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1 Samenvatting 

1.1 Algemeen 

In dit interim-rapport rapporteren wij over de belangrijkste uitkomsten van onze 

onderzoeken tot nu toe. Daarbij wordt aangetekend dat onze onderzoeken zich in 

wisselende stadia van uitvoering bevinden. Onze definitieve bevindingen, die in 

maart 2023 worden gerapporteerd in het auditrapport 2022, kunnen daarom 

afwijken van onze tussentijdse uitkomsten. 

In dit interim-rapport willen wij met name bevindingen en risico’s signaleren die de 

aandacht behoeven zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering kunnen worden 

getroffen. 

 

1.2 Gewogen bevindingen financieel en materieelbeheer 

Wij hebben in 2022 tussentijds onderzoek verricht naar de kwaliteit van de interne 

beheersing van de primaire processen die van belang zijn voor de 

jaarrekeningcontrole van SSC-ICT. In het kader hiervan hebben wij de 

onderstaande relevante processen en jaarrekeningposten betrokken:  

• Beheer devices 

• Inhuur externen 

• Omzet 

 

De bevindingen hebben als gemeenschappelijke factor dat ze veelal niet met een 

eenvoudige maatregel zijn op te lossen, maar meerjarige aandacht vragen van SSC-

ICT. Wij signaleren dat SSC-ICT hier aandacht voor heeft en plannen aan het 

ontwikkelen is of al in verschillende stadia van uitvoering heeft gebracht. 

 

Het adequaat beheren van devices is belangrijk voor SSC-ICT. Verbeteringen zijn 

doorgevoerd zoals de maandelijkse tellingen in het centrale magazijn, waarbij nog 

aandacht nodig is voor de administratieve afwikkeling. Een omvangrijk aantal 

devices had al ingeleverd moeten worden door eindgebruikers. Verder uitstel van 

het terughalen van devices leidt tot risico’s op het gebied van materieelbeheer en 

informatiebeveiliging en is daarnaast een enorme logistieke uitdaging om alle 

devices gecontroleerd en beheerst afgevoerd te krijgen.   

 

Alhoewel de bevindingen ten aanzien van externe inhuur naar hun aard 

vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren, zien we in 2022 een toename in het 

aantal. Aandachtspunten om tot verbetering te komen zijn het formuleren van een 

realistische en werkbare balans tussen eisen en wensen die aan een kandidaat 

worden gesteld en het expliciet aangeven in het beoordelingsformulier per gestelde 

eis dat de kandidaat voldoet. Ook het aanspreken van leveranciers op incorrecte 

aanlevering speelt daarbij een rol. De gewijzigde procedure van verlengingsopties 

heeft tot onrechtmatigheden geleid omdat nadere overeenkomsten een 

'openeindeformulering' bevatten. Door invoering van interne controle op het 

gunningsproces kunnen (rechtmatigheids)fouten tijdig worden ontdekt en hersteld. 

 

Voor wat betreft de omzet is de tijdigheid van getekende DFA’s een blijvend 

aandachtspunt. In het omzetproces zijn verbeteringen ten aanzien van de 

uniformering doorgevoerd, waarbij het van belang is dat wijzigingen in de DFA’s ook 

in de onderliggende bronadministratie worden aangepast. De DFA generator is een 

belangrijke verbetering, waarbij structurele inbedding van de beheersing verder 

vorm dient te worden gegeven. 
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1.3 Overige onderwerpen 

De afwikkeling van transitie bevindt zich in de afrondende fase van de 

eindrapportage. We vragen daarbij aandacht voor het sturen op de juiste registratie 

van gewerkte uren ten behoeve van een betrouwbare projectadministratie en het 

uitvoeren van een analyse- en herstelactie. Bij de start van transformatie is het van 

belang dat de governance goed is ingericht, inclusief een beheersplan. Formele 

goedkeuring door het ministerie van Financiën op het bestemmingsfonds 

transformatie geeft duidelijkheid over de financiering van de transformatiefase 

gedurende de hele looptijd. 

 

SSC-ICT legt verantwoording af over de rechtmatigheid in de 

bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag. De ADR stelt de getrouwheid van dit 

overzicht vast. Dit betekent dat SSC-ICT werkzaamheden moet verrichten om een 

volledig en juist beeld te hebben van niet rechtmatige transacties. Maak en houd het 

overzicht onrechtmatigheden actueel, en stem periodiek af met BZK en ADR. 

 

Er bestaan in toenemende mate zorgen over het tijdpad en beheersing van de 

vervanging van DigiInkoop. Belangrijk daarbij is om in communicatie met UBR te 

blijven streven naar een realistisch en acceptabel tijdpad voor implementatie, 

waarbij voldoende tijd wordt uitgetrokken om de applicaties te testen voor de go 

live. 

 

We bevestigen het belang van goed uitgewerkt licentiebeleid om ook op de lange 

termijn het licentiebeheer kwalitatief goed te verankeren. Overweeg om een interne 

deadline te stellen van wanneer het licentiebeleid concreet uitgewerkt en ingevoerd 

is. 

 

Samen met SSC-ICT bezien we waar werkzaamheden naar voren gehaald kunnen 

worden om de druk op het eindejaarstraject te verminderen. Het is daarbij een 

uitdaging om alert te blijven op nieuwe mogelijkheden tot dynamiseren. Een goed 

voorbeeld daarvan is de controle op de DFA omzet die wij al uit hebben kunnen 

voeren voor de tot juni getekende DFA’s. Idealiter voeren we deze controle zo vroeg 

mogelijk in het jaar uit op alle DFA’s. 
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2 Inleiding 

2.1 Doel en doelgroepen 

Voor u ligt het interim-auditrapport 2022 over de uitkomsten van de 

jaarrekeningcontrole van het Shared Service Centrum ICT. In dit interim-rapport 

rapporteren wij onze belangrijkste bevindingen tot nu toe, opdat nog tijdig - voor 

afsluiting van het boekjaar - maatregelen ter verbetering kunnen worden genomen. 

Onze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en 

materieelbeheer. 

 

Het rapport is opgesteld voor het management van het Shared Service Centrum ICT  

(hierna: SSC-ICT) en wordt tevens verstrekt aan de leden van het Auditberaad, de 

directeur Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en de Algemene Rekenkamer.  

 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 

de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. Voor 

openbaarmaking door het opdrachtgevende ministerie van door de ADR aan dit 

ministerie uitgebrachte rapporten gelden de voorschriften uit de Wet open overheid. 

De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht van door de ADR 

uitgebrachte rapporten naar de Tweede Kamer. 

 

  



 

 

 

 7  | Interim-auditrapport 2022 baten- lastenagentschap SSC-ICT 

3 Gewogen bevindingen financieel en 

materieelbeheer  

 

3.1 Inleiding 

Als onderdeel van onze wettelijke taak onderzoeken wij of de door ons 

geselecteerde processen van financieel en materieelbeheer voldoen aan de normen 

uit de comptabele wet- en regelgeving. Op het hoogste niveau geldt dat het 

financieel en materieelbeheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, 

controleerbaarheid en dat het beheer overigens zo doelmatig mogelijk wordt 

ingericht. Deze eisen zijn verder uitgewerkt en samengevat in de Baseline Financieel 

en materieelbeheer van het ministerie van Financiën. 

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. Aan de hieronder weergegeven processen zullen wij in het 

auditrapport 2022 (maart 2023) een gewogen bevinding toekennen. 

 

In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste bevindingen van onze onderzoeken 

naar het financieel en materieelbeheer. Daarbij wordt aangetekend dat onze 

onderzoeken zich in wisselende stadia van uitvoering bevinden. Sommige 

onderzoeken zijn al uitgevoerd, sommige onderzoeken zijn halverwege dan wel 

recent opgestart en bepaalde geplande onderzoeken moeten nog worden 

uitgevoerd. Zo kon pas na de vakantieperiode inzicht worden verkregen in de 

afronding van het transitieprogramma vanwege het door SSC-ICT gekozen tijdpad 

voor de afwikkeling. Door personele oorzaken bij SSC-ICT kon de ADR pas laat 

inzicht krijgen in de stand van zaken rondom de DFA generator. Onze definitieve 

bevindingen over het financieel en materieelbeheer, die in maart 2023 worden 

gerapporteerd in ons auditrapport 2022 kunnen daarom afwijken van onze 

tussentijdse uitkomsten. Daar waar van toepassing behandelen wij de follow-up van 

de bevindingen die wij medio hebben gerapporteerd in ons  auditrapport 2021. 

 

Wij hebben in 2022 tussentijds onderzoek verricht naar de kwaliteit van de interne 

beheersing van de primaire processen die van belang zijn voor de 

jaarrekeningcontrole van SSC-ICT. In het kader hiervan hebben wij de 

onderstaande relevante processen en jaarrekeningposten betrokken:  

• Beheer devices 

• Inhuur externen 

• Omzet 

 

De bevindingen hebben als gemeenschappelijke factor dat ze veelal niet met een 

eenvoudige maatregel zijn op te lossen, maar meerjarige aandacht vragen van SSC-

ICT. Wij signaleren dat SSC-ICT hier aandacht voor heeft en plannen aan het 

ontwikkelen is of al in verschillende stadia van uitvoering heeft gebracht. 

Het betreft veelal bevindingen die met aanpassingen in zowel processen, 

automatisering als cultuur kunnen worden opgelost. Een grote uitdaging daarbij is 

de krapte op de arbeidsmarkt die zicht vertaalt naar een forse wervingsambitie voor 

vaste medewerkers en ook effect heeft op het aantrekken van extern ingehuurde 

medewerkers. 

 

Een gewogen bevinding in dit rapport kan tot een (gewogen) bevinding in het BZK-

interim-rapport van de ADR leiden. Wij hebben de impact van de bevindingen SSC-

ICT op BZK als geheel separaat gewogen en geen van de gewogen bevindingen in 

deze interim-rapportage heeft geleid tot een (gewogen) bevinding in de interim-

rapportage van BZK.  



 

 

 

 8  | Interim-auditrapport 2022 baten- lastenagentschap SSC-ICT 

 

 

3.2 Verbeteringen procedure zichtbaar, risico’s beheer devices nemen toe 

 

Procedure afboeken vermiste CI's wordt niet tijdig nageleefd  

In 2022 heeft SSC-ICT verbeteringen doorgevoerd in het materieelbeheer door het 

structureel invoeren van maandelijkse tellingen (10 per jaar) in het centrale 

magazijn in Rijswijk. Dit heeft geleid tot minder afwijkingen tussen de fysieke assets 

en de weerslag daarvan in de Configuration Management Database (CMDB). Ook 

heeft dit geleid tot een verbetering van de formele opvolging, inclusief monitoring 

en finale afwikkeling in de CMDB en Exact van ‘definitieve’ vermissingen.  

 

Wat nog verbeterd dient te worden is het overzichtelijk in kaart brengen van het 

proces van de vermiste artikelen. Om de opvolging van de niet 

aangetroffen/vermiste configuration items (CI’s) te kunnen volgen en bewaken, 

bevelen wij aan om structuur aan te brengen in het administreren van de 

geconstateerde vermissingen. SSC-ICT heeft hiertoe een format opgesteld en heeft 

het voornemen om per 31-12-2022 dit format met terugwerkende kracht ingevuld 

te hebben voor de tellingen die in 2022 hebben plaatsgevonden. Op basis van dit 

format zullen wij onze controle per jaareinde afronden.  

 

Aanbeveling: Zorg dat de resultaten van de tellingen en de opvolging van de 

vermiste CI’s tijdig en overzichtelijk in de standen van het CMDB en het opgestelde 

format worden verwerkt. Automatiseer de verwerking van de telling (bijvoorbeeld 

middels een query/data-analyse). Deze automatiseringsslag zal bijdragen aan een 

nadere verbetering van de kwaliteit van de beheersing binnen dit proces en zal 

daarnaast kunnen bijdragen aan een vermindering van de werkbelasting binnen het 

team. 

 

Afstootproces geformaliseerd, bestaan nog vast te stellen  

Wij hebben vastgesteld dat het afstootproces eind 2021 is geformaliseerd en voor 

2022 in werking is getreden. Over het eerste halfjaar 2022 hebben wij geen 

signalen ontvangen van materiële knelpunten binnen het proces. In Q3 2022 zullen 

wij het bestaan van dit proces vaststellen.  

 

Opvolging terughaalactie devices 

In april 2022 heeft er een terughaalactie plaatsgevonden van devices (laptops, 

smartphones, tablets e.d.) die tijdens de coronapandemie aan het einde van de 

levensduur zijn gekomen en ingeleverd hadden moeten worden. De opkomst 

hiervan was slechts 3% van het totaal aantal in te leveren devices. Het reguliere 

inleverproces heeft er daarnaast toe geleid dat enkele duizenden devices in zijn 

geleverd, maar het resterende aantal bij klanten blijft te omvangrijk. Als prikkel aan 

afnemers om snel tot inleveren over te gaan zullen de devices in Q4 van 2022 

(weer) door SSC-ICT bij de klant in rekening worden gebracht. Momenteel staat het 

memo met verbetervoorstellen ter besluitvorming op de agenda van het DT. Verder 

uitstel van het terughalen van devices leidt tot risico’s op het gebied van 

materieelbeheer en informatiebeveiliging en is daarnaast een enorme logistieke 

uitdaging om alle devices gecontroleerd en beheerst afgevoerd te krijgen. 

 

Aanbeveling: Benadruk het belang van het inleveren van devices door goede 

communicatie met afnemers en laat eindgebruikers expliciet aanspreken. Zorg 

ervoor dat benodigde resources vrijgemaakt worden maken om de verwerking van 

retour komende devices tijdig te verwerken in de administratie. 
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3.3 Toename bevindingen inhuur externen  

 

Inhuurproces  

SSC-ICT is voor de bemensing van primaire en ondersteunende processen in 

belangrijke mate afhankelijk van extern ingehuurde medewerkers. Op de toch al 

krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om voldoende en gekwalificeerde 

medewerkers aan te trekken én daarbij de wet- en regelgeving ten aanzien van 

inkopen in acht te nemen. De bevindingen uit de controle zijn vergelijkbaar met 

voorgaande jaren, tegelijkertijd zien we in 2022 een toename in het aantal van drie 

over 2021 tot vijf tot en met juni dit jaar. De aanbestedingsregels worden veelal 

gezien als bijzonder strikt en formalistisch. Dit vergt dat het exact en juist 

beschrijven van de gunningseisen erg belangrijk is. Essentieel daarbij is om alleen 

die eisen als knock out criteria te formuleren waar tijdens het gunningsproces ook 

daadwerkelijk op geselecteerd wordt. Uit onze controle blijkt dat een aantal 

opdrachten onrechtmatig zijn omdat de ingehuurde kandidaat niet voldoet aan de 

gestelde eisen ten aanzien van opleiding of werkervaring op een specifiek 

expertisegebied. Het plaatsen van een algemene opmerking dat de kandidaat aan 

alle eisen voldoet brengt het risico met zich mee dat een kandidaat die niet aan alle 

eisen voldoet toch wordt geselecteerd.  

 

Aanbeveling: Denk aan de voorkant bij een offertetraject goed na over een 

realistische en werkbare balans tussen eisen en wensen die aan een kandidaat 

worden gesteld. Geef in het beoordelingsformulier expliciet aan per gestelde eis dat 

de kandidaat voldoet. 

 

In zes gevallen heeft de leverancier achteraf naar aanleiding van vragen van de ADR 

aanvullende informatie opgeleverd aan SSC-ICT. In vier gevallen kon daarmee 

alsnog worden aangetoond dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eis. Bij de 

eerste beoordeling hadden deze kandidaten echter al afgewezen moeten worden op 

basis van de door de leverancier aangeleverde documentatie. Met leveranciers is 

contractueel afgesproken dat zij toetsen op harde eisen en alleen een kandidaat 

aanleveren aan SSC-ICT als deze aan alle eisen voldoet. Wij hebben vastgesteld dat 

leveranciers in twee gevallen niet conform procedure hebben gehandeld. Het is van 

belang dat SSC-ICT het van toepassing zijnde sanctiemodel toepast om hiermee 

leveranciers tot correct aanlevering aan te sporen. 

 

Aanbeveling: Spreek leveranciers conform het sanctiemodel aan op incorrecte 

aanlevering.  

 

Verlengingsopties 

Uit onze controle blijkt dat bij offerteaanvragen waarbij een verlengingsoptie 

opgenomen is niet in alle gevallen wordt aangegeven hoe vaak een overeenkomst 

kan worden verlengd en wat de duur van elke verlenging is. Het niet specificeren 

van de verlenging leidt tot een onrechtmatigheid omdat nadere overeenkomst geen 

'openeindeformulering' mag bevatten. 

 

Aanbeveling: Specificeer in de nadere overeenkomst duidelijk hoe vaak kan worden 

verlengd en voor welke periode verlenging kan worden aangegaan.  

 

Interne controle 

Rechtmatigheidsfouten in het inkoopproces van externe inhuur worden nu veelal 

geconstateerd door de ADR. De primaire verantwoordelijkheid ligt echter bij SSC-

ICT, waarbij door invoering van interne controle op het gunningsproces 

(rechtmatigheids)fouten tijdig kunnen worden ontdekt en hersteld. Ook de afdeling 

Internal Audit en Advies kan een rol vervullen uit hoofde van verbijzonderde interne 

controle. Door capaciteitsproblemen heeft SSC-ICT nog geen invulling gegeven aan 

interne controle. 

 

Aanbeveling: Richt (verbijzonderde) interne controle in op het inkoopproces van 

externe inhuur.   
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3.4 Omzetproces efficiënter en ondersteund door IT; tijdigheid en structurele 

borging vraag nog aandacht  

 

Tijdigheid getekende DFA’s  

In een zakelijke omgeving is het gebruikelijk dat leverancier en afnemer met elkaar 

overeenstemming hebben over de dienstverlening en de vergoeding die daar 

tegenover staat bij de start van de leveringsperiode. De afgelopen jaren hebben wij 

gerapporteerd over het feit dat de Dossiers Financiele Afspraken (DFA’s) pas op een 

zeer laat moment in het jaar worden getekend door de klanten. Het niet tijdig 

ondertekenen van de DFA’s leidt ertoe dat de facturering pas op een laat moment 

start waardoor SSC-ICT een bijzonder hoge vordering op de klanten heeft en voor 

een substantieel bedrag “rood staat” bij de Rijkshoofdboekhouding. Ook dit jaar 

blijft het tijdig ondertekenen van de DFA’s een belangrijk aandachtspunt. Uit onze 

controle van juli 2022 is gebleken dat slechts 11 van de 44 DFA’s getekend waren. 

De afgelopen periode heeft SSC-ICT hier echter wel een zichtbare verbetering op 

geboekt. Ultimo augustus zijn 25 van de 44 DFA’s getekend, waarvan 19 

gefactureerd.  

 

Aanbeveling: Wikkel het DFA proces leidend tot getekende DFA’s tijdig af door een 

zorgvuldig en efficiënt afstemmingstraject met afnemers. 

 

Stappen gemaakt in uniformering omzetproces  

Een uniform uitgevoerd omzetproces leidt tot een efficiënte werkwijze en vermindert 

de kans op fouten. Ten aanzien van onze bevindingen van het afgelopen jaar 

hebben wij geconstateerd dat SSC-ICT stappen heeft ondernomen om tot een 

uniforme werkwijze te komen. Zo wordt de generieke dienstverlening afzonderlijk 

gefactureerd van de DFA omzet. Ook verloopt de verrekening van de Microsoft 

licenties niet meer via verschillende verwerkingswijzen, maar wordt dit via de DFA 

verrekend waardoor dit proces voor alle afnemers uniform verloopt. Handmatig 

ingrijpen komt minder voor dan vorig jaar. De getekende DFA komt tot stand door 

afstemming met de klant waarbij het voorkomt dat er mutaties plaatsvinden op de 

te leveren dienstverlening in vergelijking met de initiële output van de DFA 

generator. Het direct aanpassen van deze mutaties in de bronadministraties leidt in 

een volgende procesgang tot een efficiënter en beter gecontroleerd verloop. 

Hierdoor ontstaat er in een iteratief proces een steeds betrouwbare uitgangspositie. 

 

Aanbeveling: Muteer bij afwijkingen in de DFA ten opzichte van de output van de 

DFA generator ook de onderliggende bronadministratie.   

 

Omzetproces verbeterd door DFA generator, inbedding beheersing verder 

vorm te geven  

De DFA generator is een dashboardtoepassing die gegevens uit verschillende 

bronadministraties verzamelt en verwerkt tot te factureren bedragen aan afnemers. 

De betrouwbaarheid van de informatie is cruciaal voor een toereikende facturering 

en de daarmee corresponderende jaarrekeningposten. Door verschillende oorzaken 

kan een deel van de dienstverlening nog niet aan de juiste afnemer gekoppeld 

worden. SSC-ICT heeft grote voortgang geboekt op het analyseren en oplossen van 

de knelpunten die hieraan ten grondslag lagen. Het bedrag dat hiermee is gemoeid 

is gedaald van €6 mln. ultimo 2021 tot +/- €1,5 mln. ultimo augustus 2022. 

Verdere daling vindt op dit moment vooral plaats door ad hoc acties van de business 

units, waarbij er ook maatregelen zijn genomen die zorgen voor een structurele 

oplossing zoals de leverstraat (geautomatiseerd aanmaken van servers). Monitoring 

van de verdere opvolging is belegd bij de COO. Er is op dit moment onvoldoende 

totaaloverzicht van de status van alle (nog uit te voeren) acties. 
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Aanbeveling: Maak het volledig oplossen van de ‘niet alloceerbare dienstverlening’ 

prioriteit van de volgende COO en rapporteer periodiek aan alle stakeholders over 

de voortgang. 

 

Nog niet alle diensten die via de DFA worden gefactureerd zijn gekoppeld aan een 

Business Service nummer. Dit kan een risico vormen voor de vergelijkbaarheid, 

traceerbaarheid en monitoring. 

 

Gegevens uit de bronadministratie worden in de DFA generator ingelezen via een 

interface, landingsplatform of handmatige actie. In 2022 is er wederom vooruitgang 

geboekt om meer bronnen aan te sluiten via een interface en het landingsplatform 

waardoor de handmatige verwerking verder afneemt. Ook is SSC-ICT bezig met het 

afsluiten van gegevensleveringsovereenkomsten met interne en externe 

gegevensleveranciers waardoor er beter zicht ontstaat op de herkomst, 

versiebeheer en autorisatiemechanismen van externe bronnen. Het overzicht ‘status 

van de bronnen’ waarin een splitsing gemaakt wordt tussen handmatige verwerking 

en automatische verwerking dient echter nog geactualiseerd te worden.  

 

Aanbeveling: Actualiseer het overzicht ‘status van de bronnen’ en vul aan met de 

gegevensleveringsovereenkomsten.   

 

De beheersmaatregelen rond de DFA-generator zijn op dit moment nog versnipperd 

ingeregeld en vastgelegd waardoor een overkoepelend inzicht gekoppeld aan 

actoren ontbreekt. Naar aanleiding van ons onderzoek heeft SSC-ICT een eerste 

opzet gemaakt om de beheersmaatregelen gestructureerd inzichtelijk te maken.  

 

Aanbeveling: Leg de beheersmaatregelen DFA-generator gestructureerd en 

inzichtelijk vast en neem daarbij de te mitigeren risico’s als uitgangspunt. 

 

In de komende periode zullen wij vervolgwerkzaamheden verrichten op de IT-

aspecten van de DFA generator. 
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4 Overige onderwerpen 

 

4.1 Inleiding 

Naast de gewogen bevindingen zoals opgenomen in het vorige hoofdstuk van dit 

rapport, hebben wij ook andere bevindingen geconstateerd. Deze bevindingen leiden 

naar hun aard, gewicht of frequentie op dit moment niet tot een gewogen bevinding. 

In dit hoofdstuk gaan wij in op deze ongewogen bevindingen. Daarnaast besteden 

wij aandacht aan lopende en toekomstige ontwikkelingen. 

 

 

4.2 Afwikkeling transitie in afronding, planvorming transformatie in volle gang  

Met de Transitie heeft SSC-ICT invulling gegeven aan de wens om de organisatie 

beter toe te rusten op het leveren van dienstverlening aan de afnemers. Het 

programma is formeel geëindigd per 1 april 2022 met de dechargeverlening aan de 

programmadirecteur door de transitieboard en heeft als einddatum 31 augustus. De 

Transitieboard is daarmee opgeheven en vanaf 1 april treedt het DMT op als 

Transformatieboard. De transitiedoelstellingen en gestelde KPI’s hebben veelal nog 

een doorlooptijd tot eind 2022 of verder, waarbij verder wordt gewerkt aan 

verbeteringen die in gang zijn gezet. De sporen Security en Techniek blijven volgens 

plan doorlopen en zijn gealloceerd aan kostenplaatsen (gekoppeld aan het 

Bestemmingsfonds). Het systeem van planning, control en borging rondom het 

programma is overgedragen aan de Chief Technology Officer (CTO) als onderdeel 

van portfoliomanagementproces.   

 

Het monitoren van doorlopende business changes en de aansturing vindt plaats 

vanuit het Portfolioboard en met ondersteuning door CTO. De inrichting van het 

dechargeproces rondom de aflopende business changes is nog onderhanden. Het 

risico op doorlopen van projectkosten van transitie is afgedekt doordat per 31-8-

2022 de Transitie-projecten zullen worden afgesloten en er geen uren en materiële 

uitgaven meer kunnen worden verantwoord. Een mogelijke verschuiving van 

transitie naar transformatie dient onderdeel te zijn van het goedkeuringsproces door 

Porfolioboard en Transformatieboard. 

 

Aanbeveling: Richt een efficiënt en beheerst dechargeproces in van aflopende 

business changes. 

 

Een aantal belangrijke mijlpalen (waaronder implementatie van verschillende 

security baselines en implementatie van monitoring) uit het transitieplan moeten 

gedurende 2022 en begin 2023 nog geïmplementeerd dan wel opgeleverd worden. 

Dit is ook in lijn met de door de IT auditors van de ADR tot zover uitgevoerde 

werkzaamheden. Zij hebben nog steeds tekortkomingen geconstateerd op het 

gebied van ‘beveiliging van componenten’ bij het systeem Leonardo van JenV en de 

systemen van P-Direkt. 

 

In 2022 was er voor de Transitie volgens begroting € 9,2 mln. beschikbaar. Volgens 

de mid-term rapportage per eind juni was de realisatie over de periode januari tot 

en met augustus 2022 berekend op circa € 7,8 mln. Naar verwachting resteert er 

nog € 1,4 mln. in september als bijdrage aan het bestemmingsfonds voor de 

transformatie. Met instemming van het ministerie van Financiën zal dit restant over 

worden gebracht naar het bestemmingsfonds voor transformatie. Een oorzaak voor 

de onderbesteding ligt in de observatie van CFO-Office aan het feit dat gewerkte 

uren ten behoeve van de transitie niet altijd op de juiste kostenplaats geschreven 

worden. In september zal de eindrapportage voor het Transitie-programma worden 

opgemaakt. Het per eind augustus 2022 bepaalde restant budget van de totale 
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Transitie-begroting van € 35 mln. (2020-2022)  zal  aan de beschikbare middelen 

voor de Transformatie worden toegevoegd. 

 

Aanbeveling: Blijf sturen op de juiste registratie van gewerkte uren ten behoeve van 

een betrouwbare projectadministratie en voer een analyse- en herstelactie uit. 

 

Omdat de transitieambities nog niet (volledig) zijn gerealiseerd is een vervolg nodig 

in de vorm van een transformatie. Waar het bij de transitie ging om fasering van 

voorbereiding, implementatie en bijstelling, gaat het bij de transformatie om een 

duurzame verandering, gericht op verdere  verbetering en volwassenheid van de 

dienstverlening en organisatie. Het transformatieplan kent een looptijd van 2022 – 

2025 en start per 1 september. Het plan is in verschillende stadia met stakeholders 

gedeeld, zoals het bestuurlijk overleg. De definitieve vaststelling van het 

transformatieplan is nog onderhanden. Om invulling te geven aan de 

projectbeheersing heeft SSC-ICT een plan opgesteld voor de financiële beheersing. 

Dit plan gaat onder meer in op de begrotingscyclus, budgetbeheersing en de 

inrichting van de projectenadministratie. Het beheersplan moet nog worden 

gefinaliseerd en vastgesteld. 

 

Aanbeveling: Zorg bij de start van transformatie voor een uitgewerkt en vastgesteld 

beheersplan zodat de spelregels voor alle betrokkenen duidelijk zijn. 

 

Dekking voor het transformatieprogramma komt volgens het transformatieplan uit 

het bestemmingsfonds en naar verwachting toekomstige positieve 

bedrijfsresultaten. Het proces om goedkeuring van het ministerie van Financiën te 

verkrijgen is onderhanden.  

 

Aanbeveling: Verkrijg snel goedkeuring van het ministerie van Financiën om intern 

en extern duidelijkheid te geven over de financiering van de transformatiefase 

gedurende de hele looptijd. 

 

 

4.3 Inzicht in onrechtmatigheden bedrijfsvoeringsparagraaf gedurende het jaar 

nog niet goed geborgd 

SSC-ICT legt verantwoording af over de rechtmatigheid in de 

bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag. De ADR stelt de getrouwheid van dit 

overzicht vast.  

 

Dit betekent dat SSC-ICT werkzaamheden moet verrichten om een volledig en juist 

beeld te hebben van niet rechtmatige transacties. Met betrekking tot de 

inkooptransacties heeft SSC-ICT een overzicht van onrechtmatigheden aangeleverd 

aan en op verzoek van FEZ BZK. Uit de controlewerkzaamheden van de ADR vloeien 

bevindingen voort die SSC-ICT zelf nog niet heeft geïdentificeerd en 

gecommuniceerd, zoals de ROK IMOA2016. Ook andere onrechtmatigheden, zoals 

die ten aanzien van het goedkeuren van eigen uren door managers, kunnen al 

gedurende het jaar worden voorbereid. Ten aanzien van dit onderwerp hebben wij 

nog onvoldoende voortgang waargenomen. Het is daarom belangrijk dat gedurende 

het jaar actueel inzicht ontstaat in alle bevindingen die leiden tot opname in de 

bedrijfsvoeringsparagraaf. De structurele borging is voor verbetering vatbaar. Een 

goed ingericht proces zorgt voor duidelijkheid bij alle betrokken (SSC-ICT, FEZ BZK, 

ADR). Dit zorgt voor rust in de hectische periode van het opstellen van de 

jaarrekening. 

 

Aanbeveling: Maak en houd het overzicht onrechtmatigheden actueel, en stem 

periodiek af met BZK en ADR. Neem initiatief om een onderwerp als het goedkeuren 

van de eigen uren door managers inzichtelijk te maken, de berekening voor zover 

mogelijk voor te bereiden en het proces hiervan verder aan te scherpen.  
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4.4 Zorgen over tijdpad vervanging DigiInkoop  

Met het project elektronisch Contracteren, Bestellen en Factureren (eCBF) wordt de 

vervanging van DigiInkoop bij BZK bewerkstelligt. De impact van de vervanging van 

DigiInkoop verschilt sterk tussen de BZK-onderdelen evenals de gekozen route. De 

uitvoering van het project wordt verzorgd door UBR. SSC-ICT heeft ervoor gekozen 

om gebruik te maken van eCBF. 

 

Het project kent tot nu toe de nodige uitdagingen, waaronder inhoudelijke 

problemen en capaciteitstekorten bij het project, de leverancier en de deelnemers. 

Hierdoor is de planning van de oplevering naar achter in de tijd verschoven.  

 

De komende maanden staan er een aantal belangrijke migratiemomenten gepland 

voor DigiInkoop, NetiveJobs en Source2Contract maar er bestaat nog 

onduidelijkheid over de exacte overgangsdatum naar het nieuwe inkoopsysteem. Als 

implementatiedatum worden nu 18 december of zelfs 31 januari genoemd, 

waardoor risico’s ontstaan met het samenvallen met het jaarrekeningtraject en er 

weinig uitloop mogelijk is tot aan de definitieve einde van de ondersteuning van 

DigiInkoop op 1 april 2023. Een niet succesvolle implementatie levert risico’s op ten 

aanzien van de workflow in het inkoopproces en sturings- en 

verantwoordingsinformatie ten behoeve van de bedrijfsvoering van SSC-ICT. 

 

Aanbeveling: Blijf in communicatie met UBR streven naar een realistisch en 

acceptabel tijdpad voor implementatie, waarbij voldoende tijd wordt uitgetrokken 

om de applicaties te testen voor de go live. 

 

 

4.5 Overige ontwikkelingen 

Als gevolg van de timing van deze interimrapportage zullen wij een aantal 

onderwerpen later in het jaar beoordelen. Wij hebben kennis genomen van het door 

SSC-ICT opgestelde dossier met betrekking tot de verbijzonderde maandafsluiting. 

Hierdoor kunnen wij werkzaamheden naar voren halen wat de druk op het 

eindejaarstraject verminderd. Het is daarbij een uitdaging om alert te blijven op 

nieuwe mogelijkheden tot dynamiseren. Een goed voorbeeld daarvan is de controle 

op de DFA omzet die wij al uit hebben kunnen voeren voor de tot juni getekende 

DFA’s. Idealiter voeren we deze controle zo vroeg mogelijk in het jaar uit op alle 

DFA’s.  

 

Door capaciteitsproblemen heeft de afdeling Internal Audit en Advies in 2022 nog 

geen financial audits uit kunnen voeren. Wij zullen kennis nemen van rapportages 

door IAA zodra deze uit worden gebracht en auditbevindingen waar mogelijk 

overnemen zodat voor SSC-ICT een efficiënte auditlast ontstaat. 

 

SSC-ICT heeft als interne beheersingsmaatregel op de opvolging van 

auditaanbevelingen van AR, ADR en IAA de auditmonitor ontwikkeld. Wij zullen de 

effectiviteit van dit instrument in de tweede helft van dit jaar onderzoeken. 

 

 

4.6 Acties licentiebeleid opgestart, uitwerking moet nog vorm krijgen  

Licentiebeheer is een van de aandachtspunten voor het financieel beheer in het 

interimrapport BZK. Wij rapporteren daarover als volgt: 

In 2021 liet SSC-ICT een behoorlijke voortgang zien om het licentiebeheer steviger 

in de organisatie te verankeren. Het ging daarbij om het aanstellen van een 

licentiecontroller en betere samenwerking tussen de afdelingen Inkoop-, contract- 

en licentiemanagement en Financiën & Control. Ook zijn de verantwoordelijkheden 

en processen in het kader van licentiebeheer duidelijker belegd en verbeterd. 

 

In samenwerking met de Chief Technology Officer (CTO) en de Chief Financial 

Officer (CFO) is SSC-ICT gestart met het opstellen van een specifiek licentiebeleid. 

Zo is er een projectleider ingezet en een werkgroep gevormd, ondersteund door een 

externe partij die ervaring heeft met opstellen van licentiebeleid. Dit heeft echter 
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nog niet geleid tot vastgesteld licentiebeleid. Ook ten aanzien van inzicht in de 

workflow en licentiekosten als onderdeel van het kostprijsmodel is er nog sprake 

van onderhanden werk. We bevestigen het belang van goed uitgewerkt 

licentiebeleid om ook op de lange termijn het licentiebeheer kwalitatief goed te 

verankeren. Overweeg om een interne deadline te stellen van wanneer het 

licentiebeleid concreet uitgewerkt en ingevoerd is. 
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5 Ondertekening 

Den Haag, 14 september 2022 

 

 

 

Auditmanager 

Auditdienst Rijk 

 

 



 

 

 
Auditdienst Rijk 

Postbus 20201 

2500 EE  Den Haag 

(070) 342 77 00 


