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1. Inleiding 

Vanuit onze auditrapporten bij de jaarverslagen presenteren wij u in deze notitie ons 

rijksbrede beeld over 2017. Ook blikken wij vooruit naar 2018. In de bijlage 

beschrijven wij goede praktijkvoorbeelden uit 2017, zodat ministeries van elkaars 

ervaringen kunnen leren. Deze hoofdlijnennotitie heeft een rijksbreed karakter. In de 

afzonderlijke auditrapporten bij de diverse jaarverslagen gaan wij in op de specifieke 

situatie per begrotingshoofdstuk. 

  

2. Beheer overwegend op orde, eisen voor toekomst liggen hoog 

Bij de jaarverslagen 2017 van alle begrotingshoofdstukken hebben wij een 

goedkeurende controleverklaring afgegeven. De jaarverslagen van Koninkrijksrelaties 

en BZK en onze auditrapporten daarbij zijn na 15 maart 2018 uitgebracht. Diverse 

transities, waaronder de overgang naar een nieuw financieel administratief systeem en 

de inbesteding van de financiële administratie in 2017, noopten tot extra controle-

inspanningen van BZK en de ADR. Ook ons auditrapport bij het jaarverslag van EZ is 

later uitgebracht; dit had te maken met een wijziging in de verantwoording van de 

NVWA. 

 
Over 2017 hebben wij in totaal 61 bevindingen over het gevoerde financieel en 

materieelbeheer. De vergelijkende cijfers over 2016 en 2015 blijken uit navolgend 

overzicht. 
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De ministers moeten in de bedrijfsvoeringsparagraaf van hun jaarverslag melding 

maken van fouten en onzekerheden ten aanzien van de rechtmatigheid, indien het 

bedrag daarvan een bepaalde grens (rapporteringstolerantie) overschrijdt. Indien dit 

juist en volledig gebeurt, staat dit een goedkeurende controleverklaring van de ADR 

niet in de weg. In totaal was over 2017 sprake van 19 overschrijdingen van de 

rapporteringstoleranties: 2 op hoofdstukniveau (VWS en WenR), 4 voor de 

samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (VenJ, OCW, DEF en WenR) en 

13 op artikelniveau (VenJ, DEF, IenM, SZW en VWS). In onderstaand overzicht staan 

de vergelijkende cijfers over 2016 en 2015.1 

 

 

 

In onze auditrapporten zien wij dat op onderdelen sprake is van hardnekkige 

bevindingen die elk jaar terugkeren en zich bij meerdere ministeries voordoen 

(bijvoorbeeld: administratie van verplichtingen/voorschotten/vorderingen, bevindingen 

op het gebied van informatiebeveiliging en inkopen en het treffen van voorzieningen 

bij agentschappen). In 2018 gaan wij daarom bij enkele ministeries met een 

oorzakenanalyse beginnen om in beeld te brengen waarom deze bevindingen lang 

open blijven staan. 

 

3. Specifieke onderwerpen 2017 

Onderstaand gaan wij in op de belangrijkste rijksbrede onderwerpen die naar voren 

komen uit de uitkomsten van onze werkzaamheden over 2017. 

 

Beheersing van informatiebeveiliging: nog veel werk te verzetten 

Op verzoek van BZK heeft de focus van ons rijksbrede onderzoek dit jaar gelegen op 

de volwassenheid van de beheersing van informatiebeveiliging op centraal 

departementaal niveau. Uit onze rijksbrede analyse blijkt dat de samenhang tussen 

een strategie, beleid en jaarplannen voor informatiebeveiliging veelal ontbreekt. Dit 

vergroot het risico dat de schaarse capaciteit en middelen niet op een effectieve wijze 

wordt ingezet. 

 

                                                
1  Vanaf de verantwoording over 2017 zijn er nieuwe tolerantiegrenzen van toepassing, waarbij fouten en 

onzekerheden bij elkaar worden opgeteld. De rapporteringstolerantie bedraagt 2% met een maximum van 
€ 1 miljard voor het totaal van alle artikelen in een begrotingshoofdstuk, voor het totaal van de 
saldibalans en voor het totaal van de baten van de agentschappen van het ministerie (was 1% voor 
fouten en 3% voor onzekerheden voor elk van deze drie). Daarnaast is er een rapporteringstolerantie van 
5% per begrotingsartikel (was 3% voor fouten en 3% voor onzekerheden). Tot slot kent het nieuwe 
stelstel een afzonderlijke rapporteringstolerantie voor het totaal van de stroom afgerekende voorschotten 
(5%). Zie voor de van toepassing zijnde staffels verder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018. 
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Uit ons onderzoek blijkt dat zeven ministeries ten opzichte van 2016 op centraal 

niveau voortgang hebben geboekt in de sturing op informatiebeveiliging. Ook deze 

ministeries hebben echter tijd nodig om de verbeteringen volledig in uitvoering te 

brengen en vast te houden. Daarbij moet worden opgemerkt dat – ondanks meer 

centrale sturing – het inzicht in de status en opvolging van verbeterplannen niet altijd 

op centraal niveau aanwezig is, terwijl dit een essentieel onderdeel is van een PenC- 

cyclus op het gebied van informatiebeveiliging. 

 

De onderbouwing van de departementale ‘in control’-verklaringen is veelal ad hoc en 

impliciet. Dit komt omdat binnen de meeste departementen een grote diversiteit 

bestaat in de wijze waarop risico’s worden gewogen. Door risicoanalyses binnen één 

departement met dezelfde systematiek uit te voeren wordt het vergelijken van risico’s 

eenvoudiger en is een departement beter in staat de belangrijkste 

informatiebeveiligingsrisico’s te vergelijken en te wegen. Verder monitoren 

departementen op centraal niveau weinig in hoeverre systemen technisch onderzocht 

worden op naleving van beveiligingsnormen. 

 

Wij signaleren daarnaast dat de meeste ministeries een schakel missen tussen centrale 

beveiligingsorganisatie en de verschillende decentrale dienstonderdelen voor wat 

betreft het incidentmanagementproces. Hierdoor is incidentmanagement op centraal 

niveau vaak reactief. Tot slot nemen wij waar dat de ministeries door de huidige 

dreigingen en eisen behoefte hebben aan meer regie op (interne en externe) IT-

leveranciers. 

 

In onze rijksbrede rapportage over de beheersing van informatiebeveiliging hebben wij 

een aantal goede voorbeelden binnen departementen beschreven, die de CIO’s kunnen 

gebruiken om de sturing op informatiebeveiliging effectiever vorm te geven. 

 

Behoefte aan verduidelijking aanbestedingsregels 

Het geheel van Europese en Nederlandse aanbestedingsregels is complex. Een 

voorbeeld hiervan is de toepassing van de systematiek voor een dynamisch 

aankoopsysteem (DAS). Dit is een elektronisch proces voor het doen van gangbare 

aankopen van werken, leveringen of diensten. De ministeries van Defensie, JenV en 

OCW gebruiken dit voor de inhuur van onder meer IT-personeel. Inkopers en 

juridische experts nemen verschillende standpunten in over de vraag onder welke 

voorwaarden en in welke gevallen dit wel of niet zou kunnen. BZK heeft daarom eind 

2017 een concept opgesteld van een beleidskader voor de toepassing van een DAS bij 

de inhuur van personeel. Dit beleidskader werkt de twee belangrijkste aspecten uit 

waarover in de praktijk discussie bestaat, namelijk de interpretatie van de begrippen 

‘gangbare aankoop’ en ‘mondelinge communicatie’ (houden van interviews in het 

selectieproces). BZK stemt dit beleidskader op dit moment met alle betrokken partijen 

af. Dit is een goed initiatief om duidelijkheid te verschaffen en te komen tot een 

eenduidige interpretatie van de aanbestedingsregels. Wij zullen het vastgestelde 

beleidskader als norm hanteren in onze controle over 2018. 

 

Transitie van systemen en administraties vraagt om goede risicobeheersing 

Vorig jaar kon het departementale jaarverslag van het ministerie van OCW niet tijdig 

worden uitgebracht als gevolg van technische problemen bij de jaarafsluiting. Dit had 

te maken met migratie van administratieve systemen. Dit jaar zijn de jaarverslagen 

van de begrotingshoofdstukken Koninkrijksrelaties (IV) en BZK (VII) na 15 maart 

uitgebracht. Diverse transities, waaronder de overgang naar een nieuw financieel 

administratief systeem en de inbesteding van de financiële administratie in 2017, 

noopten tot extra controle-inspanningen van BZK en de ADR. 
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Wij wijzen op de consequenties van de organisatorische wijzigingen bij het Rijk 

vanwege het regeerakkoord: de instelling van een Ministerie van LNV en een aantal 

departementale herverkavelingen (ruimtelijke ordening, klimaat, groen onderwijs, 

etc.). De hiermee samenhangende ontvlechting en invlechting heeft organisatorische, 

financiële en administratieve consequenties. Wij adviseren EZK en LNV uit kostenover-

wegingen zoveel mogelijk gebruik te maken van gemeenschappelijke voorzieningen. 

 

Er zijn mogelijkheden om de ambtelijke regeldruk te verminderen 

Op verzoek van het SG-overleg hebben wij in kaart gebracht waar volgens onze 

medewerkers sprake is van onevenredig hoge uitvoerings- en controlelasten, bijvoor-

beeld door gedetailleerde wet- en regelgeving. In onze notitie van 17 november 2017 

over uitkomsten van deze inventarisatie doen wij suggesties om te komen tot 

vermindering van de uitvoeringslasten en de controledruk op de ministeries. Inmiddels 

is aan de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) gevraagd om, 

rekening houdend met de al door de kaderstellers en de ministeries in gang gezette 

acties, voorstellen te ontwikkelen om de uitvoerings- en controlelasten bij het Rijk 

(verder) te verminderen. 

 

Risicomanagementpraktijk verschilt tussen ministeries 

In 2017 heeft de ADR een rijksbrede inventarisatie uitgevoerd naar de wijze waarop de 

ministeries invulling geven aan het proces van risicomanagement. De uitkomsten van 

deze inventarisatie zullen worden verspreid onder de departementen, nadat we dit 

besproken hebben in het IOFEZ. Daarbij zal ook worden ingegaan op goede 

voorbeelden, zoals over de plaats van risicomanagement in het proces van sturing op 

strategisch niveau en het houden van risicosessies in het audit committee. 

 

4. Aandachtspunten voor 2018 

Voor 2018 brengen wij de volgende onderwerpen onder de aandacht. 

 

Invoering AVG binnen het Rijk: er zijn nog stappen te zetten 

Tegenover verdergaande digitale dienstverlening van het Rijk staan de verplichtingen 

uit de privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 dient vanuit de Europese regelgeving de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te worden nageleefd. Wij hebben 

bij alle ministeries met een quick scan gekeken op welke wijze zij centraal de 

implementatie en de voortgang hiervan beheersen. Dit geeft aanleiding tot het maken 

van een aantal opmerkingen. 

 

De invoering van de AVG is omvangrijk en complex. Uit onze quick scan blijkt dat de 

ministeries ervan uitgaan dat de AVG op 25 mei 2018 nog niet helemaal ingevoerd zal 

zijn. Het ambitieniveau van de ministeries bij aanvang van het implementatietraject 

was om voor de belangrijkste verwerkingen aan de AVG te voldoen en voor de andere 

verwerkingen in beeld te hebben wat nog gedaan moet worden om hieraan te voldoen. 

Gezien de complexiteit van de te nemen maatregelen hebben de ministeries er dus 

voor gekozen om zich eerst te richten op de meest risicovolle verwerkingen van 

persoonsgegevens. Alle ministeries hebben centraal een project of coördinatieteam 

ingericht voor het faciliteren van het proces van invoering. De verantwoordelijkheid 

hiervoor is veelal in de lijn belegd. Periodiek rapporteren de onderdelen over de 

voortgang hiervan. De betrouwbaarheid van deze rapportages, die vrijwel allemaal 

gebaseerd zijn op kwalitatieve inschattingen, is niet altijd voldoende geborgd. Dit geeft 

risico’s ten aanzien van tijdige (bij)sturing. 
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Interdepartementaal vindt geen sturing of voortgangsbewaking op de invoering en 

naleving van de AVG plaats. De meeste ministeries zijn voornemens de verantwoor-

dingsplicht over de daadwerkelijke naleving van de AVG in te bedden in de reguliere 

PenC-cyclus en/of via de ‘in control’-verklaring informatiebeveiliging. Niet alle 

ministeries hebben echter geborgd dat na 25 mei 2018 centraal faciliteiten beschikbaar 

zijn om de verdere implementatie te ondersteunen en monitoren. 

 

Wij adviseren de ministeries maatregelen te treffen ter borging van de betrouwbaar-

heid van de voortgangsrapportages. Verder adviseren wij de departementen ook na 25 

mei 2018 capaciteit beschikbaar te stellen voor het verder ten uitvoer brengen van de 

AVG. 

 

Goede governance en beheersing nodig rond inzet extra financiële middelen 

Het kabinet heeft besloten dat in 2018 geld beschikbaar is voor het realiseren van een 

aantal belangrijke doelstellingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de afwikkeling van 

de schadegevallen vanwege de aardbevingen in Groningen (schadeprotocol). Er staat 

grote politieke druk op dit proces en bij de uitvoering van de schadeafwikkeling zijn 

meerdere bestuurlijke lagen betrokken. Dit vraagt om eenduidig interpreteerbare 

definities en goede governance-afspraken tussen alle betrokken partijen. Diverse 

departementen krijgen in 2018 extra financiële middelen tot hun beschikking. Zeker in 

gevallen waarin deze middelen worden besteed via de markt (aanbesteding), vraagt 

de beheersing daarvan aandacht. Dit geldt ook voor de inzet van financiële instrumen-

ten voor noodhulp en wederopbouw na de orkaanschade op de bovenwindse eilanden. 

 

Voor uitwerking beleidsvoornemens is zicht nodig op uitvoerbaarheid en 

controleerbaarheid 

In 2018 zullen de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord nader uitgewerkt worden. 

Dit vraagt de nodige inspanning van de ministeries en zal leiden tot wetgevingstrajec-

ten, het sluiten van akkoorden met diverse partijen en tot het maken van bestuurlijke 

afspraken. Wij hebben bij dergelijke trajecten in het verleden geconstateerd dat dit 

kan leiden tot problemen in de uitvoering of op het gebied van rechtmatigheid. Wij 

adviseren de ministeries hun strategische keuzes op dit terrein mede te baseren op 

risicoanalyses en uitvoeringstoetsen. Naast ex-ante toetsingen zijn ook business cases 

een goed instrument om uitvoeringsconsequenties al in de fase van beleidsvoorberei-

ding zichtbaar te maken en daarmee rekening te houden. Bij het realiseren van nieuwe 

beleidsambities wijzen wij tot slot ook op de eisen die dat stelt aan de kwantiteit en 

kwaliteit van het ambtenarenapparaat (strategisch personeelsbeleid). 

 

Goede instrumenten beschikbaar voor verbetering datagovernance 

In 2017 is op verzoek van de ICBR een bijdrage geleverd aan een onderzoek naar de 

governance van data(stromen) in ketens. Een goede datagovernance is een belang-

rijke voorwaarde voor de Rijkoverheid om in digitale interactie met burgers en 

bedrijven haar dienstverlening vorm te geven en de kansen die de informatiesamen-

leving biedt te benutten. In februari 2018 zijn de resultaten van het onderzoek opge-

leverd, waaronder een beschrijving van begrippen en functies van het datagover-

nance-model, een inventarisatie van aansprekende goede voorbeelden (verwerkt in 

een ‘kenniswiel datagovernance’) en de oplevering van een instrument voor self 

assessment om de volwassenheid van de organisatie ten aanzien van datagovernance 

te meten. Als bijdrage aan het ICBR-onderzoek heeft de ADR vijf beschrijvingen van 

aansprekende voorbeelden op het terrein van datagovernance ingebracht. Dit betreft 

voorbeelden bij de Politie, het CBS, DUO, BD/UWV en RWS.  
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BIJLAGE: GOEDE PRAKTIJKVOORBEELDEN 2017 

 

Beheersing informatiebeveiliging 

 

Bewustwordingsprogramma: BZK heeft een bewustwordingsprogramma (‘programma 

informatiebewust werken’) waarin vanuit verschillende invalshoeken activiteiten zijn 

uitgewerkt. Ook is beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot 

gedragsverandering. EZK heeft de mate van beveiligingsbewustzijn onder haar 

medewerkers laten meten. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van interventies op het 

gebied van beveiligingsbewustzijn en daaruit blijkt welke onderwerpen wel of geen 

aandacht nodig hebben in de (nabije) toekomst. 

 

Centraal overzicht kritieke systemen met hun kenmerken: AZ, JenV en BZK houden 

een zogenaamde ‘risicokaart’ bij. Op deze kaart worden de kritieke systemen met hun 

belangrijkste kenmerken (zoals actualiteit risicoanalyses) bijgehouden die gebruikt 

kunnen worden als stuurinformatie op het gebied van informatiebeveiliging. BZK houdt 

hierop tevens bij wanneer voor het laatst op een systeem een pentest of audit is 

uitgevoerd. 

  

Het gebruik van proef-ICV’s: BZK en VWS maken gebruik van proef ‘in control’-

verklaringen (proef-ICV’s) gedurende het jaar ter voorbereiding op de definitieve ICV. 

De proef-ICV’s worden door de dienstonderdelen opgesteld en beoordeeld door de 

centrale CISO.  

 

Jaarlijkse cyclus toezicht informatiebeveiliging: SZW heeft een sluitende cyclus 

ingericht voor toezicht op informatiebeveiliging. Jaarlijks wordt een toezichtplan en 

kader opgesteld, dat de basis vormt voor de informatie waarover dienstonderdelen 

zich via zelfevaluaties (in combinatie met toezichtgesprekken) moeten verantwoorden. 

De informatie uit de zelfevaluaties en toezichtgesprekken vormt de basis voor de 

toezichtrapportage. Na afloop wordt de cyclus qua inhoud en proces met de 

coördinatoren informatiebeveiliging bij de dienstonderdelen geëvalueerd en bijgesteld. 

  

Integraal risicomanagement: Defensie heeft voor het risicomanagement een koppeling 

gelegd met de bedrijfsdoelstellingen via Te Beschermen Belangen (TBB). 

Informatiebeveiliging is daardoor één van de deelonderwerpen van integraal 

risicomanagement. Defensie heeft elementen voor BIR-dossiers verplicht gesteld om 

centraal inzicht in de status van informatiebeveiliging bij kritieke systemen te hebben. 

Voor de uitvoering van risicomanagement heeft het Defensie hulpmiddelen ontwikkeld. 

 

Aanvallen simuleren om realistisch te oefenen: Financiën en Defensie hebben actief via 

redteaming kritieke systemen onderzocht op de effectiviteit van de genomen 

beveiligingsmaatregelen. Redteaming is een onderzoeksmethode waarbij 

kwetsbaarheden van systemen in de praktijk getest worden. Scenario’s worden 

uitgevoerd door een aanvallend team zodat het beheerteam realistisch kan oefenen. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

JenV heeft een aanpak voor privacymanagement ontwikkeld die mede betrekking heeft 

op de beheersing van het implementatietraject voor de AVG. De voortgang hierbij 

wordt bewaakt aan de hand van KPI’s die zijn gerelateerd aan de verplichtingen uit de 

AVG.  
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De ministeries van BZK en SZW gaan de verantwoording over de naleving van de AVG 

inbedden in de ‘in control’-verklaring informatiebeveiliging. Hierbij worden de 

bestaande gremia uitgebreid met privacy officers. 

 

Bij SZW wordt gewerkt aan bewustwording, gericht op alle medewerkers van het 

ministerie. De medewerkers maken in de vorm van workshops in vogelvlucht kennis 

met de AVG en worden zich hierdoor bewust van de consequenties van hun handelen 

in het licht van de AVG. 

 

EZK heeft een register van verwerkingsactiviteiten ontwikkeld en beschikbaar gesteld 

aan andere overheidsorganisaties.  

 

Inzet handhavingscapaciteit binnen inspecties 

De inspectie van SZW heeft een ‘in control’-framework ontwikkeld. Onderdeel daarvan 

is een model voor het risicogericht inzetten van mensen en middelen in de uitoefening 

van het toezicht. Dit leidt tot een soort business case, die een betere sturing en inzet 

van handhavingscapaciteit mogelijk maakt. Toepassing van deze methodiek kan ook 

voor andere inspectiediensten nuttig zijn. Ook in de communicatie tussen minister en 

Tweede Kamer is dit instrument behulpzaam om het goede debat te voeren over de 

meest effectieve inzet van handhavingcapaciteit. 

 

Inkoop 

Om de wendbaarheid te vergroten heeft Defensie, mede omdat de budgettaire 

middelen de komende jaren zullen toenemen, een vereenvoudigde bestelprocedure 

voor bestellingen onder de € 15.000 geïntroduceerd. Op advies van de ADR is besloten 

om hierbij in 2017 te starten met een aantal pilots om zo te bereiken dat hierbij de 

juiste interne beheersingsmaatregelen gekozen gaan worden. 

 

Lerende overheid 

Een wendbare en flexibele overheid vraagt om ruimte in de ambtelijke organisatie om 

permanent te leren en te innoveren. OCW ontdekte door het onderzoek dat de 

beleidsontwikkeling beter kan door op een andere manier gebruik te maken van 

oplossingen en initiatieven in de samenleving. Dit heeft geleid tot een aanpak die ook 

bij andere ministeries kan worden gebruikt. VWS heeft dat inmiddels gedaan. De 

aanpak is ook gedeeld met het interdepartementaal ontwikkelnetwerk onder leiding 

van BZK 'werken in en met de praktijk' om te kijken hoe er rijksbreed van de 

ervaringen geleerd kan worden. 

 

Wet Normering Topinkomens (WNT) 

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden, waardoor de WNT op 

enkele onderdelen is vereenvoudigd en verbeterd. Het is belangrijk dat bij de 

opstelling van de jaarrekening de vereiste WNT-informatie beschikbaar is. Daarom 

vraagt EZK van alle in het WNT-overzicht op te nemen organisaties in het najaar 

tussentijdse informatie op over de WNT-componenten. Deze worden vervolgens door 

het departement en de ADR gecontroleerd. Dit leidt tot een tijdig inzicht bij EZK in de 

naleving van de WNT en biedt de mogelijkheid zo nodig op eventuele overschrijdingen 

te reageren. Ook leidt dit tot een betere spreiding van de controlelast in de tijd. 


