
Jaarrekening 2017

van het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM)

te

Bilthoven

Met deze jaarrekening legt de leiding van het RIVM intern verantwoording af aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
agentschappen en de rijksbegrotingsvoorschriften 2018. Volgens die regelgeving is titel 9 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, maar afwijkingen zijn mogelijk.
Deze jaarrekening maakt (in een verkorte versie) onderdeel uit van het departementale jaarverslag
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (agentschapsparagraaf).
De Algemene Rekenkamer, die het departementale jaarverslag jaarlijks onderzoekt, biedt in mei
2018 haar oordeel over het departementale jaarverslag aan in een rapport aan de Staten
Generaal. In het rapport van de Algemene Rekenkamer kunnen opmerkingen worden gemaakt over
de bedrijfsvoering en de in het departementaal jaarverslag opgenomen financiële overzichten van
het RIVM.

Bilthoven, 15 maart 2018



Balans

(bedragen x € 1.000)

Balans Balans
31-12-2017 31-12-2016

Activa

Immateriële vaste activa 35 2

Materiële vaste activa 7.247 4.263

- Grond en gebouwen -

- Installaties en inventarissen 114 181

- Overige materiële vaste activa 7.133 4.082

Vlottende activa 94.004 101.701

- Voorraden en onderhanden projecten 26.298 24.220

- Debiteuren 7.449 8.962

- Overige vorderingen en overlopende activa 20.606 18.801

- Liquide middelen 39.651 49.718

Totaal activa 101.286 105.966

Passiva

Eigen vermogen 8.922 14.696

- Exploitatiereserve 14.696 14.523

- Onverdeeld resultaat -5.774 173

Voorzieningen 11.999 12.439

Langlopende schulden - -

- Leningen bij het Ministerie van Financiën - -

Kortlopende schulden 80.365 78.831

- Crediteuren 3.856 1.491

- Overige verplichtingen en overlopende passiva 76.509 77.340

Totaal passiva 101.286 105.966



Staat van baten en lasten
(bedragen x C 1.000)
Omschrijving (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)

Vastgestelde Realisatie Verschil Realisatie 2016
begroting realisatie en

vastgestelde
begroting

Baten

Omzet moederdepartement 252.600 252.831 231 247.393

Omzet overige departementen 70.000 81.381 11.381 80.471

Omzet derden 27.800 20.179 -7.621 21.478

Rentebaten - - - -

Vrijval voorzieningen - 702 702 2.464

Bijzondere baten - - - -

Totaal baten 350.400 355.093 4.693 351.806

Lasten

Apparaatskosten 346.800 354.816 8.016 340.662

- Personele kosten 137.200 146.353 9.153 133.043

Waarvan eigen personeel 117.700 124.071 6.371 115.333

Waarvan inhuur externen 13.100 15.121 2.021 9.035

Waarvan overige personele kosten 6.400 7.161 761 8.675

- Materiële kosten 209.600 208.463 -1.137 207.619

Waarvan apparaat ICT 15.000 22.698 7.698 18.036

Waarvan bijdrage aan S5O’s 9.700 2.760 -6.940 5.472

Waarvan overige materiele kosten 184.900 183.005 -1.895 184.111

Rentelasten - 1 1 0

Afschrijvingskosten 3.600 3.135 -465 2.977

- Immaterieel - 3 3 7

- Materieel 3.600 3.132 -468 2.970

Overige lasten - 2.893 2.893 7.956

- Dotaties voorzieningen - 2.893 2.893 7.956

- Bijzondere lasten - - - -

Totaal lasten 350.400 360.845 10.444 351.595

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen - -5.752 -5.752 211

Agentschapsdeel Vpb lasten - 22 22 38

Resultaat na belastingen -5.774 -5.774 173



Kasstroomoverzicht

(bedracjen x € 1.000)

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Realisatie
Vastgestelde Realisatie Verschil realisatie 2016

1. Rekening-courant Rl-tB 1 -1-2016 + stand 57.226 49.718 -7.508 57.763
depositorekeningen

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 350.400 354.392 3.992 349.342
Totaal uitgaven operationele kasstroom (/) -347.221 -358.306 -11.085 -354.874
2. Totaal operationele kasstroom 3.179 -3.915 4.094 -5533

Totaal investeringen (-1-) -3.600 -6.152 -2552 -2.845
Totaal boekw aarde desinvesteringen (+) - - - 332

3. Totaal investeringsstroom -3.600 -6.152 -2.552 -2.512
nrraIige uitkering aan rroederdepartenent (-1-) - - - -
Eenrmlige storting door rmederdepartenent (+) - - - -
Aflossing op leningen (-1-) - - - -

Beroep op leenfaciliteit (+) - - - -
4. Totaal financieringskasstroom - - - -
5. Rekening-courant RHB 31-12-2016 + stand 56.805 39.651 -17.154 49.718
depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale
roodstand is 0,5 miljoen €.

)



Algemene toelichting

1. Algemeen

1.1. RIVM algemeen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het kenniscentrum van de Nederlandse
rijksoverheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het RIVM verricht niet alleen zelf
onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die kennis toe. Het onderzoek en de
advisering van het RIVM hebben betrekking op:
- de ontwikkeling van de volksgezondheid en de gezondheidszorg;
- de effecten van voeding en andere consumentenproducten op de gezondheid;
- milieu- en natuurvraagstukken;
- voorbereidingen, maatregelen en nazorg die nodig zijn bij calamiteiten en rampen.
Het RIVM voert voornamelijk onderzoek uit voor de ministeries van VWS, I&M (nu IenW), EZ (nu
EZK) en SZW en daaraan gelieerde inspectiediensten en voor internationale organisaties, zoals de
Europese Unie en de WHO.

1.2. Bijzondere situaties 2017
In 2017 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

1.3. Verklaring resultaat 2017
Over 2017 is een negatief resultaat behaald van € 5,8 miljoen. De belangrijkste elementen die tot
dit resultaat hebben geleid zijn:
• het resultaat uit de normale bedrijfsvoering van per saldo € 0,2 miljoen negatief;
• een positief resultaat op projecten van € 0,9 miljoen;
• per saldo mutaties in de voorzieningen van € 2,2 miljoen negatief;
• het negatieve resultaat uit overige activiteiten binnen het RIVM van € 4,3 miljoen.

Het resultaat overige activiteiten hangt voornamelijk samen met het “bewust” interen op het eigen
vermogen door het RIVM en een aantal andere mee- en tegenvallers. Het eigen vermogen is onder
andere aangesproken voor de programma’s Vernieuwd Praeventis (€ 1,2 miljoen) en Digitale
Document Huishouding (€ 2,5 miljoen).

Het negatieve resultaat na belastingen wordt ten laste van de exploitatiereserve gebracht. Het
RIVM stuurt op een sluitende dekking vanuit de normale bedrijfsvoering. Het realiseren van de met
de eigenaar afgesproken declarabiliteitsnorm en voldoende dekking voor de
laboratoriumactiviteiten is hiervoor een voorwaarde. Het huidige resultaat 2017 uit de normale
bedrijfsvoering van € 0,2 miljoen negatief komt vooral voort uit de structurele toename van ICT
kosten. Met opdrachtgevers en eigenaar is het gesprek geopend over het aanpassen van de
tarieven op dit punt, aangevuld met (incidentele) eigenaarsbijdragen waarvoor bij voorjaarsnota
2018 een claim is ingediend.



2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.1. Bij de opstelling van de jaarrekening zijn de specifieke voorschriften voor een baten
lastenagentschap toegepast, zoals opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2018 en de
Regeling agentschappen. Met deze voorschriften zijn de artikelen 361 tot en met 390, uitgezonderd
artikel 365, tweede lid, artikel 383 en de artikelen 383a t/m artikel 383e van Titel 9 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van toepassing. Op
onderdelen zijn op grond van de Regeling agentschappen afwijkingen voorgeschreven of
toegestaan.

2.2. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde inclusief omzetbelasting
(BTW), tenzij anders vermeld.

2.3. Immateriële en materiële activa
De algemene grondslag voor de waardering van de immateriële en materiële activa is de
verkrijgingprijs inclusief BTW, mits boven de 10.000 euro, verminderd met afschrijvingen en
eventuele opgetreden waardeverminderingen.

Afschrijvingen vinden plaats op basis van de economische levensduur, rekening houdend met een
restwaarde. De economische levensduur wordt benaderd via onderstaande afschrijvingstermijnen:
- Software en licenties 3 jaar
- Gebouwinstallaties en infrastructuur 5 tot 10 jaar
- Facilitaire apparatuur 3 jaar
- IT-apparatuur 3 jaar
- Laboratoriumapparatuur 5 jaar
- Vervoermiddelen 4 jaar

2.4. Voorraad vaccins
De voorraad vaccins is gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs. Waar nodig wordt de
voorraadwaardering aangepast voor incourantheid.

2.5. Debiteuren
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel verminderd met een
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

2.6. Nog te factureren projecten
Projecten (voor derden-opdrachtgevers en voor additionele opdrachten van primaire
opdrachtgevers) worden gewaardeerd tegen de directe projectgebonden kosten, bestaande uit
materiële en arbeidskosten (inclusief een opslag voor indirecte kosten). Vooruitbetalingen van
opdrachtgevers worden geboekt als vooruitontvangen termijnen.

Positieve resultaten op projecten worden aan het eind van het project genomen (completed
contract methode). Voor een verwacht tekort op een project wordt een voorziening gevormd die
opgenomen wordt onder de balanspost voorzieningen. Het toepassen van de completed contract
methode (in tegenstelling tot de gangbare percentage of completion methode) past het RIVM als
overheidsinstituut, dat het voorzichtigheidsprincipe hanteert.

De voor afnemers in 2017 uitgevoerde projecten die in 2018 e.v. in rekening worden gebracht zijn
verantwoord onder de nog te factureren projecten.



2.7. Voorzieningen
De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Specifiek geldt
voor de volgende voorzieningen:
• Personeel: de voorzieningen voor uitkeringen aan voormalig personeel zijn gebaseerd op de

contante waarde, uitgaande van een rekenrente van 2%.
• Reorganisatiekosten: de voorziening voor reorganisatiekosten is gebaseerd op een in 2008

opgestelde actuariële berekening.
• Projecten: de voorziening die wordt getroffen voor verlieslatende projecten, waarvan de

tekorten op balansdatum bekend zijn.
• Herstelkosten: de voorziening herstelkosten is, met hulp van een bouwkundig adviseur,

geschat op basis van de op grond van de overeenkomst met verhuurder te verrichten
activiteiten.

2.8. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden toegerekend aan het boekjaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn geworden.

2.9. Het saldo van baten en lasten over het exploitatiejaar 2017 wordt opgenomen in de balans
per 31-12-2017 onder de post Eigen vermogen, onderdeel Onverdeeld resultaat.

2.10. Het maximaal toegestaan Eigen vermogen bedraagt 5% van de gemiddelde omzet van de
afgelopen drie jaar.

2.11. Belastingen
In de jaarrekening van het RIVM wordt als belastingplicht de BTW en VPB onderkend.

Voor de BTW is het RIVM zelf aangifteplichtig. Met de inspecteur is overeengekomen dat geen
vooraftrek van de BTW wordt genoten gezien de minimale omvang van belastbare activiteiten.
Over deze activiteiten wordt wel BTW in rekening gebracht en afgedragen aan de belastingdienst.

VPB is met de invoering van de VPB plicht voor overheidslichamen per 1-1-2016 onderdeel van de
jaarrekening van het RIVM. Het RIVM bepaalt zelfstandig haar fiscale positie in deze, maar doet
geen aangifte. Deze verantwoordelijkheid ligt op het niveau van VWS. RIVM neemt voor haar
aandeel in de aangifte een schuldpositie op jegens het moederdepartement.



3. Toelichting op de balans

3.1 Activa

Immateriële activa

Verloopstaat immateriële activa (bedragen x € 1.000)

Software en licenties

Aanschafwaarde 2.659

Cumulatieve afschrijvingen 2.657

Boekwaarde per 31-12-16 2

Mutaties boekjaar:

Investeringen 36

Afschrijvingen 3

Desinvesteringen aanschafwaarde 160

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 160

Totaal mutaties 33

Aanschafwaarde 2.535

Cumulatieve afschrijvingen 2.500
Boekwaarde per 31-12-17 35

Materiële activa

Verloopstaat materiële activa (bedragen x €1.000)

Geb.Install. Lab.App. Vervoer lT+AV- Facilitaire Totaal
lnfrastruct. -middelen apparatuur apparatuur

Aanschafwaarde 2.783 14.870 1.953 12.123 676 32.405

Cumulatieveafschrijvingen 2.682 13.550 1.480 9.834 596 28.142

Boekwaarde per 31-12-16 101 1.320 473 2.289 80 4.263

Mutaties boekjaar:

Investeringen - 2.062 396 3.645 13 6.116

Afschrijvingen 45 798 243 2.011 35 3.132

Desinvesteringenaanschafwaarde 250 988 310 1.164 34 2.746

Desinvesteringen cumulatieveafschrijvingen 250 988 310 1.164 34 2.746

Totaal mutaties -45 1.264 153 1.634 -22 2.984

Aanschafwaarde 2.533 15.944 2.039 14.604 655 35.775

Cumulatieve afschrijvingen 2.477 13.360 1.413 10.681 597 28.528

Boekwaarde per 31-12-17 56 2.584 626 3.923 58 7.247

Immateriële en materiële vaste activa nemen in waarde toe door gedane investeringen en in
waarde af door jaarlijkse afschrijving op basis van de gehanteerde waarderingsgrondslagen. Van
bijzondere waardevermindering is in 2017 geen sprake. Voor een bedrag van € 0,1 miljoen zijn
projectinvesteringen om efficiency redenen niet geactiveerd.



Voorraden en onderhanden projecten

Voorraden en onderhanden projecten per 31-12-2017 (bedragen * C 1000)

31-12-2017 31-12-2016

Voorraden 26.368 24.346

Voorziening expirerende voorraad -70 -126

Totaal 26.298 24.220

De voorraden in bovenstaande opstelling betreffen voornamelijk de voorraad vaccins binnen RIVM
ten behoeve van het Rijksvaccinatieprogramma (€ 25,3 miljoen). De voorziening expirerende
voorraad heeft betrekking op voorraad met een verwachte overschrijding van de expiratiedatum in
2017 of een andere reden waarbij vaststaat dat deze voorraad niet meer gebruikt kan worden.

Ten opzichte van 2016 zijn de voorraden met € 2,1 miljoen gestegen. De voorraadpositie per
balansdatum is een momentopname en afhankelijk van zowel verbruik als levering van vaccins.

Debiteuren

Debiteuren 31-12-2017 (bedragen x C 1.000)

31-12-2017 31-12-2016

Debiteuren 7.459 8.972

Dubieuze debiteuren -10 -10

Totaal 7.449 8.962

Specificatie dubieuze debite uren

Saldo voorziening 01-01-16 10 10

Af: oninbare vorderingen 0 0

Af: ontvangen in 2016 1 0

Bij: dotatie vanwege risico oninbaarheid 0 0

Saldo voorziening 31-12-16 9 10

De debiteurenstand heeft betrekking op externe opdrachtgevers, zoals internationale organisaties,
ziekenhuizen en diverse opdrachtgevers in de publieke sector. Onder de debiteuren staan
vorderingen op ministeries en baten-lastenagentschappen voor een bedrag van € 3,0 miljoen
waaronder vorderingen op het Ministerie van VWS (€ 0,1 miljoen). De post dubieuze debiteuren
betreft 6 vorderingen die bij de curator zijn ingediend. De daling van de debiteurenpositie van
€ 1,5 miljoen is vooral te relateren aan de mutatie in openstaande rekeningen gericht aan
Rijksopdrachtgevers, waarvan IenM de grootste is.

Overige vorderingen en over/opende activa

Overige vorderingen en overlopende activa per 31-12-2017 (bedragen x C 1.000)

31-12-2017 31-12-2016

Vordering op het Moederdepartement VWS 5.962 5.962

Overige vorderingen 553 314

Nog te facture ren projecten 9.685 7.303

Vooruitbetaalde posten 4.406 5.222

Totaal 20.606 18.801

• De vordering op het moederdepartement VWS van € 6,0 miljoen is het restant van een in 2009
ontstane vordering op het moederdepartement van in totaal € 36 miljoen. RIVM is in gesprek
met VWS over de afwikkeling van deze vordering.

• De overige vorderingen per jaareinde bestaat voornamelijk uit een
bedrag voor voorschotten opleidingen en daarnaast een aantal op voorraad liggende VVV-
bonnen.



• De post nog te factureren projecten bestaat uit de voor opdrachtgevers in 2017 uitgevoerde
projecten die in 2018 e.v. in rekening worden gebracht. Aan ministeries/baten
lastenagentschappen wordt nog € 5,1 miljoen in rekening gebracht, waarvan aan VWS €
1,9 miljoen, aan I&M € 3,2 miljoen waarvan € 1,7 miljoen op het KNMI.

• De vooruitbetaalde posten zijn als volgt:

Vooruitbetaald per 31 december 2017 (bedragen x € 1.000) -

31-12-2017 31-12-2016
Vooruitbetaalde kosten 4.394 5.211
vooruitbetaalde kosten vervoerspian 12 11

Totaal 4.406 5.222

De vooruitbetaalde kosten betreffen in 2017 gedane betalingen aan leveranciers van goederen
en diensten die in 2018 worden geleverd (onder andere voor licenties, onderhoudscontracten
en abonnementen). De vooruitbetaalde kosten bevat een bedrag van € 0 miljoen aan
vooruitbetaalde kosten aan overige ministeries en € 0,1 miljoen aan VWS.

De vooruitbetaalde kosten vervoersplan betreft aangekochte abonnementen ten behoeve van
het vervoersplan woon-werkverkeer.

Liquide middelen

Liquide middelen per 31 december 2017 (bedragen x C 1.000)

31-12-2017 31-12-2016
Rekening courant Ministerie van Financien 39.651 49.718

De rekening courant Ministerie van Financiën is conform de saldobevestiging van het Ministerie van
Financiën. Zie voor toelichting op het verloop van de liquide middelen het kasstroomoverzicht.

3.2 Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2017 (bedragen x C 1.000)

31-12-2017 31-12-2016
Exploitatiereserve 14.696 14.523
Onverdeeld resultaat -5.774 173
Totaal 8.922 14.696

Het resultaat 2017 van € 5,8 miljoen negatief bevat het saldo van baten en lasten over het
exploitatiejaar 2017. Dit saldo wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve. Op basis van de
gemiddelde omzet van het RIVM over de afgelopen 3 jaar bedraagt het maximaal toegestane eigen
vermogen € 17,3 miljoen. Het RIVM heeft daarmee per ultimo 2017 een lager eigen vermogen dan
maximaal toegestaan.

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven.



Verloopstaat Eigen vermogen (bedragen x C 1.000)

Stand per 31-12-16 14.696

Onttrekkingen boekjaar:

afroming eigen vermogen -

Totaal -

Toevoegingen boekjaar:

diversen -

Totaal -

Resultaat 2017 -5.774

Stand per 31-12-17 8.922

Voorzieningen

Verloopstaat voorzieningen (bedragen x C 1 000)
Personeel Reorganisatie Projecten Herstelkosten Totaal

Stand voorz. per 31-12-16 1.148 780 4.789 5.722 12.439

Kortlopende schuld 650 - - - 650

Totaal-stand per 31-12-16 1.798 780 4.789 5.722 13.089

Dotatie t.l.v. exploitatie 1.769 - 1.124 - 2.893

Onttrekkingen -625 - -1.421 - -2.046

Vrijval -115 -87 -500 - -702

Mutaties 1.029 -87 -797 - 145

Totaal-stand per 31-12-17 2.827 693 3.992 5.722 13.234

Overlopende passiva 1.235 - - - 1.235

Stand voorz. per 31-12-17 1.592 693 3.992 5.722 11.999

• De voorziening voor personeel omvat de toekomstige verplichtingen als gevolg van rechten
(zoals ww, wachtgelden, pensioentoelagen) op balansdatum van voormalige werknemers.

• De voorziening voor reorganisatiekosten betreft het voorziene bedrag vanwege de kosten voor
overdracht van pensioenrechten van overgenomen medewerkers in 2008 van de voormalige
ent-administraties. Vanwege de ontoereikende dekkingsgraad van de betrokken
pensioenfondsen heeft tot op heden geen overdracht en afrekening kunnen plaatsvinden. Wel
heeft in 2016 en 2017 een herijking plaatsgevonden van de voorziening, Op basis van
ontvangen informatie van ABP en rekening houdend met medewerkers die geen pensioen meer
opbouwen bij ABP is de voorziening naar beneden bijgesteld.

• De voorziening ten behoeve van projecten betreft het bedrag aan voorziene tekorten op in
uitvoering zijnde projecten.

• Tot slot is de voorziening voor herstelkosten ongewijzigd opgenomen in de jaarrekening 2017.
De voorziening hangt samen met de verplichting om bij het verlaten van het terrein en de
gebouwen te Bilthoven, de huisvesting in oorspronkelijke staat en bezemschoon op te leveren.

Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 1,2 miljoen opgenomen voor het kortlopende
deel van de in totaal € 13,2 miljoen aan voorzieningen.



Crediteuren

Crediteuren per 31-12-2017 (bedragen x C 1.000)

31-12-2017 31-12-2016
Crediteuren 3.856 1.491

Onder de crediteuren staat een bedrag van € 0,1 miljoen open voor ministeries/baten
lastenagentschappen, waarvan € 0 miljoen betrekking heeft op VWS.

Overige verplichtingen en o verlopende passiva

Overige verplichtingen en averlopende passiva per 31-12-2017 (bedragen x € 1.000)

31-12-2017 31-12-2016
Vooruit ontvangen termijnen 38.232 44.653
Overlopende passiva 38.277 32.687
Totaal 76.509 77.340

Vooruit ontvangen termijnen

Vooruitontvangen termijnen per 31-12-2017 (bedragen x € 1.000)

31-12-2017 31-12-2016
Saldo lopende projecten 14.934 17.048
Saldo lopende programmas 12.617 16.967
Saldo uitvoeringsprogamma’s DVP 7.392 8.398
Vertraagde productie 3.289 2.240
Totaal 38.232 44.653

Deze post omvat de van opdrachtgevers:
• vooruit ontvangen bedragen (waaronder van de eigenaar circa € 3,7 miljoen, voornamelijk voor

de uitvoering van het Strategisch Programma RIVM),
• vooruit gefactureerde termijnen voor lopende (meerjarige) projecten en programma’s,
• het saldo van de projecten voor derden waarvan per ultimo 2017 de vooruit ontvangen en

gefactureerde bedragen groter zijn dan de toegerekende kosten,
• vooruit ontvangen bedragen voor de preventieprogramma’s die op nacalculatie worden

afgerekend, en
• ontvangen bedragen van primaire opdrachtgevers voor producten waarvan de leverdatum met

toestemming van de opdrachtgever verschoven is naar 2018.
Van de in totaal € 38,2 miljoen aan verantwoorde vooruitontvangen termijnen betaalt het RIVM in
2018 circa € 7,8 miljoen (voornamelijk nacalculaties op de preventieprogramma’s) terug en voor
het overige deel worden nog prestaties verricht.

Van het totaal van € 76,5 miljoen heeft € 33,3 miljoen betrekking op ministeries/baten
lastenagentschappen, waarvan € 26,1 miljoen voor VWS.

0verlopende passiva

Onder de overlopende passiva zijn alle verplichtingen opgenomen die niet gekoppeld zijn aan
opdrachtgevers (zie hiervoor de post vooruitontvangen termijnen) en omvat de verplichtingen
tegenover derden (leveranciers) en eigen personeel.



Overlopende passiva per 31-12-2017 (bedragen x € 1.000)

31-12-2017 31-12-2016
BTW 915 608

VPB -15 38

Medecontractanten -88 7

Lopend saldo Nanoreg 581 735

Lopend saldo Prosafe 403 824
Uitvoeringskosten RVP en screening programmas 3.575 3.858

Eindejaarsuitkering 658 538

Kortlopende deel personele voorziening 1.235 650

Nog te betalen vakantietoeslag 3.863 3.587

Opgebouwd verlofrecht 5.393 4.386

Overige nog te betalen kosten 21.757 17.456

Totaal 38.277 32.687

• Onder de post medecontractanten is het bedrag opgenomen dat het RIVM uit hoofde van de
functie als intermediair voor gezamenlijk met andere onderzoeksorganisaties aangegane
contracten nog te vorderen heeft van derden.

• Onder de post kortlopende deel van de personele voorzieningen zijn de naar verwachting aan
oud medewerkers in 2018 te betalen bedragen opgenomen. Zie ook de toelichting bij de
balanspost Voorzieningen.

• Daarnaast zijn posten opgenomen voor nog te betalen vakantiegeld, opgebouwd in de periode
juni - december 2017 en verplichtingen in verband met door het personeel in 2017 niet
opgenomen verlof.

• Onder de post overige nog te betalen kosten zijn verplichtingen opgenomen waarvoor de
prestatie in 2017 is geleverd. Deze verplichtingen, die voornamelijk betrekking hebben op
algemene exploitatiekosten en dienstverlening voor projecten, zullen in 2018 worden betaald.

• Onder de overlopende passiva is in totaal een bedrag van € 2,6 miljoen voor ministeries/baten
lastenagentschappen waarvan een bedrag van € 0 miljoen betrekking heeft op VWS.

3.3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Niet in de balans oixjenomen verplichtingen

Huur
Per 1-1-2014 is het toenmalige Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) door De Staat der
Nederlanden verkocht aan Poonawalla Science Park B.V. (PSP). Vanaf 1-1-2016 worden de
gebouwen die in gebruik zijn door het RIVM rechtstreeks van PSP gehuurd. De huidige huur- en
onderhoudsverplichting voor betreffende gebouwen bedraagt € 5,6 miljoen per jaar tot 30 juni
2022 (in 2017 is het huurcontract verlengd in verband met vertraging van de nieuwbouw USP).
Naast de huur van een aantal van de gebouwen heeft het RIVM een verplichting tot afname van de
aan huur van gebouwen onlosmakelijk verbonden diensten zoals receptie, beveiliging, etc.

Voor de 3 regiokantoren van DVP en de huisvesting van SSC-Campus op het terrein van het KNMI
zijn met het RVB/BZK huurcontracten afgesloten met een verwachte huur- en
onderhoudsverplichting van € 1,4 miljoen per jaar. Met de invoering van het nieuwe
Rijkshuisvestingsstelsel geldt per 1-1-2017 een opzegtermijn van 1 jaar. Voor de facilitaire
dienstverlening van de gehuurde huisvesting bij het KNMI wordt bij het opmaken van deze
jaarrekening onderhandeld met RWS over de verplichting vanaf 2018.



Huisvesting op het Utrecht Science Park (USP)
In 2014 is de bouw en exploitatie van de nieuwe huisvesting op het Utrecht Science Park
aanbesteed. Het RIVM heeft hieraan gerelateerd een verplichting van €33 miljoen per jaar
tegenover het Rijksvastgoedbedrijf om vanaf beschikbaarheid van het gebouw (gepland op 1
augustus 2021) voor 25 jaar een exploitatievergoeding te betalen. Tegenover de verplichting staan
toekomstige huuropbrengsten van € 4 miljoen per jaar vanwege de verhuur van een gedeelte van
het nieuwe pand.

Pensioenen
Pensioenlasten en verplichtingen zijn in de jaarrekening verwerkt uitgaande van de ‘verplichtingen
aan de pensioenuitvoerder benadering’, waarbij de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als
last in de resultatenrekening wordt verantwoord. De ABP pensioenregeling is een op het salaris
gebaseerde middelloonregeling. Het RIVM heeft geen verplichtingen tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het fonds, anders dan hogere toekomstige
premies.

Onder de voorzieningen is een bedrag voorzien vanwege kosten voor de overdracht van
pensioenrechten van overgenomen medewerkers in 2008 (voormalige ent-administraties).
Uitgangspunt voor de opgenomen pensioenvoorziening is dat voor medewerkers die van de ent
administraties zijn overgenomen en die geen pensioen meer opbouwen bij ABP
(gepensioneerd/overleden/andere werkgever) geen claims meer worden ontvangen.

Door de bancaire crisis is het voor de betrokken pensioenfondsen niet toegestaan de overdracht
van de pensioenverplichtingen van Zorg en Welzijn naar het ABP te effectueren. Door het
ontbreken van rekenregels en het tijdsverloop is niet duidelijk of op het moment van overdracht
sprake zal zijn van mogelijke méér of minder kosten.

Reorganisatie FCC
Op 16 oktober 2017 is een reorganisatietraject ingezet voor de afdeling FCC. In dit kader is met
een aantal medewerkers overeenstemming bereikt over afvloeiing c.q. outplacement. De kosten
hiervan zijn opgenomen onder de personele voorzieningen. De reorganisatie heeft naar
verwachting ook gevolgen voor andere medewerkers. Op het moment van opmaken van deze
jaarrekening bestaat er nog onzekerheid over welke medewerkers binnen het reorganisatiebereik
overtallig zijn of gebruik maken van de stimuleringspremie. Voor de bepaling van de
reorganisatiekosten is nadere informatie nodig die nog niet beschikbaar is. Om die reden is geen
aanvulling op de getroffen personele voorziening gedaan.

Consignatie voorraad
Sinds de overname van de publieke delen van NVI per 01-01-2011 beheert het RIVM voor rekening
en risico van het Ministerie van VWS de zogenaamde consignatievoorraden. Deze voorraad
antivirale middelen (inclusief sachetering) en vaccins en spuiten tegen de grieppandemie zijn door
VWS gefinancierd. Conform bestaande afspraken met VWS zijn deze voorraden niet in de
cijfermatige jaarrekening opgenomen.

Vaccin voorraad
Het RIVM heeft diverse verplichtingen openstaan voor afname van vaccins bij leveranciers. Deze
meerjarige contracten bevatten marktgevoelige informatie, waardoor omvang en looptijd van deze
contracten niet in de jaarrekening kan worden vermeld.

Bevolkingsonderzoeken
In het kader van diverse bevolkingsonderzoeken die onder verantwoordelijkheid van het RIVM
worden uitgevoerd, zijn langdurige afspraken gemaakt met laboratoria voor de uitvoering van
specifiek onderzoek. Het gaat hierbij om:
• Prenatale screening op infectieziekten en erythrocytenimmunisatie
• Downscreening
• Twintig wekenecho
• Hielprikscreening



• Neonatale gehoorscreening
• Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
• Bevolkingsonderzoek borstkanker
• Bevolkingsonderzoek darmkanker

AlO’s/Promovendi
Met diverse universiteiten waaronder Utrecht, Wageningen en Tilburg zijn
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten die bezien op de plaatsing van AlO’s (assistent in
opleiding)/Promovendi bij het RIVM. Het RIVM gaat hiertoe op dat moment een verplichting aan
voor normaliter periodes van 3 tot 4 jaar.

Niet in de balans ooenomen activa

Het RIVM heeft geen afzonderlijke activa of rechten opgebouwd die niet uit de balans blijken. Wel
zijn er diverse samenwerkingsovereenkomsten met partijen tot het doen van wetenschappelijk
onderzoek die zowel rechten als verplichtingen met zich meebrengen, maar passen binnen de
normale bedrijfsvoering van het RIVM. Tot slot is met de grote Rijksopdrachtgevers (VWS, IenM nu
IenW en EZ nu EZK) een raamovereenkomst opgenomen die de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer beschrijft. Hier is onder andere uit af te leiden dat in de reguliere
opdrachtverstrekking een zekere continuïteit wordt nagestreefd, die in het geval verlaging van de
opdrachtverlening maximaal 5°h afwijkt van het afgelopen kalenderjaar.



4. Toelichting op de Staat van baten en lasten

4.1 Baten

(bedragen x C 1.000)
Omschrijving Vastgestelde Realisatie Realisatie

begroting 2017 2016
2017

Baten

Omzet moederdepartement 252.600 252.831 247.393

Omzet overige departementen 70.000 81.381 80.471

Omzet derden 27.800 20.179 21.478

Rentebaten
- - -

Vrijval voorzieningen
- 702 2.464

Bijzondere baten - -

Totaal baten 350.400 355.093 351.806

Omzet moederdepartement
De gerealiseerde omzet moederdepartement omvat de bijdrage van VWS als eigenaar (€ 21,9
miljoen) en de bijdrage van VWS-opdrachtgevers (€ 230,9 miljoen) inclusief de bijdrage voor het
rijksvaccinatieprogramma. De gerealiseerde omzet moederdepartement wijkt niet substantieel af
van hetgeen dat is begroot voor 2017 en gerealiseerd in 2016. De bijdrage van de eigenaar bestaat
voor € 13,1 miljoen uit het Strategisch Programma RIVM en daarnaast enkele specifieke
eigenaarsbijdragen voor: huur gerelateerde zaken (€ 2,1 miljoen), organisatie en ontwikkeling
(€ 1,0 miljoen), cofinanciering internationale projecten (€ 1,0 miljoen), informatiebeveiliging
(€ 2,3 miljoen) en overige exploitatieproblematiek waaronder compensatie voor de stijging van
loonkosten door nieuwe cao-afspraken (€ 2,4 miljoen).

Omzet overige departementen
In de opbrengst van overige departementen is begrepen:
• de bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat, voor de reguliere onderzoeks- en adviesprogramma’s en voor verstrekte
additionele opdrachten (€ 58,9 miljoen);

• de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken (nu Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat) eveneens voor het reguliere onderzoeks- en adviesprogramma en voor verstrekte
additionele opdrachten (€ 14,0 miljoen);

• de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het reguliere
onderzoeks- en adviesprogramma (€ 4,4 miljoen);

• de bijdrage van het Ministerie van Defensie voor het reguliere onderzoeks- en
adviesprogramma en voor verstrekte additionele opdrachten (€ 1,3 miljoen);

• de bijdrage van overige departementen (€ 2,8 miljoen).

Binnen de genoemde bedragen aan omzet overige departementen is een bedrag van circa
€ 10,4 miljoen gerelateerd aan diensten verricht door SSC-Campus voor onder andere KNMI, CPB
en PBL. De gerealiseerde omzet overige departementen is € 11,4 miljoen hoger dan geraamd,
voornamelijk door een hogere omzet vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu (€ 8,0
miljoen). In de begroting was rekening gehouden met de omvorming van de ANVS tot ZBO per 1
januari 2017 (is 1 augustus geworden). De omzet overige departementen ligt circa € 0,8 miljoen
lager dan de gerealiseerde omzet 2016. Hiervoor is geen specifieke oorzaak anders dan dat in alle
programma’s de activiteiten zijn teruggelopen (mogelijk ook door de beleidsarme periode van de
kabinetsformatie).



Omzet derden
Naast werkzaamheden in opdracht van de primaire opdrachtgevers en overige departementen
worden projecten en werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van derden:
• projecten voor en gefinancierd door andere nationale en internationale opdrachtgevers zoals de

EU en de WHO (gezamenlijk € 7,6 miljoen);
• vaccinaties ten behoeve van de Centrale Registratie Entingen Asielzoekers (€ 1,1 miljoen);
• overige projecten uitgevoerd voor derden (€ 11,5 miljoen).
De omzet derden valt lager uit dan begroot, doordat de omzet ANVS in 2017 is toegerekend aan de
omzet overige departementen (zie ook toelichting daar).

Vrijval voorzieningen
De vrijval uit hoofde van voorzieningen is niet begroot in verband met het incidentele karakter van
de betreffende posten. Voor de toelichting op vrijval voorzieningen wordt verwezen naar de
verloopstaat voorzieningen onder de toelichting op de balans.

4.2 Lasten

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving Vastgestelde Realisatie Realisatie

begroting 2017 2016
2017

Iasten

Apparaatskosten 346.800 354.816 340.662

- Personele kosten 137.200 146.353 133.043

Waarvan eigen personeel 117.700 124.071 115.333

Waarvan inhuurexternen 13.100 15.121 9.035

Waarvan overige personele kosten 6.400 7.161 8.675

- Materiële kosten 209.600 208.463 207.619

Waarvan apparaat ICT 15.000 22.698 18.036

Waarvan bijdrage aan SSO’s 9.700 2.760 5.472

Waarvan overige materiele kosten 184.900 183.005 184.111

Rentelasten - 1 0

Afschrijvingskosten 3.600 3.135 2.977

- Immaterieel - 3 7

-Materieel 3.600 3.132 2.970

Overige lasten - 2.893 7.956

- Dotaties voorzieningen - 2.893 7.956

- Bijzondere lasten - - -

Totaal lasten 350.400 360.845 351.595

Personele kosten
De personele kosten (€ 146,4 miljoen) komen in 2017 € 9,2 miljoen hoger uit dan opgenomen in
de begroting, vooral door de toename van kosten voor eigen personeel. Naast de stijging van l,4%

in de CAO, is sprake van een toename van het aantal werkzame FTE (van 1.554 naar 1.615 FTE)
binnen het RIVM. De toename in FTE is deels voorzien in de begroting en hangt samen met de
ontwikkeling op verschillende kennisgebieden zoals ICT, nanotechnologie en internationaal. De
kosten voor inhuur van externen liggen boven verwachting (circa € 2,0 miljoen meer dan begroot)
en zijn € 6,1 miljoen hoger dan in 2016. Vooral de inhuur van ICT gerelateerd personeel is sterk
toegenomen, mede als gevolg van de toename van de ICT activiteiten en de inspanningen op het
gebied van informatiebeveiliging. Het percentage externe inhuur komt uit op 10,9 % van de totale
loonkosten. De overige personele kosten zijn gedaald ten opzichte van 2016, toen werd meer
ingeleend van andere overheidsorganisaties.

Materiële kosten
De materiële kosten van € 208,5 miljoen liggen in lijn met het kostenniveau van 2016 en de
begroting 2017. Binnen de materiële kosten zijn de kosten voor ICT toegenomen door de toename



van ICT gerelateerde activiteiten zoals de informatiebeveiliging en het ICT intensiever geworden
werkveld van het RIVM. Het aandeel SSO’s waar diensten van worden afgenomen is gedaald
doordat meer gebouw gebonden diensten worden afgenomen van niet SSO’s, waaronder de
terreineigenaar in Bilthoven.

Afschnjvingskosten
De afschrijvingskosten van € 3,1 miljoen liggen in lijn met de realisatie 2016. Afschrijvingskosten
vallen lager uit dan begroot doordat investeringen later zijn gepleegd dan voorzien was.

Dotaties voorzieningen
De dotatie voorzieningen heeft betrekking op aangegane en herberekende verplichtingen voor
(voormalige) werknemers (€ 1,8 miljoen) en een dotatie voor ingeschatte toekomstige verliezen op
projecten (€ 1,1 miljoen). De dotaties aan de voorzieningen zijn niet begroot. Zie voor het verloop
van de voorzieningen de toelichting onder de balans per 31 december 2017.



5. Toelichting kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2017

(bedragen x € 1.000)
Realisatie

1. Rekening-courant RHB 1 -1-2016 + stand 49.718
depositorekeningen

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 354.392

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) -358.306

2. Totaal operationele kasstroom -3.915

Totaal investeringen (-1-) -6.152

Totaal boekw aarde desinvesteringen (+) -

3. Totaal investeringsstroom -6.152

Eenrmlige uitkering aan rroederdeparterrent (-/-) -
Eenrralige storting door rroederdeparterrent (+) -

Aflossing op leningen (-1-) -

Beroep op leenfaciliteit (+) -

4. Totaal financierings kasstroom -
5. Rekening-courant RHB 31-12-2016 + stand 39.651
depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale
roodstand is 0,5 miljoen €.

Opgenomen zijn de standen van de rekeningcourant met de Rijkshoofdboekhouding van het
Ministerie van Financiën.

Operationele kasstroom:
De operationele kasstroom wordt in basis verklaard door het negatieve resultaat 2017 van
€ 5,8 miljoen. Gecorrigeerd voor afschrijvingen en de mutatie van de voorzieningen, stijgt de
operationele kasstroom met € 2,7 miljoen tot € 3,1 miljoen negatief. Daarnaast is er sprake van
een mutatie van het werkkapitaal van € 0,8 miljoen waarmee de operationele kasstroom uitkomt
op € 3,9 miljoen negatief. De operationele kasstroom bestaat voor € 354,4 miljoen uit ontvangsten
en € 358,3 miljoen uit uitgaven.

In vesteringskasstroom:
De werkelijke investeringen van € 6,2 miljoen zijn ongeveer twee maal zo hoog als de
investeringen opgenomen in de begroting. Het gaat hierbij vooral om investeringen op het gebied
van ICT door toename van activiteiten bij SSC-Campus en investeringen ten behoeve van
informatiebeveiliging.

Financieringskasstroom:
In 2017 hebben zich geen eenmalige stortingen of uitkeringen van of naar het moederdepartement
voorgedaan. Er is in 2017 (conform voorgaande jaren) geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteit.
De gedane investeringen zijn betaald uit eigen beschikbare liquide middelen.



Overige gegevens

Voorstel tot resultaatbestemming
Het saldo van baten en lasten over het exploitatiejaar 2017 wordt opgenomen in de balans per
31-12-2017 onder de post Eigen vermogen, onderdeel Onverdeeld resultaat.

Gebeurtenissen na balansdatum
Bekende gebeurtenissen na balansdatum zijn verwerkt in de feitelijke situatie op balansdatum
zoals in deze jaarrekening gepresenteerd. Er zijn geen onverwerkte gebeurtenissen na
balansdatum die op deze plaats toegelicht dienen te worden.



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Kenmerk: 2018-0000041315

Aan: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A. Verklaring over de jaarrekening van het RIVM 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van het baten-lastenagentschap het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu (RIVM) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft deze jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het

vermogen van RIVM op 31 december 2017 en van de baten en lasten over 2017 in overeenstemming met de

verslaggevingsvoorschriften, die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende

regelgeving, waaronder de Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.

Wij hebben niet de opdracht gekregen de comptabele rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde

baten, lasten en balansmutaties over 2017 te controleren.

De jaarrekening bestaat uit:

• de balans per 31 december 2017;

• de staat van baten en lasten over 2017;

• het kasstroomoverzicht over 2017;

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van RIVM, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants

bij assurance-opdrachten (ViO) en in andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Openbaarmaking

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Onze rapporten zijn primair bestemd voor de opdrachtgevers

met wie wij een opdracht zijn overeengekomen. De ministerraad heeft op 19 februari 2016 een beleidslijn

vastgesteld voor het openbaar maken van rapporten van de ADR. Op grond daarvan zal de minister van VWS

deze controleverklaring op of na verantwoordingsdag, 23 mei 2018, plaatsen op de website van de

Rijksoverheid (www. rijksoverheid. ni).

B. Verklaring over de in de jaarrekening opgenomen andere informatie

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• niet strijdig is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die is vereist op grond van de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in

de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling

agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De leiding van RIVM is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de leiding van het RIVM voor de jaarrekening
De leiding van RIVM is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen, de baten en
lasten getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn
opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder Regeling
agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018. In dit kader is de leiding van het baten
lastenagentschap RIVM verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die zij noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van
fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
het RIVM;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het RIVM en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het van RIVM onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.



Den Haag, 15 maart 2018 

Auditdienst Rijk 
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