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Inleiding1

1 1 Normenkader LAK

Het Ketenbureau Loonaangifteketen LAK heeft in samenwerking met de

Belastingdienst en UWV het Kort Jaarverslag 2022 opgesteld Daarin wordt het

functioneren weergegeven van de loonaangifteketen over 2022 aan de hand van een

7 tal procesnormen en de verrichte inspanningen voor de niet genormeerde

processtappen Op 23 februari 2023 is aan ons het Kort Jaarverslag 2022 versie

0 81 verstrekt

1 2 Audit AD UWV en ADR

In opdracht van de ^ersoonsgegevens yperen de Auditdienst Rijk ADR en de

Accountantsdienst UWV AD UWV om de drie jaar gezamenlijk een onderzoek uit

binnen de loonaangifteketen

Voorliggende rapportage is de weergave van de uitkomsten van het onderzoek naar

het proces van totstandkoming van de gerapporteerde resultaten in de

eindrapportage loonaangifteketen over 2022 Kort Jaarverslag 2022 versie 0 81

met betrekking tot

• de metingen op basis van het normenkader loonaangifteketen
• de niet genormeerde processtappen 1 en 6

Naast het totstandkomingsproces toetsen wij een of meerdere gerapporteerde
normen op betrouwbaarheid Op verzoek van het Ketenbureau is in dit onderzoek

norm 3 op betrouwbaarheid getoetst Daarnaast hebben wij de status van de

detailbevinding uit de voorgaande audit 2019 in het onderzoek betrokken
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Doelstellingen en aanpak2

2 1 Doelstellingen

Het door de ADR en AD UWV gezamenlijk uitgevoerde onderzoek heeft de volgende

doelstellingen

Vaststellen of het proces van totstandkoming van

a de gerapporteerde resultaten van de metingen van de normen zoals

opgenomen in het Kort Jaarverslag 2022 versie 0 81 hoofdstuk 2 par

2 1 van de loonaangifteketen ordelijk en controleerbaar heeft

plaatsgevonden
b de tekst over de niet genormeerde processtappen 1 en 6 zoals opgenomen

in het Kort Jaarverslag 2022 versie 0 81 hoofdstuk 2 par 2 2 tot en met

2 5 van de loonaangifteketen ordelijk en control eerbaar heeft

plaatsgevonden
Vaststellen of de gerapporteerde normcijfers voor norm 3 betrouwbaar zijn

1

2

Daarnaast geven wij de status weer van onze detailbevinding over 2019

Over de onder a en b genoemde onderdelen doen wij geen uitspraak over de

betrouwbaarheid

2 2 Aanpak

Om een oordeel te geven over het proces van de totstandkoming normcijfers
hebben wij ons gebaseerd op het totstandkomingsproces zoals beschreven in de

voor 2022 geldende Procesbeschrijvingen Normenkader LAK i

We beoordelen de aspecten ordelijk en controleerbaar verlopen van het proces van

totstandkoming
• Ordeliik opgezet volgens in de administratieve organisatie vastgelegde

procedureregels en functionerend in overeenstemming met die procedureregels
• Controleerbaar vastgelegd opdat de organisatie kan functioneren en opdat

audits kunnen worden uitgevoerd

Overeenkomstig de opdrachtbevestiging hebben de werkzaamheden voor het

vaststellen van de betrouwbaarheid voor norm 3 bestaan uit

• het houden van interviews met direct betrokkenen van de lijnorganisaties en bij
het Ketenbureau

• waarneming ter plaatse
• de beoordeling en beperkte herberekening van de door gei nterviewden

aangeleverde informatie lijncontrole

Gedurende de onderzoeksperiode van december 2022 tot medio februari 2023 is

relevante informatie opgevraagd bij aanleveraars en het Ketenbureau en zijn
interviews gehouden met medewerkers die betrokken zijn bij de totstandkoming van

de cijfers en het aanleveren daarvan voor de eindrapportage

1 De actuele versie is Procesbeschrijvingen Normenkader LAK 2022 versie 3 2 dd 11 juii 2022
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Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met NOREA Richtlijn 3000D

Assurance opdrachten door IT auditors Dienovereenkomstig dienen wij ons

onderzoek zodanig te piannen en uit te voeren dat een redeiijke mate van zekerheid

wordt verkregen met betrekking tot de conciusies die wij trekken in het kader van de

opdracht

De Auditdienst Rijk en de Accountantsdienst UWV zijn onafhankelijk van het

Ketenbureau Loonaangifteketen
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Condusie3

Op grond van ons onderzoek trekken wij de volgende conclusies

Het proces van totstandkoming van de resultaten van de metingen zoals

opgenomen in het Kort Jaarverslag 2022 paragraaf 2 1 van de

loonaangifteketen ontvangen dd 23 februari 2023 versie 0 81 heeft

ordelijk en controleerbaar plaatsgevonden

Het proces van totstandkoming van de tekst in de paragrafen 2 2 t m 2 5 in

het Kort Jaarverslag 2022 hoofdstuk 2 2 tot en met 2 5 van de

loonaangifteketen ontvangen dd 23 februari 2023 versie 0 81 heeft

ordelijk en controleerbaar plaatsgevonden

Het gerapporteerde normcijfer voor norm 3 over het jaar 2022 zoals

opgenomen in het Kort Jaarverslag 2022 paragraaf 2 1 van de

loonaangifteketen ontvangen dd 23 februari 2023 versie 0 81 is

betrouwbaar

Onze detailbevinding uit 2019 dat de procesbeschrijving gedateerd is en

inconsistenties heeft is nog actueel
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Verspreiding rapportage4

Voor rapportages van de Auditdienst Rijk geldt dat het opdrachtgevende ministerie

deze binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst De minister van

Financien stuurt eik haifjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titeis van

door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website
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Ondertekening5

Amsterdam 10 maart 2023 Den Haag 10 maart 2023

Persoonsgegevens

Pagina 10 van 10

1705863 00001


