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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 
In het kader van de invoering van de Rijkspas is een interdepartementaal en 
gemeenschappelijk ontwerp ontwikkeld dat eisen stelt aan de inrichting en 
uitvoering van de operationele Rijkspasprocessen van deelnemers. Voordat de 
aansluiting op de Rijkspas gerealiseerd wordt dienen deelnemers hun eigen 
processen rondom uitgifte, beheer en inname van de toegangspassen te hebben 
ingericht conform dat gemeenschappelijk ontwerp. Dit is belangrijk voor het 
onderling vertrouwen van de gebruikers van de Rijkspas, mede in het licht van de 
interdepartementale toegang. Daarom is afgesproken dat iedere deelnemende 
organisatie haar operationele Rijkspasprocessen laat toetsen (een zogenaamde 
aansluittoets) voordat zij feitelijk gaat deelnemen aan de Rijkspas.  

De Nationale Politie (NP) is voornemens om aan te gaan sluiten op de Rijkspas. 
Daarvoor zijn intern voorbereidingen getroffen zoals het uitwerken van operationele 
processen voor het uitgeven, beheren en innemen van toegangspassen. De 
Auditdienst Rijk (ADR) is gevraagd deze eerste toets voor aansluiting van de NP op 
de Rijkspas uit te voeren. 

1.2 Doelstelling en afbakening opdracht 
Het doel van de opdracht was het geven van inzicht in de opzet van de inrichting 
van de operationele processen zoals de NP deze wil implementeren in het kader van 
de invoering van de Rijkspas. Met het aldus verkregen inzicht kunnen daar waar de 
procesbeschrijving afwijkt van de norm verbeteringen worden doorgevoerd. Nadere 
afspraken en details over de aanpak, scope en diepgang van het onderzoek zijn 
opgenomen in de overeengekomen opdrachtbevestiging van 8 februari 2021 met 
kenmerk 2021-0000027631. 

Het object van onderzoek was de beschrijving van de operationele processen voor 
uitgifte, beheer en inname van de Rijkspas binnen uw organisatie zoals dit is 
vastgelegd in het document “Werkstroom en processen Rijkspas versie 0.94”.  
Dit onderzoek werd uitgevoerd voordat de eerste Rijkspas binnen de NP is 
uitgereikt. De toets beperkte zich daardoor tot de procesbeschrijvingen (opzet). De 
toets geeft geen antwoord op de vraag of deze processen op het moment van de 
uitgifte van de passen daadwerkelijk gevolgd worden. Daartoe wordt in een later 
stadium een herhalingstoets uitgevoerd. 

Bepaalde Rijkspasprocessen worden uitgevoerd door andere organisaties. Hierbij 
valt te denken aan het aanmaken van de Rijkspassen en het beheer van het 
Generiek Card Management Systeem (GCMS). Beschrijvingen van deze processen 
vielen buiten de scope van dit onderzoek.  
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1.3 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 zijn de onderzoeksbevindingen en bijbehorende aanbevelingen 
opgenomen. In de hoofdstukken daarna zijn achtereenvolgens opgenomen, de 
onderzoeksverantwoording en ten slotte de ondertekening. 
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2 Bevindingen en aanbevelingen 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen en aanbevelingen opgenomen van de 
aansluittoets Rijkspas bij de NP. De bevindingen geven antwoord op de in de 
opdrachtbevestiging geformuleerde onderzoeksvraag: 

“Op welke punten wijkt de inrichting van de operationele rijkspasprocessen bij de NP 
af van de inrichting zoals in het gemeenschappelijk ontwerp van Rijkspas is 
aangegeven?”. 

Het algemeen beeld dat volgt uit de aansluittoets is dat de beschreven 
rijkspasprocessen bij de NP zoals opgenomen in het document “Werkstroom en 
processen Rijkspas v0.94” voor het overgrote deel aansluiten op de 46 getoetste 
normen van het gemeenschappelijk ontwerp Rijkspas. Voor daar waar de 
procesbeschrijving afwijkt van de norm zijn hierna bij de bevindingen enkele 
aanbevelingen voor verbetering opgenomen.  

Het gehanteerde toetskader met onze bevindingen en aanbevelingen alsook het 
concept rapport zijn afgestemd met onze contactpersoon bij de NP alvorens het 
rapport is aangeboden aan de opdrachtgever van deze aansluittoets. 

2.2 Beschrijving planning- en control cyclus voor naleving rijkspasprocessen 
In norm 3 van het toetskader is opgenomen dat de controle op de uitvoering van de 
processen zijn ingebed in de planning- en control cyclus (interne controle) van de 
organisatie. Inbedding in de P&C-cyclus en door wie en met welke frequentie de 
processen worden gecontroleerd is niet beschreven. Dit behoeft nadere uitwerking 
zodat duidelijk is welke functionaris met welke regelmaat (liefst volgens een 
vastgesteld stramien) verantwoordelijk is voor controle op de uitvoering van de 
rijkspasprocessen. 

2.3 Controle identificatie bij een kaartaanvraag 
Als uitwerking van norm 6 van het toetskader kunnen enkele toevoegingen in de 
procesbeschrijving worden opgenomen. Bij de procesbeschrijving voor het 
aanvragen van een persoonsgebonden Rijkspas op een fysieke locatie is er in geval 
van afkeuren WID-scan geen mogelijkheid tot het stoppen van dit proces 
opgenomen. In de RASCI-tabellen zijn voor verschillende activiteiten van het proces 
de rollen en verantwoordelijkheden van personen opgenomen (w.o. bij 5.1.3 van de 
procesbeschrijving). Binnen de Politie is de afspraak dat in de tabel is ingevuld wie 
(R)esponsible en (A)ccountable is voor de betreffende activiteit. Momenteel is alleen
ingevuld wie Responsible is. Invulling van de ‘A’ moet nog bepaald en gedaan
worden.
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2.4 Controle identificatie met WID-document 
Het controleren van de naam in combinatie met de foto en de geldigheidsdatum, als 
onderdeel van norm 8 van het toetskader, is niet opgenomen in het werkproces 
aanvragen Rijkspas via WID-scan. Het werkproces voor de fysieke manier schrijft dit 
wel voor. De NP heeft aangegeven dat de geldigheidsdatum van het WID in zoverre 
wordt gecontroleerd dat het document niet verlopen mag/kan zijn bij het scannen. 
Als het document verlopen is zal de WID-scan-omgeving deze gegevens niet 
verwerken. De bronregistratie is de trigger voor de WID-scan omgeving om de 
persoon uit te nodigen voor een WID-Scan. De persoon krijgt vervolgens een 
persoonlijke QR-code toegestuurd per mail om vervolgens de scan uit te voeren. In 
de app dient de persoon ook nog een selfie te maken voor gezichtsverificatie. 

Voeg de toelichting, controle en stappen zoals hiervoor beschreven zijn toe aan de 
procesbeschrijving in het werkproces aanvragen Rijkspas via WID-scan. 

2.5 Controle Rijkspas door kandidaat kaarthouder 
Als onderdeel van norm 14 van het toetskader is er geen stap in het proces 
opgenomen waarbij de kandidaat kaarthouder de Rijkspas controleert.  
De NP heeft aangegeven dat de rol van fotograaf in het geval van de politie de TFS- 
medewerker is die de WID-scan maakt. De scan wordt door de kandidaat 
kaarthouder en TFS-medewerker gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Indien 
daar fouten worden geconstateerd, wordt de WID-scan opnieuw uitgevoerd.  

Voeg de toelichting, controle en stappen zoals hiervoor beschreven zijn toe aan de 
procesbeschrijving. 

2.6 Kaartverstrekker activeert kaart in GCMS 
Norm 27 van het toetskader spreekt over activeren van de kaart in GCMS door de 
kaartverstrekker als onderdeel van het proces verstrekken Rijkspas. In de 
procesbeschrijving wordt alleen in geval van een bezoekerspas over activeren in 
TCS gesproken. In de andere gevallen wordt alleen gesproken over reactiveren 
(vanwege blokkade na 35 dagen of teruggevonden na vermissing).  

Beschrijf de inhoud van deze norm en/of leg uit indien dit afwijkt in het proces. 

2.7 Verstrekken B-pas bij vergeten eigen pas 
In norm 28 van het toetskader is specifiek ten aanzien van de B-pas opgenomen dat 
indien een B-pas wordt verstrekt aan een medewerker die zijn eigen pas is 
vergeten, deze pas eerst geïnactiveerd dient te worden alvorens de B-pas verstrekt 
wordt. 
De NP geeft aan dat dit momenteel inderdaad niet is meegenomen in de 
procesbeschrijving. Dit staat wel beschreven bij het uitgeven van de T-pas als 
vervangende pas, dit gebeurt echter op een beperkt aantal locaties. Op de andere 
locaties wordt de B-pas uitgegeven door baliemedewerkers van de recepties van de 
gebouwen. En deze medewerkers hebben geen rechten op het GCMS.  

Beschrijf de inhoud van deze norm en/of leg uit indien dit afwijkt in het proces. 
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2.8 Controle gemelde vermissing Rijkspas 
In norm 30 van het toetskader is als onderdeel van het Beheren en Controleren van 
Rijkspassen opgenomen dat indien een gemelde vermissing niet plausibel is, er voor 
de betreffende persoon geen nieuwe aanvraag ingediend wordt. Bovendien is in de 
procedurebeschrijving voorzien in escalatie naar de beveiligingsambtenaar (BVA). 
Deze stap, als een melding niet leidt tot een nieuwe aanvraag, mist in het proces en 
moet nog toegevoegd worden. 

2.9 Registreren van ingenomen kaarten 
In norm 44 van het toetskader is als onderdeel van het proces Innemen Rijkspas 
opgenomen dat de fysieke kaartinnemer dagelijks voor de ingenomen kaarten een 
aantal acties uitvoert zoals het eerst als “Geblokkeerd” registreren van ingenomen 
kaarten en daarna als “Ingenomen” in het GCMS. De procesbeschrijving gaat 
daarentegen uit van dat Ingenomen Rijkspassen gelijk als ‘Ingenomen’ worden 
geregistreerd i.p.v. eerst als ‘Geblokkeerd’ en daarna als ‘Ingenomen’.  

Beschrijf de inhoud op dit punt volgens de norm en/of leg uit indien dit afwijkt in het 
proces. 

2.10 Innemen van de T-pas 
In norm 45 van het toetskader is specifiek ten aanzien van de T-pas opgenomen dat 
het meldpunt in alle gevallen van inname (einde dienstverband, gevonden kaart, 
routinematige vervanging, defecte kaart of inleveren kaart omdat die kaarthouder 
een persoonlijke kaart gaat gebruiken) de kaart inactiveert (niet blokkeert) in GCMS 
en de reden registreert. In de procesbeschrijving is daarentegen beschreven dat een 
T-Rijkspas in het geval van een defecte pas als ‘Ingenomen’ wordt geregistreerd. In
geval van inname vanwege einde dienstverband/ contract, gevonden Rijkspas of
inleveren Rijkspas omdat de kaarthouder een persoonlijke (P, E of F) pas gaat
gebruiken, wordt de registratie in GCMS niet gewijzigd. Ook wordt en geen reden
van inname geregistreerd.

Beschrijf de inhoud op dit punt volgens de norm. 
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3 

3.1 

3.2 

3.3 

Verantwoording onderzoek 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Alvorens NP aansluit op de Rijkspas is de ADR gevraagd voorafgaand te kijken naar 
mogelijke verschillen in de opzet zoals NP deze wil hanteren en de voorschriften die 
BZK geeft voor aansluitingen. In de periode medio februari tot en met medio maart 
2021 hebben wij een documentstudie uitgevoerd, waarbij wij een vergelijking 
hebben gemaakt van het door NP verstrekte document “Werkstroom en processen 
Rijkspas v0.94”, hierna "Opzet Rijkspas NP", en het door BZK gehanteerde 
"Gemeenschappelijk Ontwerp Rijkspas". De hieruit verkregen informatie is 
geanalyseerd en dit heeft geleid tot een ingevuld en middels hoor en wederhoor met 
de NP afgestemd toetskader met daarin de onderzoeksbevindingen en 
aanbevelingen. Het met de NP afgestemde toetskader vormde de basis voor het 
rapport. Inhoudelijke afstemming van het concept rapport heeft plaatsgevonden 
met de NP alvorens het rapport werd aangeboden aan de opdrachtgever van deze 
aansluittoets. 

Gehanteerde standaard en kwaliteitsborging 
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Dit onderzoek 
verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie, omdat het een 
onderzoeksopdracht betreft en geen controle-, beoordelings- of andere assurance-
opdracht. Als hier wel sprake van was geweest, dan zouden we wellicht, omdat er 
uitgebreider onderzoek wordt gedaan, andere zaken hebben geconstateerd en 
gerapporteerd. 

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening 
van de interne auditfunctie bij de rijksdienst. Daarbij hoort ook een stelsel van 
kwaliteitsborging. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke 
kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht. 

Verspreiding rapport 
De opdrachtgever is eigenaar van dit rapport. Dit rapport is primair bestemd voor 
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. Hoewel het 
rapport de context van het onderzoek zo goed mogelijk probeert te beschrijven, is 
het mogelijk dat iemand die de context niet 
(volledig) kent de uitkomsten anders interpreteert dan bedoeld. 

In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR 
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
rapporten die de ADR heeft uitgebracht en plaatst dit overzicht op 
www.rijksoverheid.nl. 
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4 Ondertekening 

Delft, 14 april 2021 

 

Auditdienst Rijk 



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