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Aanleiding opdracht

Het Directoraat-Generaal Rijksbegroting, de directie Begrotingszaken, geeft vorm
aan de uitvoering van het financiële beleid en bevordert een doelmatig, doeltreffend
en rechtmatig overheidsbeleid binnen de politiek afgesproken beleidsprioriteiten.
De directie is ook verantwoordelijk voor ontwikkelingen op het terrein van financieel
overheidsmanagement en de concernadministratie van het Rijk.

Voor de dagelijkse gang van zaken is de directie afhankelijk van meerdere IT
systemen. Eén van deze systemen is RIS/IBOS, hierin worden de begrotingen van
de Rijksoverheid opgesteld en bijgehouden. In RIS/IBOS worden
Begrotingsmutaties, Realisaties, Economische en Functionele Verdelingen en Loonen Prijsverdelingen vastgelegd op 4 niveaus.
De departementen zijn tot op zekere hoogte vrij om Artikelonderdeel en
Subartikelonderdeel te definiëren.
In het project Uniformering worden de verschillende niveaus gelijkgemaakt voor alle
begrotingen. Aanleiding voor de uniformering is dat er een wens is om meer inzicht
te krijgen over alle begrotingen heen. Onderdeel van dit project is een wijziging van
het datamodel voor RIS/IBOS.
1.1

Context
De wijziging in het datamodel RIS/IBOS betreft een aanpassing van enkele tabellen
en veldnamen op de Oracle SQL server.
Het datamodel van de database wordt aangepast om een extra begrotingsniveau te
kunnen ondersteunen, om zo op een gedetailleerder niveau de begroting te kunnen
opstellen en monitoren.
Naast de aanpassing van het datamodel vindt ook een conversie plaats van de
historische begrotingsdata in het systeem naar het nieuwe datamodel.
DG Rijksbegroting wil inzicht in de stand van zaken rondom het proces van deze
wijziging teneinde deze wijziging zonder grote risico's en fouten te kunnen
doorvoeren.

1.2

Doelstelling onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is inzicht in het proces van deze wijziging
verschaffen op basis waarvan de opdrachtgever eventuele risico's voor uitvoer van
de wijziging kan afwegen en zo nodig aanvullende maatregelen kan nemen.
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1.3

Onderzoeksvraag
Op basis van de doelstelling van het onderzoek is de volgende hoofdvraag
geformuleerd:

Hoe borgt DG Rijksbegroting het proces van de aanpassing van het
datamodel en de conversie van historische gegevens van RIS/IBOS?

Met de onderliggende deelvragen:

Hoe verloopt het proces rondom de aanpassing van het datamodel en de
conversie van historische gegevens?

Welke maatregelen heeft DG Rijksbegroting getroffen om de juistheid en
volledigheid van de conversie te borgen?
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2

Samenvatting en beantwoording
onderzoeksvragen

Hoe verloopt het proces rondom de aanpassing van het datamodel en de conversie
van historische gegevens?
DG Rijksbegroting heeft de borging van het proces ingeregeld met behulp van een
beschrijving en procedure van het conversieproces en de conversie van historische
gegevens.
In deze beschrijving is een vooraf gedefinieerde set aan controlemaatregelen
opgenomen en zijn de acceptatiecriteria voor de conversie gedocumenteerd.
De procedure voorziet in het maken van een snapshot voor start van conversie en
bevat een fall-back scenario voor geval de conversie of de aanpassing van het
datamodel mislukt.

Welke maatregelen heeft DG Rijksbegroting getroffen om de juistheid en
volledigheid van de conversie te borgen?
DG Rijksbegroting heeft een testconversie uitgevoerd om te juistheid en volledigheid
van de conversie te borgen. Er is een gefragmenteerd verslag bijgehouden van de
testconversie. Dit verslag bevat onder andere de uitvallijsten met tellingen van de
records, de uitval die uit de testconversie voortkwam is opgevolgd.
Tijdens het uitvoeren van de conversie van de productieomgeving is een verslag
bijgehouden op een centrale locatie.

Hoe borgt DG Rijksbegroting het proces van de aanpassing van het datamodel en de
conversie van historische gegevens van RIS/IBOS?
De hoofdvraag is beantwoord in de deelvragen. DG Rijksbegroting borgt het proces
met een beschrijving en procedure voor de aanpassing van het datamodel en de
conversie van historische gegevens. De juistheid en volledigheid worden door DG
Rijksbegroting geborgd doordat het een testconversie heeft uitgevoerd conform de
beschrijving en procedure, waarbij uitval van de testconversie is opgevolgd.
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3

Bevindingen

Relatie tussen bevindingen, onderzoeksvragen en referentiekader

Cl

3.1
3.2

1

C3

3.3

3.1

C2

3.4

2

C4

3.5

2

C5

3.6

1

C6

Aanpak en beheersing van het conversieproces is beschreven
In het plan voor de uniformering van IBOS is de aanpak van het conversieproces
beschreven alsmede een planning voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het
plan bevat geen expliciete risicoanalyse, maar er zijn wel verschillende controles in
het plan gedefinieerd om de conversie te beheersen.
Het plan bevat ook geen specifieke procesanalyse, maar in het plan is een analyse
gemaakt van alle rapportages uit IBOS die door de wijziging mogelijk aangepast
zouden moeten worden. Van alle rapportages is geanalyseerd of deze daadwerkelijk
aangepast moeten worden voor het correct functioneren van de applicatie. In JIRA
wordt de voortgang van de aanpassingen bijgehouden.
Voor de praktische uitvoering van de conversie is een installatieprocedure opgesteld
voor de IT dienstverlener.

1
2

Zie voor de onderzoeksvragen paragraaf 2.2 - Doelstelling en onderzoeksvragen.
Zie voor het referentiekader paragraaf 4.2 - Referentiekader.
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3.2

De acceptatiecriteria voor de conversie zijn gedocumenteerd
De criteria voor het doorvoeren van de wijziging zijn beschreven in een overzicht in
JIRA. Dit betreffen echter voornamelijk criteria voor de functionaliteit van de
wijziging.
In het conversiedossier staat beschreven dat de conversie succesvol is wanneer
eventuele uitval geen invloed heeft op het goed verlopen van het begrotings- en
verantwoordingsproces in het begrotingsjaar 2019 en/of 2020.
Na het succesvol uitvoeren van de wijziging wordt de applicatie beoordeeld volgens
een intakeformulier met daarin de acceptatiecriteria. Daarnaast zijn in Ira twee
tickets gedefinieerd om de uitvallijsten te beoordelen.

Naast de criteria voor een geslaagde conversie is het ook van belang dat alle
gebruikers van IBOS akkoord zijn met het 'omsleutelen'. Voor de uiteindelijke
overgang naar een nieuw begrotingsjaar moet de artikelstructuur voor alle
departementen worden 'omgesleuteld' naar de nieuwe artikelstructuur.
Deze omsleuteling wordt door de departementen zelf ingevoerd in IBOS. IRF
controleert en accordeert de omsleuteling. Na accorderen kan de omsleuteling
worden gebruikt in de jaarovergang.
Het scherm om de omsleuteling in te voeren, is al voor de conversie naar het
nieuwe systeem getest en goedgekeurd door de departementen.
Het daadwerkelijk invoeren van de omsleuteling dient plaats te vinden voor de
overgang naar het nieuwe begrotingsjaar, maar is niet van belang voor het
uitvoeren van de conversie.
Gezien het invoerscherm en de manier van omsleutelen onderdeel uitmaakt van de
conversie van IBOS, is het van belang dat alle departementen en de IRF akkoord
zijn met de omsleutelfunctionaliteit uit IBOS. Een akkoord op de jaarovergang (het
omsleutelen) per departement wordt gegeven in de gebruikersacceptatietest.
3.3

Er is een vooraf gedefinieerde set aan controlemaatregelen
Voor het uitvoeren van de controle op een juiste en volledige conversie van de
gegevens naar het nieuwe datamodel van IBOS is een script geschreven dat de
conversie controleert. De uitval van dit script wordt bijgehouden in een JIRA ticket.
In het JIRA ticket is inzichtelijk hoe de uitval van testconversies wordt opgevolgd.
Daarnaast is in het ticket inzichtelijk dat er een review plaats vindt wanneer de
ontwikkelaars een wijziging aan het migratiescript doorvoeren.
RHB functioneel beheer controleert de uitval van het script en geeft hier opvolging
aan in de vorm van commentaar in de uitvallijsten. Uitval wordt navolgbaar
opgevolgd of geaccepteerd door RHB FB, zoals te zien in de opvolging van uitval bij
de testconversie.
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3.4

De procedure voorziet in het maken van een snapshot voor start van
conversie
De data en applicatie worden gehost door een IT dienstverlener. De ontwikkelaars
hebben een installatieprocedure voor de wijziging opgesteld met de IT
dienstverlener. De procedure bevat de stappen die ondernomen moeten worden om
de migratie uit te voeren.
De installatieprocedure bevat ook een werkstap voor het maken van een back-up
voordat de migratie scripts worden uitgevoerd.
Er is bij het uitvoeren van de testmigratie geen evidence beschikbaar dat deze backup is gemaakt vóór het starten van de migratiescripts. Ons is medegedeeld dat deze
evidence tijdens de conversie van de productieomgeving is opgenomen in JIRA.

3.5

De procedure voorziet in een fall-back scenario voor geval de conversie
mislukt
Voor het geval de migratie mislukt staat in het installatie document beschreven dat
de back-up die is gemaakt voor het starten van de conversie zal worden
teruggeplaatst op de IBOS database.
Tijdens de testmigratie is niet getest of de restore functionaliteit werkt als voorzien.
Hier is voor gekozen omdat een restore test is uitgevoerd bij de recente overgang
van de IBOS database van de interne IT beheerder naar de externe IT
dienstleverancier. Deze test is in november 2018 uitgevoerd door de IT
dienstverlener en de test is door hen succesvol bevonden.

3.6

Er is een gefragmenteerd verslag bijgehouden van de test conversie
De voortgang van het project wordt bijgehouden in JIRA. De verschillende
onderdelen van de testmigratie zijn in verschillende documenten bijgehouden. De
logging en opvolging van uitval tijdens de testmigratie zijn inzichtelijk.
In JIRA wordt een ticket bijgehouden met een overall weergave van de
testconversie. Echter bevat dit ticket voornamelijk verwijzingen naar andere JIRA
tickets, waardoor een uniform verslag van de conversie ontbreekt. Daarnaast is er
ook geen vastlegging aangetroffen van het maken van de back-up voor aanvang
van de testconversie door de IT dienstverlener, zie C4.

De aanbeveling is om tijdens de conversie een JIRA ticket aan te maken waarin alle
documenten, werkzaamheden en andere relevante informatie van de conversie
worden gedocumenteerd. Deze aanbeveling is tijdens de dataconversie opgevolgd
door in TopDesk een ticket aan te maken inclusief relevante documentatie met
nummer ITS: RFC19 0257, deze is gekoppeld aan SBP-Jira: MFIR-1393.
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4

Verantwoording onderzoek

4.1

Planning en werkzaamheden
De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode augustus tot oktober
2019. De ADR heeft verschillende medewerkers gesproken en verschillende
documenten opgevraagd.
Een overzicht van de documenten die wij hebben gebruikt om de onderzoeksvragen
te beantwoorden is te vinden in bijlage 1.

4.2

Referentiekader
Als referentiekader voor dit onderzoek worden de volgende normen gehanteerd:
•

Cl: De aanpak en beheersing van het conversieproces is beschreven.
o

Toelichting: Op basis van een proces- en risicoanalyse is de aanpak
en beheersing van het conversieproces beschreven in een
conversieplan, -planning en -draaiboek en dit is vastgesteld door de
procesverantwoordelijke.

•

C2: Er zijn heldere acceptatiecriteria voor een geslaagde conversie.
o

Toelichting: Er zijn vooraf heldere acceptatiecriteria opgesteld op
basis waarvan getoetst zal worden of de conversie al dan niet
geslaagd is.

•

C3: Er is een set controlemaatregelen welke de juistheid en volledigheid van
de geconverteerde data vaststellen.
o

Toelichting: Er is een set van (gedetailleerd beschreven en geteste)
geautomatiseerde en handmatige controlemaatregelen, waarmee op
effectieve wijze vastgesteld kan worden dat alle over te zetten data
na de conversie juist en volledig is.
De data dient direct na de conversie aantoonbaar identiek te zijn
aan die van direct voor de conversie. Verschillen zijn verklaard.
Evidence wordt navolgbaar opgeslagen.

•

C4: Er is een snapshot van de data direct voor conversie.
o

Toelichting: De te migreren data wordt direct voor conversie
bevroren en blijft gedurende een zekere tijd beschikbaar om
(conversie)problemen die na de conversie aan het licht treden nog
te kunnen analyseren met gebruikmaking van de oorspronkelijke
data.

•

C5: Er is een fall-back scenario voor het geval de conversie mislukt.
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o

Toelichting: Er zijn procedurele en technische maatregelen
voorbereid in geval de conversie in eerste instantie is mislukt (fallback scenario).

•

C6: Er is een verslag van de testconversie en van de bijbehorende
uitgevoerde controles.
o

Toelichting: De resultaten van de diverse stappen van de
testconversie en van de bijbehorende uitgevoerde controles zijn
vastgelegd in een goed toegankelijk verslag.
Het besluit om de test al dan niet als geslaagd te benoemen is goed
onderbouwd op basis van de vooraf vastgestelde acceptatiecriteria
en wordt ondersteund door relevante evidence.
Resterende conversie activiteiten en/of uitval en de daaruit volgende
werkzaamheden zijn duidelijk beschreven en benoemd.

4.3

Werkzaamheden en afbakening
Het object van onderzoek betreft de wijziging voor het aanpassen van het
datamodel RIS/IBOS en de daarbij behorende conversie van historische gegevens.
Het onderzoek beperkt zicht tot het proces van het doorvoeren van de wijziging en
omvat alleen de procedures zoals uitgevoerd door de opdrachtgever en andere
afdelingen binnen de DG Rijksbegroting. Eventuele procedures bij derde partijen
vallen uitdrukkelijk niet binnen de scope van dit onderzoek. Monitoring en sturing
van DG Rijksbegroting valt, zo ver dit betrekking heeft op de onderzoeksvragen, wel
binnen de scope van het onderzoek.

Overeenkomstig met de opdrachtbevestiging (kenmerk 2019-0000135190) zijn alle
werkzaamheden uitgevoerd zoals aangegeven.
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4.4

Gehanteerde Standaard
De IIA standaarden 2200 — 2600 zijn van toepassing voor deze opdracht. Tevens
wordt verwezen naar het Audit Charter van de ADR voor de uitgangspunten die voor
de ADR van toepassing zijn. De ADR heeft geborgd dat voldoende deskundigheid is
ingezet voor dit onderzoek en dat de auditors in voldoende mate onafhankelijk zijn
voor de uitvoering van deze opdracht.

Met dit onderzoek wordt geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie
verschaft omdat het een onderzoeksopdracht betreft. De rapportage bevat daarom
geen samenvattende conclusie of eindoordeel.
Indien andere (aanvullende) werkzaamheden of een assurance-opdracht zouden zijn
uitgevoerd, zouden wellicht andere onderwerpen zijn geconstateerd en
gerapporteerd.

4.5

Verspreiding rapport
De opdrachtgever,

Directeur Begrotingszaken, is eigenaar

van dit rapport.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. 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
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.
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Ondertekening

's-Gravenhage, 27 November 2019
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