de bevinding weer op basis van gewicht en frequentie.

Ten behoeve van het selecteren van de te onderzoeken processen van het begrotingsbeheer, 
financieel beheer, materiële bedrijfsvoering en daartoe bijgehouden administraties hebben wij de 
bedrijfsrisico’s en de daaraan gekoppelde processen in kaart gebracht. Op basis van het belang 
van de processen en de in die processen onderkende risico’s hebben wij in 2020 een aantal 
processen voor nader onderzoek geselecteerd.

Onderzoek totstandkoming niet-financiële informatie
Als derde onderdeel van onze wettelijke taak onderzoeken wij of geselecteerde processen gericht op 
de totstandkoming van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële verantwoordings informatie 
voldoen aan de normen uit de comptabele wet- en regelgeving. Deze taak vloeit voort uit artikel 3, 
eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 6, eerste en derde lid, van het Besluit Auditdienst Rijk. 
Hiertoe onderzoeken wij of de niet-financiële verantwoordingsinformatie op betrouwbare wijze tot 
stand is gekomen. Voorts gaan wij na of de niet-financiële verantwoordings informatie niet strijdig is 
met de financiële verantwoordingsinformatie. Over deze niet-strijdigheid rapporteren wij in onze 
controleverklaring (zie sectie B).

De selectie van de te onderzoeken processen gericht op de totstandkoming van de niet-financiële 
verantwoordingsinformatie in het jaarverslag is afhankelijk van de omvang van de risico’s die 
daarbij worden onderkend. 

De bevindingen uit dit onderzoek zijn opgenomen in onderdeel 2.2 van dit rapport.

Verspreidingskring 
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Het auditrapport is primair bestemd voor het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op grond van de beleidslijn van de 
ministerraad van 19 februari 2016 zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
dit auditrapport op of na verantwoordingsdag, 19 mei 2021, plaatsen op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

http://www.rijksoverheid.nl


Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
(070) 342 77 00
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