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Aanleiding opdracht

De Hoofdingenieur-directeur Zee en Delta (ZenD) van Rijkswaterstaat (RWS)
heeft de ADR gevraagd een audit uit te voeren naar de totstandkoming van de
administratie van helikopterdiensten voor Search and Rescue (SAR-)activiteiten.
Deze administratie wordt momenteel gebruikt voor de verantwoording van de
betalingen van deze dienstverlening en geeft inzicht in de inzet van de
helikopters voor SAR-activiteiten.

De onderzoeksvraag is: Op welke wijze komt de informatie over de
helikopterinzet voor SAR-activiteiten tot stand, welke waarborgen zijn er voor
een adequate registratie? Welke risicos kunnen daarbij worden onderkend?

Centrale boodschap

Wij stellen vast dat er een aantal goede waarborgen bestaat voor de juiste en
volledige totstandkoming, verstrekking en controle van gegevens van de inzet
van helikopters van Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) voor SAR
activiteiten; de betreffende gegevens worden verstrekt aan RWS. De waarborgen
betreffen onafhankelijke en controleerbare vastleggingen in mission reports bij
NHV, toetsen door de Kustwacht, periodieke audits namens RWS, en
functiescheiding met tegengestelde belangen tussen Kustwacht, NHV en RWS.

De binnen RWS ZenD gehanteerde rekentool voor het vastleggen van de
gegevens over de inzet van helikopters voor de SAR-activiteiten bevat een aantal
goede waarborgen. De tool is toegankelijk, transparant en onderhoudbaar.
Er is daarentegen geen goede back-up procedure. Daarmee is er geen volledige
waarborg dat de gegevens op ieder moment juist en volledig zijn en niet
(abusievelijk) zijn gewijzigd. De tool is echter goed reconstrueerbaar. De tool is
beperkt toegankelijk via de P-schijf, maar kent zelf geen wachtwoordbeveiliging
met logging. Er is geen invoercontrole of periodieke controle op de ingevoerde
gegevens of op de rekenregels. Wel is er aansluiting van de ingevoerde gegevens
op de bronnen (mission reports) en op de factuur. De tool is geschikt voor het
geven van prestatieverklaringen.

Aanbevelingen

Wij adviseren om:

• de Kustwacht bij elk mission report een melding af te laten geven aan
RWS (bijvoorbeeld met een mailbericht), dus ook wanneer volgens de
Kustwacht alle gegevens kloppen;

• te bezien op welke wijze kan worden voorzien in een goede back-up
procedure, zoals back-ups, versiebeheer en het afsluiten/’bevriezen’ van
de maandelijkse deelbestanden;

• de rekentool te beveiligen met een wachtwoord, en een logging aan te
leggen van personen die toegang hebben gehad tot de tool;

• periodiek binnen RWS controle uit te voeren naar de juistheid en
volledigheid van de ingevoerde gegevens en de bewaking daarvan;

• het vier-ogenprincipe toe te passen bij de locatieberekening (op basis
van de lengte- en breedtegraden) van incidenten.
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Opdracht

1.1 Aanleiding en context
De Hoofdingenieur-directeur Zee en Delta (ZenD) van Rijkswaterstaat (RWS)
heeft de ADR gevraagd een audit uit te voeren naar de totstandkoming van de
administratie van helikopterdiensten voor Search and Rescue (SAR-)activiteiten.
Deze administratie wordt momenteel gebruikt voor de verantwoording van de
betalingen voor deze dienstverlening en geeft inzicht in de specifieke inzet van
de helikopters voor SAR-activiteiten.

De Kustwacht voert helikopterdiensten uit voor een aantal departementen. Dit
geldt ook voor de SAR-activiteiten, die worden uitgevoerd voor het ministerie
van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW) [meer specifiek: RWS] en het ministerie van Defensie. De Kustwacht
maakt voor deze SAR-activiteiten gebruik van de helikopterdiensten van
Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV).

De ministeries van JenV, Defensie en IenW hebben een aantal jaren geleden
afspraken gemaakt over hun (vaste) bijdrage aan het budget voor SAR
activiteiten tot en met 2020. Die bijdragen zijn dus niet gebaseerd op de
daadwerkelijke inzet van de SAR-helikopters. NHV ontvangt als uitvoerder van de
SAR-activiteiten (inclusief de personele inzet) een vaste en een variabele
vergoeding die bij elkaar jaarlijks ongeveer € 10 miljoen bedraagt. RWS betaalt
als contractbeheerder die jaarlijkse kosten aan NHV. RWS verwacht dat er in de
toekomst overgegaan zal worden naar een door alle partijen geaccepteerde
verdeling van de kosten, op basis van het principe ‘De gebruiker betaalt’, net
zoals het geval is bij de overige middelen die door de Kustwacht worden ingezet.
Het is dus van belang dat de administratie van RWS gebruikt kan gaan worden
voor een uitwerking van de kostenverdeling en dat er geen discussie gaat
ontstaan over de deugdelijkheid van de betreffende informatie.

Het ministerie van JenV is verantwoordelijk voor de SAR-helikopteroperaties die
plaatsvinden waar de veiligheidsregio’s in de lead zijn: de grote binnenwateren
(Waddenzee, Zeeuwse wateren, IJsselmeer) en de eerste kilometer vanuit de
kust. Voor overige SAR-activiteiten op zee, en voor medische evacuaties vanaf
schepen of mijnbouwplatforms, staat IenW aan de lat.
Voor de SAR-werkzaamheden zijn in totaal vier helikopters beschikbaar: twee,
waarvan een als reserve, zijn gestationeerd in Den Helder (Vliegkamp De Kooy);
de andere twee, waarvan ook een als reserve, bij Rotterdam (Pistoolhaven).

Meldingen voor (potentiële) SAR-activiteiten komen binnen bij de Meldkamer van
de Kustwacht. De Kustwacht schakelt daarop, indien van toepassing, NHV in.
NHV houdt per helikopterinzet een administratie bij in de vorm van een ‘Search
and rescue debriefing report’ (het zogeheten ‘mission report’) en zendt dit aan de
Kustwacht. Belangrijke informatie in zo’n mission report is de exacte locatie van
de SAR-activiteit en het totale aantal bestede minuten (rotor start - rotor stop).
De mission reports worden door de Kustwacht gecontroleerd en als
prestatieverklaring overgedragen aan RWS. RWS hanteert een tool (in Excel) om
de specifieke inzet van helikopters voor SAR-activiteiten beter inzichtelijk te
maken. De mission reports worden in deze tool ingevoerd en ZenD stelt op basis
hiervan maand- en jaaroverzichten samen.
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1.2 Onderzoeksvraag
Op welke wijze komt de informatie over de helikopterinzet voor SAR-activiteiten
tot stand, welke waarborgen zijn er voor een adequate registratie? Welke risico’s
kunnen daarbij worden onderkend?

1.3 Reikwijdte
Het onderzoek betreft geen accountantscontrole. Het geeft geen oordeel over de
maand- en jaaroverzichten, maar is gericht op de totstandkoming daarvan. De
reikwijdte van het onderzoek beperkt zich tot de gegevens en overzichten
betreffende het jaar 2016 en 2017 (voor zover beschikbaar). De ADR voert geen
controle uit op de door de Kustwacht en NHV aangereikte overzichten en
informatie (deze zijn voor de audit een gegeven), maar wel op de waarborgen bij
de totstandkoming daarvan. JenV behoort niet tot het object van dit onderzoek.

t

3
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2 Waarborgen in processen

2.1 Het operationele proces

Het contract van RWS met NHV ziet met name op de volgende taken voor NHV:

• Search and Rescue m.b.t. grote binnenwateren en de kustlijn (< 1 km.);

• Search and Rescue m.b.t. het Nederlandse continentale gedeelte van de

zee;
• Medische evacuatie vanaf platforms;
• Medische evacuatie vanaf schepen’.

Een melding van vermissing, noodzaak tot redding of een oproep voor medische

evacuatie komt binnen bij de Meldkamer van de Kustwacht. In het laatste geval,

neemt de eenheid die behoefte heeft aan evacuatie 6f zelf contact op met een

arts via de radiomedische dienst (RMD) 6f de beller wordt door de Meldkamer

doorverbonden met die RMD-arts. De betreffende arts meldt aan de Meldkamer
dat/wanneer er een medische evacuatie moet plaatsvinden. Op de Meldkamer

zijn altijd minimaal vier Kustwacht-medewerkers aanwezig.
Het melden aan en het inschakelen van NHV vindt plaats volgens de Standard

Operational Procedures (SOP). Dit zijn afspraken tussen Kustwacht, NHV en

RWS, waarin onder andere het Meldingsprotocol (Alerting Protocol) van de

Kustwacht aan NHV is opgenomen. De Kustwacht kiest voor een inzet vanaf

Rotterdam (Pistoolhaven) of Den Helder. Als er sprake is van een medische
component, wordt altijd gevlogen vanaf Den Helder, tenzij snelheid van

tussenkomst van levensbelang is en de helikopters vanuit Rotterdam
(Pistoolhaven) sneller ter plaatse kunnen zijn. Bij de Kustwacht wordt met

betrekking tot een binnengekomen melding het tijdstip van de (door)melding aan

NHV vastgelegd. Aan het eind van de missie geeft NHV het bericht ‘rotor stop’

door aan de Kustwacht.

Enkele belangrijke bepalingen uit het huidige contract van RWS met NHV zijn:
• De helikopter moet binnen 20 min, na een melding de lucht in;
• De helikopter moet binnen 90 minuten ter plaatse zijn (minus één klein

gebied);
• Per missie moeten 16 drenkelingen kunnen worden gered.

Als dit niet gehaald wordt, staan daar boetes voor NHV tegenover.

De dienstdoende captain van de helikopter van NHV houdt zelf een logboek bij

van zijn missie. Dit gebeurt aan boord met de pen en daarbuiten digitaal in eigen

systemen van NHV. De tijden van opstijgen en landen worden (ook) automatisch

geregistreerd. De captain stelt tevens een mission report op, met daarin onder

meer een beschrijving van het incident, de exacte locatie en het tijdstip van

‘rotor start’ en ‘rotor stop’.

1 Voor de eenvoud worden in dit rapport de bovenstaande vier taken beschouwd als SAR-activiteiten,
hoewel dit technisch gesproken alleen voor de eerste twee geldt. Hiernaast worden er nog taken
genoemd als: het afzetten van mobiele brandbestrijdingsteams aan boord van schepen, en het trainen
met de KNRM.
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2.2 Waarborgen door controles bij de Kustwacht en RWS

Van elke vlucht stuurt NHV aldus een mission report aan zowel de Kustwacht als
RWS, met onder meer de tijden van ‘rotor start’ en ‘rotor stop’ en de exacte
locatie van het incident. Als de Kustwacht een verschil ontdekt tussen het
mission report en hun eigen loggegevens, stelt zij RWS hiervan op de hoogte.
Volgens de Kustwacht en NHV komt dit soort afwijkingen zelden voor.

In het verleden gaf de Kustwacht een reactie op alle mission reports. De
Kustwacht controleert nu niet meer alle mission reports van A tot Z, maar doet
een melding aan RWS als de informatie in een mission report naar hun oordeel
niet juist is. Als reden hiervoor wordt gegeven dat (grote) afwijkingen eigenlijk
direct opvallen. Wel worden steekproefsgewijs enkele mission reports ‘volledig’
gecontroleerd.
Op dit moment meldt de Kustwacht aan RWS dus niet wanneer er op een mission
report geen afwijkingen zijn geconstateerd; er is dus sprake van “reporting by
exception”.

RWS ontvangt maandelijks een factuur van NHV. De te betalen kosten aan NHV
bestaan altijd uit een vast en een variabel gedeelte. Het mission report gaat over
het variabele gedeelte, te weten de daadwerkelijke inzet in uren.
De liaisonfunctionaris van RWS controleert het variabele deel van de factuur met
de gegevens van de mission reports en eventuele meldingen van de Kustwacht.
Tot deze controle behoort ook (indien van toepassing) het vaststellen of de
locatie (op basis van doorgegeven lengte- en breedtecoördinaten) in RWS-gebied
of JenV-gebied ligt. Het verdient aanbeveling om bij dit laatste het vier
ogenprincipe toe te passen.

Daanaast controleert de liaisonfunctionaris, aan de hand van het contract, de
gefactureerde vaste kosten. Indien alles in orde is, geeft de betrokken
functionaris een prestatieverklaring af ten behoeve van de betaling van de
fa ctu u r.
Er vinden periodiek audits plaats bij NHV door een door RWS aangestelde partij
naar de naleving van de bepalingen uit het contract.

Eenmaal per kwartaal is er een overleg tussen Kustwacht, NHV en RWS. In dit
overleg komen onder meer ook gesignaleerde afwijkingen aan de orde.
Tussendoor is er soms ook contact tussen de drie partijen. RWS is de
contractpartner van NHV; de Kustwacht heeft geen invloed op het contract en
wordt bijv. ook niet op de hoogte gesteld van de (hoogte van de) maandelijkse
factu ren.

2.3 Samenvatting: een aantal goede waarborgen rondom de
informatieverstrekking aan RWS

Wij stellen vast dat er een aantal goede waarborgen bestaat voor de juiste en
volledige totstandkoming, verstrekking en controle van gegevens van de inzet
van helikopters van NHV voor SAR-activiteiten, die worden verstrekt aan RWS.
De waarborgen betreffen onafhankelijke en controleerbare vastleggingen in
reports bij NHV, toetsen door de Kustwacht, periodieke audits namens RWS, en
functiescheiding met tegengestelde belangen tussen Kustwacht, NHV en RWS.
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Verbeterpunten zijn volgens ons: het door de Kustwacht bij elk mission report
laten aangeven of alles in orde is of niet, en het toepassen van het vier
ogenprincipe bij het duiden van de juiste locatie van een incident op basis van de
coördinaten.
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3 Waarborgen rondom de rekentool

3.1 Overzichtelijke rekentool in Excel

RWS ZenD hanteert een rekentool (in Excel) waarin de gegevens over de inzet
van helikopters voor de SAR-activiteiten worden bijgehouden.
De tool wordt gebruikt voor:

• het krijgen van inzicht in de inzet van helikopters voor de taken van RWS
en van JenV;

• het geven van de prestatieverklaring bij de betaling van de maandelijkse
fa ctu u r.

De tool bestaat uit tabellen per maand met informatie over de SAR
helikopterinzet in die maand. Deze tabellen worden gevuld met gegevens uit de
mission reports van NHV en bevatten de gegevens van de inzet van de
helikopters in uren per dag, per activiteit met een uitsplitsing naar de inzet van
de helikopters voor RWS en voor JenV. De maandelijkse tabellen worden
automatisch geaggregeerd naar jaarlijkse tabellen met de geaggregeerde
informatie voor het lopende jaar.
De tool is opgemaakt in Excel. Het betreft geen applicatie die is ontwikkeld, en
wordt ondersteund en onderhouden door RWS CIV.

3.2 Rekentool is toegankelijk en onderhoudbaar en bevat een aantal goede
waarborgen

Uit onze analyse van de tool en uit interviews blijkt dat de methode goed inzicht
geeft in de kosten conform de in het contract van NHV vastgelegde activiteiten.
De tool is transparant en bevat informatie per maand en per jaar. De informatie
is overzichtelijk opgebouwd en gepresenteerd. De tool is eenvoudig opgezet,
toegankelijk, uitlegbaar, onderhoudbaar en makkelijk reconstrueerbaar. De
rekenregels zijn navolgbaar.
De tool is eenvoudig aan te sluiten op de informatie uit de mission reports en de
maandelijkse factuur, en vormt een goede basis voor managementinformatie
over de inzet van helikopters voor de contractueel vastgelegde activiteiten.

De tool is opgeslagen op de P-schijf. Hier hebben slechts vijf mensen toegang toe
(met wachtwoord), namelijk de liaisonfunctionaris voor de Kustwacht, de
clustercoördinator (eveneens laisonfunctionaris), de contractbeheerder, de
financieel contractondersteuner en de beleidsadviseur voor SAR-activiteiten.

3.3 Een goede back-up procedure, wachtwoordbeveiliging en invoercontrole
ontbreken

Er is geen versiebeheer, geen back-up procedure en geen back-up van de
bestanden. Wel wordt dagelijks een back-up gemaakt van de netwerkschijf.
Daarmee bestaat echter geen volledige waarborg dat de gegevens nog volledig
en juist zijn en niet (abusievelijk) zijn gewijzigd. De maandelijkse
prestatieverklaring vormt wel een check op de juistheid.
In zijn geheel bestaat de tool uit maandelijkse deelbestanden. Deze worden
overigens niet formeel afgesloten c.q. ‘bevroren’.
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De tool bevat geen toegangsbeveiliging in de vorm van een wachtwoord. De
toegang tot de P-schijf is, zoals gezegd, met een wachtwoord beperkt tot een
vijftal personen. Er is geen logging van personen die toegang hebben gehad tot
de tool.

Er is geen invoercontrole bij de invoer van de gegevens en de tool genereert
geen totaaltellingen of overige controletellingen. Er is geen periodieke controle
op de ingevoerde gegevens of op de rekenregels. Wel is er aansluiting van de
ingevoerde gegevens op de bronnen (mission reports) en op de factuur. De
aansluiting op de factuur vindt plaats door dezelfde persoon als degene die de
gegevens invoert.

3.4 Samenvatting

De rekentool bevat een aantal goede waarborgen. De tool is toegankelijk,
transparant en onderhoudbaar.
Er is geen goede back-up procedure. De tool is daarentegen goed
reconstrueerbaar. Hij is beperkt toegankelijk via de P-schijf, maar kent zelf geen
wachtwoordbeveiliging met logging. Er is geen invoercontrole of periodieke
controle op de ingevoerde gegevens of op de rekenregels. Wel is er aansluiting
van de ingevoerde gegevens op de bronnen (mission reports) en op de factuur.
Het betreft een eenvoudige Excel-toepassing, die niet formeel bij RWS CIV in
beheer is.

Daarmee is er geen volledige waarborg dat de gegevens permanent volledig en
juist zijn en niet (abusievelijk) zijn gewijzigd. Verbeterpunten zijn volgens ons:
versiebeheer met goede back-upprocedure, wachtwoordbeveiliging en periodieke
toetsen op de ingevoerde gegevens.
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4 Verantwoording

4.1 Werkzaamheden en afbakening

Het onderzoek bestond uit de volgende fasen:
1. Opstellen opdrachtbevestiging;
2. Veidwerk;
3. Analyse en rapportage;
4. Evaluatie.

De onderzoeksmethode bestond met name uit documentenstudie en interviews.

4.2 Gehanteerde Standaard

Het eindresultaat van deze opdracht is een rapport van bevindingen. Deze
opdracht is niet gericht op het verschaffen van assurance in het kader van de
wettelijke controletaak van de ADR. Het betreft een vraaggestuurde opdracht. Op
de uitvoering van de opdracht is de gedragscode van het Instituut van Internal
Auditors Nederland (IIA) van toepassing.

Wij benadrukken dat op grond van dit onderzoek verkregen vertrouwelijke
gegevens uitsluitend voor de vervulling van deze opdracht worden gebruikt. De
uitvoering van de audit, waaronder de opdrachtbevestiging en eindrapportage, is
beoordeeld in het kader van de ADR-interne kwaliteitsbeoordeling.
Verder wordt verwezen naar het auditcharter van de ADR voor de
uitgangspunten die voor de ADR van toepassing zijn.

4.3 Verspreiding rapport en openbaarmaking
De opdrachtgever, HID RWS ZenD, is eigenaar van dit rapport en bepaalt de
verspreidingskring van het 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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5 Ondertekening

Den Haag, 15 februari 2018

drs. R.H.M. Heijnders RA

Projectleider
Auditdienst Rijk
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6 Managementreactie RWS

Op 5 februari 2018 ontvingen wij van de HID RWS Zee en Delta de volgende
managementreactie:

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het Auditrapport over de
administratie van de helikopterinzet voor SAR-activiteiten. Graag maak ik hierbij
gebruik van de door u geboden gelegenheid een managementreactie te geven op
de centrale boodschap en aanbevelingen.

Rijkswaterstaat Zee en Delta herkent zich in de centrale boodschap waarin u stelt
dat er een aantal goede waarborgen bestaat voor de juiste en volledige
totstandkoming, verstrekking en controle van gegevens van de inzet van
helikopters voor SAR-activiteiten. De waarborgen betreffen onafhankelijke en
controleerbare vastleggingen bij de verschillende organisaties die een rol spelen
in de totstandkoming van de administratie.

U geeft in uw rapport als aanbeveling een aantal adviezen ter versterking van de
waarborgen.

1) U adviseert om de Kustwacht bij elk mission report een melding af te laten
geven aan Rijkswaterstaat, dus ook wanneer volgens de Kustwacht alle
gegevens kloppen. Ik neem uw advies over en zal de Kustwacht verzoeken
om dit voortaan uit te voeren.

2) U adviseert om te bezien op welke wijze kan worden voorzien in een
goede back-up procedure van de gegevens, zoals back-ups, versiebeheer
en het afsluiten/bevriezen’ van de maandelijkse deelbestanden. In het
maken van back-ups wordt nu al voorzien, maar vanaf heden zullen
maandelijkse bestanden als pdf’s worden bevroren en wordt versiebeheer
ingevoerd.

3) U adviseert om de rekentool te beveiligen met een wachtwoord en een
logging aan te leggen van personen die toegang hebben gehad tot de tool.
De rekentool bestaat uit een Excel-bestand waar slechts een vijftal
medewerkers van Rijkswaterstaat toegang toe hebben. Hiermee wordt mijn
inziens voorzien In uw advies om dit te beveiligen met een wachtwoord. Ik
vraag mijn medewerkers om voortaan bij te houden wie aan het bestand
hebben gewerkt en welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

4) U adviseert om periodiek binnen RWS controle uit te voeren naar de
juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens en de bewaking
daarvan. Graag neem ik dit advies ter harte en zal mijn medewerkers
vragen om minimaal 1 keer per jaar zo’n controle uit te voeren. Dat is dan
ook een goed moment om de jaarlijkse gegevens te ‘bevriezen’.

5) U adviseert om het vier-ogenprincipe toe te passen bij de
locatieberekening (op basis van de lengte- en breedtegraden) van
incidenten. Ik vraag mijn medewerkers om dit bij voorkeur per kwartaal,
maar minimaal 1 keer per jaar te organiseren.

Via deze weg wil ik U en uw medewerkers bedanken voor de prettige en
voortvarende wijze waarop de audit is uitgevoerd.
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Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
(070) 342 77 00




