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# Rapporttitel Korte toelichting Link naar het rapport

1 Auditrapport 2021 Ministerie van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport (XVI)

Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële 

verantwoordingsinformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar het begrotingsbeheer, 

het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden 

administraties alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële 

verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.

https://www.rijksoverheid

.nl/documenten/rapporten

/2022/03/18/auditrapport-

2021-ministerie-van-

volksgezondheid-welzijn-

en-sport-xvi

2 Auditrapport 2012 College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen

Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen.

https://www.rijksoverheid

.nl/documenten/rapporten

/2022/03/15/auditrapport-

baten-lastenagentschap-

college-ter-beoordeling-

van-geneesmiddelen-2021

3 Controleverklaring bij de jaarrekening 2021 van het 

RIVM

Controleverklaring van de ADR bij de jaarrekening 2021 van het Rijksinstituut 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

https://www.rijksoverheid

.nl/documenten/rapporten

/2022/03/15/jaarrekening-

2021-rijksinstituut-voor-

volksgezondheid-en-milieu

4 Auditrapport 2021 Rijksinstituut Volksgezondheid en 

Milieu

Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van het Rijksinstituut 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

https://www.rijksoverheid

.nl/documenten/rapporten

/2022/03/24/auditrapport-

rijksinstituut-

volksgezondheid-en-milieu-

2021

5 Beveiligingsonderzoek DigiD webapplicaties CIBG 2022 Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers 

middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft 

een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.

6 Assurancerapport DigiD-Assessment CIBG UZI-register Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers 

middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft 

een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.

7 Assurancerapport DigiD-Assessment CIBG 

Donorregister 

Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers 

middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft 

een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.

8 Assurancerapport DigiD-Assessment CIBG 

Diergeneeskunderegister 

Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers 

middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft 

een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.
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9 Assurancerapport DigiD-Assessment CIBG BIG-register Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers 

middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft 

een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.

10 Assurancerapport DigiD-Assessment CIBG 

Donorgegevens

Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers 

middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft 

een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.

11 Assurancerapport DigiD-Assessment CIBG 

Lerarenportfolio

Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers 

middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft 

een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.

12 Rijksbreed onderzoek informatiebeveiliging 2021 – 

deelrapport VWS

Onderzoek naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal 

departementaal niveau. Daarbij is onder meer onderzoek gedaan naar het risico-

management en de opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren. In dit deelrapport 

zijn de uitkomsten van het onderzoek bij VWS opgenomen.

Actieve openbaarmaking 

van dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de WOB-

weigeringsgronden.

13 Rapport ISAE3402 PGB2.0 Zorgdomein Het ministerie van VWS biedt met dit rapport (ISAE3402) inzicht in de genomen interne 

beheersmaatregelen ten aanzien van het Zorgdomein deel van het PGB2.0 systeem. Het 

rapport is bedoeld voor de gemeenten en zorgkantoren die in 2021 met het PGB2.0 

systeem gewerkt hebben, en de SVB. De Auditdienst Rijk heeft in dit rapport een oordeel 

gegeven over de beschrijving van VWS en over de opzet, het bestaan en de werking van 

de interne beheersingsmaatregelen.

https://www.rijksoverheid

.nl/documenten/rapporten

/2022/05/18/mijnpgb

14 Managementletter CIBG 2021 definitief Betreft de managementletter CIBG 2021 inzake de uitkomst van de controle van het 

begrotingsjaar 2021 naar de administratie en het gevoerde beheer van het baten-

lastenagentschap CIBG. 

https://www.rijksoverheid

.nl/documenten/rapporten

/2022/06/15/management

letter-cibg-2021
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