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Inleiding 

Algemeen 

In deze managementletter doen wij tussentijds verslag van de uitkomsten van de 

werkzaamheden die wij als interne auditdienst van het Rijk in het kader van onze 

wettelijke taak over 2022 bij het agentschap Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (hierna: RIVM) hebben verricht. Daarbij wordt aangetekend dat onze 

onderzoeken zich in wisselende stadia van uitvoering bevinden. Onze definitieve 

bevindingen, die in maart 2023 worden gerapporteerd in het auditrapport 2022, 

kunnen daarom afwijken van onze tussentijdse uitkomsten. 

 

In deze managementletter willen wij met name bevindingen en risico’s signaleren 

die de aandacht behoeven zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering kunnen 

worden getroffen. Wij focussen ons daarbij op de bevindingen in het beheer. 

 

Doel en doelgroepen 

De managementletter is opgesteld voor de Directeur-Generaal van het RIVM en de 

Chief Financial Officer RIVM. Wij veronderstellen dat het RIVM dit rapport deelt met 

de eigenaar (pSG VWS).  

 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 

het RIVM. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de 

Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten. De 

managementletter zelf wordt niet openbaar gemaakt, aangezien er sprake is van 

een tussentijdse rapportage.  

 

Leeswijzer 

De managementletter is als volgt ingedeeld: 

• Samenvatting (hoofdstuk 1); 

• Opvolging van de bevindingen 2021 uit het onderzoek naar het 

begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de 

daartoe bijgehouden administraties (hoofdstuk 2); 

• Nieuwe ontwikkelingen in het beheer en overige onderwerpen (hoofdstuk 3); 

• Aandachtspunten voor de eindejaarscontrole (hoofdstuk 4). 
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1 Samenvatting 

In dit hoofdstuk geven wij een samenvatting van onze bevindingen die voortvloeien 

uit de interim-controle 2022. Ook gaan wij in op de voortgang van de bevindingen 

uit het auditrapport RIVM 2021. Tot slot behandelen wij de aandachtspunten voor 

de jaarafsluiting. 

 

1.1 Algemeen beeld 

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden achten wij de procedures en interne 

beheersmaatregelen van de onderzochte processen van voldoende niveau.  

 

1.2 Opvolging bevindingen auditrapport RIVM 2021 

Het RIVM heeft dit jaar twee tussentijdse afsluitingen uitgevoerd en geëvalueerd. 

Dit is een positieve ontwikkeling. Tijdens de evaluaties zijn er een aantal leerpunten 

naar voren gekomen, deze zullen worden meegenomen bij de jaarafsluiting in 2023.  

 

Daarnaast zijn inmiddels een tweetal bevindingen met betrekking tot het 

projectenbeheer opgevolgd. Dit heeft betrekking op het invoeren van een 

beheersmaatregel bij de invoering van stamgegevens en de inzet van het 

kostprijsmodel. 

 

Aan de andere kant hebben wij dit jaar wederom vastgesteld dat er voor het 

projectenbeheer geen procesbeschrijvingen aanwezig zijn en dat er geen uniforme 

werkwijze gehanteerd wordt met betrekking tot de toerekening van de budgetten 

per jaar/maand, de beoordeling van de voortgang en de afronding van een project. 

Het mogelijke gevolg hiervan is dat de volledigheid van de opbrengstverantwoording 

niet wordt geborgd. 

 

Voor het tijdschrijfproces is er evenals vorig jaar geen functiescheiding tussen het 

invoeren en goedkeuren van uren bij een deel van de leidinggevende 

functionarissen. Het risico bestaat dat er meer uren geschreven kunnen worden dan 

dat er daadwerkelijk gemaakt zijn. Dit raakt de juistheid van aantal te schrijven 

uren wat een directe relatie heeft tot de volledigheid van de 

opbrengstverantwoording. Het RIVM is aan het verkennen hoe er opvolging gegeven 

kan worden aan deze bevinding.  

 

Verder hebben wij vastgesteld dat de aandacht voor het inkoopproces verder is 

voortgezet. De verbijzonderde interne controles op het inkoopproces nemen 

kwalitatief steeds meer toe. Belangrijk hierbij is de grondige uitvoering van de 

spendanalyse en de kwartaalrapportages die de organisatie meer inzicht geven in de 

prestaties van de organisatieonderdelen en waar een preventieve werking vanuit 

gaat. De aanbestedingskalender is geactualiseerd en daarmee verbeterd.  

 

Uit onze controle is gebleken dat evenals vorig jaar het contractenregister 

onvolledig is, niet alle aangegane contract zijn geregistreerd in het 

contractenregister. Het RIVM heeft acties opgezet om de volledigheid van het 

contractenregister te waarborgen. Deze ontwikkelen zullen wij bijhouden.   

 

1.3 Nieuwe bevindingen in het beheer 

In onze interim-controle hebben wij de interne beheersing van de processen 

beoordeeld die relevant zijn voor de financiële verslaggeving van het RIVM. Daaruit 

komen twee nieuwe bevindingen naar voren die betrekking hebben op het 

omzetproces inclusief projectenbeheer.  
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Het opstellen van prognoses en de voortgangsbewaking van projecten 

Wij hebben geconstateerd dat er geen formeel beleid en een uniforme werkwijze is 

voor het opstellen van prognoses en voortgangsbewaking van projecten, hetgeen 

kan leiden tot het maken van onjuiste inschattingen voor de post onderhanden 

projecten en de voorziening verlieslatende contracten. Het gevolg hiervan kan 

tweeledig zijn namelijk dat er onterecht verlieslatende projecten niet of te laat 

worden opgenomen in de verliesvoorziening en dat de waardering van de post 

onderhanden projecten onnauwkeurig kan zijn.  

 

Monitoring van SPR SOR projecten voor verbetering vatbaar 

Wij hebben bij de SPR SOR projecten verschillen geconstateerd tussen het budget in 

SAP en de budgetten welke goedgekeurd worden door de Rijksopdrachtgevers. Het 

risico is aanwezig dat hierdoor ruimte in budgetten onbenut blijft. 

 

1.4 Aandachtspunten voor de jaarafsluiting 

Verantwoording ontvangen gelden kennisborging  

De wijze waarop de verwachte ontvangst van middelen vanuit het OCW-kennisfonds 

en de voormalige SEO-regeling in de jaarrekening 2022 verwerkt gaat worden is 

nog onduidelijk. 

 

Vernieuwde Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 

Er zal per jaareinde worden nagegaan hoe de vernieuwde RJ met betrekking tot de 

verantwoording van onderhanden projecten zijn verwerkt en gepresenteerd in de 

jaarrekening. 

 

Vertraging verhuizing RIVM  

De uitgestelde verhuizing naar het nieuwe pand van het RIVM kan gevolgen hebben 

voor de verantwoording van de post voorzieningen die is opgenomen in de 

jaarrekening, in het bijzonder voor de voorziening leegstand Bilthoven. 

 

Naleving Wet DBA  

Wij hebben vastgesteld dat RIVM bij het inhuren van medewerkers niet actief toetst 

op schijnzelfstandigheid, hetgeen in de toekomst kan leiden tot een naheffing 

Loonheffingen door de Belastingdienst. 
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2 Opvolging bevindingen auditrapport 2021 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen wij de follow-up van de bevindingen die wij medio 

maart 2022 hebben gerapporteerd in ons auditrapport 2021.  

 

2.2 Ontwikkelingen gedurende het jaar  

Het auditjaarplan 2022 dat ieder jaar wordt opgesteld door RIVM is dit jaar niet 

opgeleverd. Een onderdeel van het auditjaarplan is een overzicht met een 

risicoanalyse en de interne controlewerkzaamheden per proces/onderwerp 

uitgewerkt. Er zijn activiteiten uitgevoerd per proces en dit hebben wij vastgesteld.  

 

2.3 Tussentijdse afsluitingen 

Het RIVM heeft ons advies opgevolgd en heeft twee tussentijdse afsluitingen 

uitgevoerd en geëvalueerd. Dit is een positieve ontwikkeling. De tussentijdse 

afsluitingen zorgt voor verbetering van de betrouwbaarheid van de stuurinformatie.  

 

De eerste tussentijdse afsluiting is tot en met maand april uitgevoerd en de tweede 

tussentijdse afsluiting tot en met maand augustus. Er zijn een aantal leerpunten 

naar voren gekomen bij de tussentijdse afsluitingen, deze zullen worden 

meegenomen bij de jaarafsluiting in 2023.  

 

2.4 Inkopen 

2.4.1 Positieve trend spendanalyse 1e halfjaar zet zich voort 

De beoordeling van de bestanden geeft een beeld dat de spendanalyse zeer grondig 

wordt uitgevoerd en een betrouwbaar beeld geeft van de resultaten. 

De analyse wordt uitgevoerd op de uitgaven >€50.000. De totale omvang is € 161 

mln. Hierdoor is in het eerste halfjaar 92% van de uitgaven gecontroleerd en 96% 

van de verplichtingen. 

 

2.4.2 Aanbestedingskalender is verbeterd 

Ten opzichte van voorgaand jaar is de aanbestedingskalender verbeterd, omdat er 

hard is gewerkt om het bestand goed te actualiseren. Vanuit RIVM wordt hiernaast 

opgemerkt dat DVP de farma-activiteiten zal toevoegen aan de 

aanbestedingskalender. Wij zullen deze ontwikkeling volgen in het tweede halfjaar. 

 

2.4.3 Aandacht gevraagd voor de verbetering van het contractregister 

Vanuit de verbijzonderde interne controles en de spendanalyse volgen aanvullingen 

van niet eerder opgenomen contracten. Op dit moment is het contractbeheer 

preventief onderhoud van lab-apparatuur nog niet volledig opgenomen in het 

contractenregister. Niet alle aangegane contracten zijn geregistreerd in het 

contractenregister. Wij adviseren om dit alsnog op te nemen om de volledigheid van 

het contractenregister binnen het RIVM te borgen. Recentelijk is project 

Apparaatbeheer gestart en zijn de eerste stappen gezet. 

 

Daarnaast zijn in het eerste halfjaar door het IUC RIVM een aantal acties 

doorgevoerd rondom het registreren van aangegane contracten. Er wordt gewerkt 

aan het synchroniseren van het contractenregister met het RIR en met de 

registraties van DVP, de IV-Organisatie en HFD. Het RIVM heeft daarnaast het 

afgelopen halfjaar de focus verlegd naar de herijking van het contractmanagement 

en voert een inventarisatie uit naar wat nodig is. Op dit moment zijn de knelpunten 

geïdentificeerd en is een plan gemaakt. Wij zullen de ontwikkelingen in het tweede 

halfjaar volgen. 
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2.4.4 Aandacht gevraagd voor integratie van onderdelen inkoopprocessen  

De koppeling tussen contractenregister met de aanbestedingskalender is 

onvoldoende. Dit wordt veroorzaakt doordat de synergie en monitoring tussen beide 

registers ontbreekt. Een versnelling van centralisatie ten behoeve van de 

werkzaamheden op het vakgebied van inkoop binnen het RIVM is wenselijk. 

 

2.5 Intern wordt SAP nader geanalyseerd en ingericht 

Binnen de overheid is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. 

De BIO geldt voor de applicaties van het RIVM. Door de ADR is hiervoor een 

minimum toetsingskader ontwikkeld, namelijk het General IT Controls (GITC) kader. 

Wij hebben onze controle ingericht conform dit toetsingskader. Hieronder volgen 

onze eerste aandachtspunten uit deze controles. 

 

2.5.1 Beheersing functioneel beheer SAP krijgt aandacht 

In 2021 heeft de ADR gerapporteerd over het autorisatiebeheer die in het kader van 

ons general IT controls onderzoek zijn onderzocht. Voor 2022 zijn deze punten zoals 

beheerderstoegang en periodieke reviews in detail nog een keer besproken met de 

CIO office en functioneel beheer. Daaruit blijkt dat de punten nog steeds 

grotendeels gelden maar dat er wel wat nuanceringen te plaatsen zijn door 

aanvullende controles, bijvoorbeeld in het HR-proces. Het onderzoek is nog lopend 

voor de laatste vier maanden van het jaar.  

 

Voor het bestellen van vaccins (nu alleen nog COVID en medicaties en toebehoren) 

wordt een nieuwe applicatie uitgerold gebaseerd op SAP. 

 

Een groot project is de vervanging van de huidige SAP versie. RIVM is dan ook 

voornemens om de komende jaren het project verder uit te werken. Intern zijn 

uitgebreide analyses gemaakt over de impact en is een roadmap opgesteld voor de 

komende periode. Wij adviseren het RIVM ook een BIO check op de implementatie 

van het nieuwe systeem te doen. 

 

2.5.2 Technisch beheer bij SSC Campus in scope van het onderzoek 

Wij hebben de gesprekken gepland met SSC Campus om onze werkzaamheden op 

het technisch beheer (servers en operating system) uit te kunnen voeren. Voor het 

uitvoeren van deze werkzaamheden hebben wij een plan van aanpak opgesteld. De 

uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in het derde en vierde kwartaal van 

dit jaar.  

 

2.6 Omzet 

2.6.1 Interne beheersing rondom het projectenbeheer behoeft nog steeds aandacht 

Vorig jaar hebben wij een bevinding opgenomen omtrent de interne beheersing 

rondom het projectenbeheer. Deze bevinding bestaat uit een aantal sub-

bevindingen. RIVM heeft aan een aantal bevindingen inmiddels opvolging gegeven.  

 

Om vast te stellen dat de kostprijs en de dekking sluitend zijn hanteert het RIVM het 

kostprijsmodel. Vorig jaar is dit kostprijsmodel niet opgesteld, hetgeen er toe leidde 

dat herstelslagen noodzakelijk waren met het risico op onnodige onjuistheden. Wij 

hebben vastgesteld dat het kostprijsmodel voor 2022 wel is opgesteld. Dit model 

vormt een belangrijk handvat voor de berekening van de kostprijs en de dekking. 

Deze bevinding is opgelost. 

 

Er is opvolging gegeven aan het advies om controles in te richtingen met betrekking 

tot de invoering van stamgegevens. Een belangrijke maatregel van de interne 

beheersing voor het factureren en het juist en volledig verantwoorden van de omzet 

is de controle op de juistheid van de stamgegevens van de projecten (soort project, 

kostenplaats, omvang van het project etc.). Er is vorig jaar gebleken dat deze niet 

systematisch en zichtbaar worden uitgevoerd. Het RIVM heeft dit jaar een interne 

beheersingsmaatregel ingevoerd waarbij het vier-ogen principe is ingevoerd met 

betrekking tot de invoering van de stamgegevens. Wij zullen medio november 2022 

het bestaan van deze maatregel beoordelen.  
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Procesbeschrijvingen, een uniforme werkwijze en dossiervorming: 

Met betrekking tot de dossiervorming van het projectenbeheer hebben wij ook dit 

jaar vastgesteld dat er een summiere audittrail wordt vastgelegd door de 

projectadviseurs en projectcontrollers om de audittrail van de uitgevoerde 

werkzaamheden te kunnen volgen. Dit hangt mede samen met het ontbreken van 

een uniforme werkwijze. Het mogelijke gevolg hiervan is dat de volledigheid van de 

opbrengstverantwoording niet worden geborgd. Wij adviseren om meer prioriteit te 

geven aan het opstellen van procesbeschrijvingen en een uniforme werkwijze voor 

het projectenbeheer. Tevens adviseren wij om met standaard templates en 

rapportages te gaan werken zodat er een uniforme werkwijze is voor het opstellen 

van de budgetten per jaar/maand, het beoordelen van de voortgang en afronding 

van een project en dergelijke. 

 

2.6.2 Onvoldoende functiescheiding in het tijdschrijfproces 

Evenals vorig jaar is gebleken dat er geen functiescheiding aanwezig is bij 75 

medewerkers tussen het invoeren van de uren en de goedkeuring van de uren. Het 

gaat hier om leidinggevende functies. Er is hier sprake van functievermenging. Het 

gevolg hiervan is dat er meer uren geschreven kunnen worden dan dat er 

daadwerkelijk gemaakt zijn. Dit raakt de juistheid van aantal te schrijven uren wat 

een directe relatie heeft tot de volledigheid van de opbrengstverantwoording. Het 

RIVM is aan het verkennen hoe er opvolging gegeven kan worden aan deze 

bevinding.  

 

In lijn met vorig jaar adviseren wij om een eenvoudige functiescheiding te 

implementeren tussen het invoeren en goedkeuren van de uren of een 

andersoortige controle in te richten die hierop toeziet.   
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3 Nieuwe ontwikkelingen in het beheer 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen wij de nieuwe bevindingen die uit voorvloeien uit onze 

interim-controle. 

 

In onze interim-controle hebben wij de interne beheersing van de processen 

beoordeeld die relevant zijn voor de financiële verslaggeving van het RIVM. Wij 

hebben onderzoek verricht naar het inkoopproces, voorraadbeheer, betaalproces, 

omzetproces inclusief projectbeheer, personeelsproces en IT-beheer. Daarbij 

hebben wij onderzocht of het financieel en materieelbeheer voldoet aan de eisen 

van ordelijkheid, controleerbaarheid, rechtmatigheid en doelmatigheid. Tevens 

hebben wij de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de financiële 

administratie beoordeeld. 

 

3.2 Geen formeel beleid en uniforme werkwijze voor het opstellen van 

prognoses en de voortgangsbewaking van projecten 

Dit jaar hebben wij ingezoomd op het proces rondom de voortgangsbewaking van 

projecten. De projectcontrollers zijn verantwoordelijk voor het monitoren van de 

projecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn o.a. door middel van het maken van 

juiste prognoses.   

 

Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie teneinde inzicht te 

verkrijgen in het proces rondom de voortgangsbewaking en het opstellen van 

prognoses. Wij hebben vastgesteld dat er geen procesbeschrijvingen aanwezig zijn, 

middels interviews hebben wij het proces in kaart gebracht. Wij constateren dat er 

geen uniforme werkwijze is voor het bewaken van de voortgang van de projecten. 

Ook hebben wij vastgesteld dat er onvoldoende audit trail wordt vastgelegd met 

betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden van de projectcontrollers.  

 

Daarnaast hebben wij vastgesteld dat er geen formeel beleid aanwezig is met 

betrekking tot het opstellen en het goedkeuren van de prognoses voor projecten. De 

veronderstellingen die ten grondslag liggen bij de prognoses zijn onvoldoende 

onderbouwd en vastgelegd. Het risico is dat onjuiste verwachtingen kunnen leiden 

tot onjuiste inschattingen en onnauwkeurige waarderingen van de post onderhanden 

projecten en de voorziening verlieslatende contracten. Het gevolg hiervan kan zijn 

dat er onterecht verlieslatende projecten niet of te laat worden opgenomen in de 

verliesvoorziening en dat de waardering van de post onderhanden projecten 

onnauwkeurig is.  

 

Wij adviseren het RIVM om een formeel beleid op te stellen met betrekking tot het 

opstellen van prognoses en het bewaken van de voortgang van projecten. Ook 

adviseren wij om stuurmiddelen in te voeren of standaard formats voor de manier 

waarop een prognose opgesteld moet worden en welke informatie hiervoor gebruikt 

dient te worden. Een best practise zou hiervoor de basis kunnen zijn.  

 

3.3 Monitoring van SPR SOR projecten voor verbetering vatbaar 

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de bewaking en de monitoring van het 

jaarlijks budget van SPR SOR1 tussentijds onvoldoende wordt gewaarborgd. 

Gebleken is dat niet alle tariefwijzigingen voor 2022 zijn opgenomen in het budget 

van het strategische programma SPR SOR. Wij hebben verschillen geconstateerd 

tussen het budget in SAP en de goedgekeurde budgetten conform de interne 

 
1 SPR SOR is het strategisch programma van het RIVM. Het programma is een meerjarig programma waarbij de huidige 

periode van 2019 tot en met 2022 loopt. Jaarlijks wordt er een budget toegekend aan het RIVM, deze is inclusief loon-en 

prijsbijstellingen van het betreffende jaar. 
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goedkeuringsbrieven. Deze verschillen zijn mogelijk het gevolg van het ontbreken 

van een invoercontrole in de offertefase alsmede het ontbreken van een 

procesbeschrijving voor dit onderdeel. Het risico is aanwezig dat de 

opbrengstverantwoording te laag is doordat een te laag tarief is verantwoord 

waardoor het RIVM omzet misloopt. 

 

Wij adviseren om monitoring van de SPR SOR projecten periodiek bij te houden om 

de uitputting van de budgetten te optimaliseren.  

 

3.4 Onrechtmatigheden in het inkoopproces 

Het totaal aan onrechtmatigheden bedraagt € 10,2 mln, waarvan zichtbaar ruim 

80% de overbruggingsovereenkomsten betreffen van de Rijksbrede mantels. Dit is 

in lijn met het voorgaand jaar. Uit onze herbeoordeling in het eerste halfjaar op de 

door het RIVM uitgevoerde verbijzonderde interne controles (VIC) op het 

inkoopproces hebben wij vastgesteld dat onze bevindingen in lijn zijn met de 

bevindingen van het RIVM. Wij zullen over het tweede halfjaar opnieuw een 

herbeoordeling verrichten.  

 

Daarnaast is er binnen het RIVM een extra onrechtmatigheid vastgesteld als gevolg 

van een onjuiste addendum betreffende een bestaande raamovereenkomst en 

hierop een te hoge uitnutting. De onrechtmatigheid die hiermee gemoeid is 

bedraagt naar verwachting circa € 20 mln. Deze onrechtmatigheid is ontstaan in 

2021 en loopt mogelijk door tot en met oktober 2023.  

 

3.5 Twee dubbele betalingen bij het betaalproces 

Tijdens onze controle hebben wij in het betaalproces twee dubbele betalingen, met 

een totaalbedrag van € 19.200 vastgesteld. Wij vragen uw aandacht voor het proces 

van dubbele betalingen en verzoeken u de oorzaak verder te onderzoeken en daar 

waar nodig waarborgen te treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Wij zullen in 

het tweede halfjaar de ontwikkelingen hieromtrent volgen. 

 

3.6 Gebruik robotaccounts 

Momenteel wordt gewerkt aan het gebruik van robotisering van de controles in het 

betaalproces. Voor dit controlejaar is de verwachting dat dit geen effect zal hebben 

daar er ook nog op de oude manier wordt gecontroleerd (schaduw draaien). We 

adviseren een interne risicoanalyse uit te voeren en de inrichting zodanig vast te 

leggen zodat controles achteraf plaats kunnen vinden (o.a door logging). 
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4 Aandachtspunten jaarafsluiting 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk hebben wij de aandachtspunten opgenomen ten aanzien van de 

jaarafsluiting. 

 

4.1.1 Verantwoording ontvangen gelden kennisborging  

Er zijn middelen beschikbaar gesteld door OCW aan VWS. Deze middelen bestaan 

uit middelen vanuit het OCW-kennisfonds en middelen uit de voormalige SEO-

regeling. De middelen zijn bedoeld voor het RIVM ten behoeve van de kennisborging 

en het RIVM. Er is nog onduidelijkheid over de wijze waarop de verwachte ontvangst 

van deze gelden in de jaarrekening 2022 verwerkt zal worden. In principe zijn deze 

gelden te beschouwen als een storting van eigen vermogen, aangezien dit geen 

directe relatie heeft met een product of dienst. Dit zal een aandachtspunt zijn per 

jaareinde.  

 

4.1.2 Vernieuwde Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving  

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd 

met betrekking tot de verantwoording van de opbrengsten en de onderhanden 

projecten. Zo is het niet meer toegestaan om individuele projecten met een ‘positief 

saldo’ en een ‘negatief saldo’ collectief te presenteren in de jaarrekening. Dit kan 

mogelijkerwijs een impact hebben op de jaarrekening voor 2022. Er zal per 

jaareinde worden nagegaan hoe de individuele projecten zijn verwerkt en 

gepresenteerd. Deze nieuwe richtlijnen zullen worden meegenomen bij de 

waardering van de onderhanden projecten per jaareinde.  

 

4.1.3 Vertraging verhuizing RIVM  

De verhuizing naar het nieuwe pand van het RIVM is uitgesteld tot 2025 door 

minister Kuipers. Dit besluit kan gevolgen hebben voor de verantwoording van de 

post voorzieningen die is opgenomen in de jaarrekening, in het bijzonder voor de 

voorziening leegstand Bilthoven. De vraag is in hoeverre deze voorziening kan 

blijven staan ultimo 2022. Dit zal een aandachtspunt zijn per jaareinde.  

 

4.1.4 Naleving Wet DBA  

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is zes jaar geleden 

ingevoerd, als opvolger van de VAR. Een belangrijke doelstelling van de Wet DBA 

was om schijnzelfstandigheid beter tegen te kunnen gaan. Echter bij de invoering 

van de nieuwe wet in 2016 werd door de staatssecretaris van Financiën direct een 

handhavingsmoratorium afgekondigd. Dit moratorium zorgde ervoor dat de 

Belastingdienst het extra handhavingsinstrument bij opdrachtgevers niet kon 

inzetten. Op 5 april jl. heeft de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Focus op 

handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid’ openbaar gemaakt. Daarin 

wordt een opstap gemaakt om de wet te herzien. Wij hebben vastgesteld dat RIVM 

bij het inhuren van medewerkers niet actief toetst op schijnzelfstandigheid, hetgeen 

in de toekomst kan leiden tot een naheffing Loonheffingen door de Belastingdienst. 

Wij adviseren het RIVM om het inhuurproces op dit onderdeel aan te scherpen en de 

nodige (interne) controles in te richten. 
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5 Ondertekening 

Den Haag, 12 december 2022 

Auditdienst Rijk 
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