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 Centrale Boodschap 

 Migratie geslaagd 
 
Mede op basis van het voorafgaande deelonderzoek op het proefconversietraject en 
nu de definitieve migratie1 van april 2022 geven wij aan dat we met redelijke mate 
van zekerheid kunnen vaststellen dat de data per datum van april 2022 vanuit het 
bronsysteem NCG 2020 juist en volledig is overgeheveld naar het doelsysteem BKG. 
Na deze migratie zullen er nog een 9-tal migraties volgen tot en met in kwartaal 4 
van 2023. Het onafhankelijk onderzoek inzake naar het migratietraject heeft als 
resultaat een assurance-rapportage aan de data-eigenaar die deze, indien gewenst, 
beschikbaar kan stellen aan relevante stakeholders. 
Kort na het migratietraject hebben we vanuit interviews en documentatie kunnen 
herleiden respectievelijk met redelijke mate van zekerheid vaststellen dat het 
proces goed doorlopen is; dat alle data binnen deze migratie juist en volledig zijn 
overgeheveld en dat de uitval nihil bleek te zijn. Tevens hebben we vastgesteld dat 
de controlevastleggingen vertrouwen bieden dat de juiste en volledige 
controletellingen en aansluitingen zijn uitgevoerd. Daar we zekerheid hebben willen 
bieden hebben we qua referentie een specifiek normenkader (auditcriteria) 
gehanteerd en vastgesteld dat NCG hieraan heeft voldaan qua invulling en 
uitvoering alsmede vastlegging van werkzaamheden op dit gebied. We sluiten 
hiermee aan bij het doel van de opdracht genoemd in hoofdstuk 1.1. Met deze 
rapportage beëindigen wij het onderzoek naar het migratietraject van NCG2020 
naar het BKG-systeem (april 2022).  
 
  

 
1 Datamigratie en dataconversie worden in de automatisering vaak door elkaar 
gebruikt, waarbij het woord migratie aan populariteit lijkt te winnen. Migratie wordt 
meestal gebruikt voor het overzetten van complete systemen terwijl een conversie 
zich veelal beperkt tot het omzetten van data. De ADR heeft in dit kader voor de 
helderheid de terminologie proefconversie en migratie gehanteerd. 
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1 Opdracht leidend tot assurance 

1.1 Aanleiding opdracht 
 
De ADR is gevraagd om een audit naar het migratietraject uit te voeren ter 
bevestiging dat de kwaliteit van de migratie voldoende verzekerd is en het 
migratieplan voldoende stappen ter validatie en verificatie bevat. Het dient een 
onafhankelijk oordeel te zijn op de kwaliteit en inhoud van de migratie, met de 
geldende archiefvereisten. Dit verzoek is samengebracht in opdrachtbevestiging  
 
Deze assurance-opdracht wordt door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd in 
opdracht van , Directeur Bedrijfsvoering.  

 zijn vanuit NCG de contactpersonen voor de ADR.  
 
Opdrachtnemer namens de ADR is , accountdirecteur FIN/EZK/LNV. 
Deze opdracht zal worden uitgevoerd volgens de Richtlijnen voor assurance-
opdrachten (NOREA 3000D). 
 
Doel van de audit was om vast te stellen of het BKG-programma haar migratie 
voldoende sluitend heeft uitgevoerd zodat de risico's beperkt zijn gebleven tot het 
minimum en de kwaliteit van de migratie geborgd is voor een sluitende archivering. 
 
Met kwaliteit wordt bedoeld dat de volledigheid inzake de data-overdracht zo goed 
mogelijk gewaarborgd is in terminologie van ‘alles’, ‘juistheid’ (juiste dossier) en 
‘toegankelijkheid’ (te vinden en benaderbaar). Dit impliceert dat we ook vaststellen 
of de juiste controletellingen en aansluitingen (per april 2022) zijn gemaakt om het 
doelsysteem BKG zo optimaal mogelijk gevuld te hebben binnen de 
tolerantiegrenzen die vooraf zijn gesteld. 
 
Het normenkader wat wij hebben gehanteerd, zijn voor dit onderzoek gelijk aan de 
zogeheten auditvragen. Na het onderzoek is een met bevindingen gevuld 
normenkader opgesteld (zie bijlage). Daarnaast is de materialiteit vastgesteld en 
zijn de bevindingen daarmee gewogen. 
 
 

1.2 Werkzaamheden vooraf 
 
Alvorens we dit zogeheten assurance-onderzoek hebben uitgevoerd, is recent een 
eerste ADR-onderzoek uitgevoerd met als resultaat een rapportage met kenmerk 
ADR-2022-0000117308 d.d. 8-4-2022. Dit betrof het proefconversietraject waarbij 
nagenoeg dezelfde werkzaamheden in het kader van de migratie zijn verricht, maar 
dan in een acceptatieomgeving. De NCG heeft naar aanleiding hiervan een relevant 
actieplan opgesteld, wat in het vervolgtraject meegenomen kon worden. De 
rapportage die we toen hebben uitgebracht bevatte geen oordeel op de 
betrouwbaarheid van verrichte werkzaamheden. 
 

1.3 Conclusie 
 
Met redelijke mate van zekerheid geven wij nu een oordeel af over de 
betrouwbaarheid van de opzet en bestaan van het migratieproces. Dit wil zeggen 
dat deze assurance-opdracht is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute 
mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens deze opdracht niet alle 
materiele fouten zullen ontdekken. Dat we nu wel een oordeel konden vellen, was 
omdat we een algemeen aanvaardbaar referentiekader hebben toegepast waar we 
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per norm van het kader de materialiteit ten opzichte van de bevinding hebben 
gescoord c.q. gewogen. 
 
De materialiteit is een maatstaf om te bepalen of een afwijking significant is. Met 
andere woorden: met materialiteit is een drempel gedefinieerd. Bij dit onderzoek is 
de materialiteit vormgegeven door weging van de normen (zie bijlage) en de 
eventuele afwijkingen van de normen. In onderstaande tabel is dat effect op de 
conclusie na weging van de verschillen met de normen en het restrisico 
weergegeven met de gewogen conclusie per wegingscategorie. 
 
Weging normen 
(zie bijlage 
normenkader) 

Verschil Resterend 
restrisico 
na weging 

Leidend tot 
een oordeel 
met een  

Conclusie 
na weging 
van de 
bevinding 
t.o.v. de 
norm 

Zeer Hoog 
(ZH) 

1 (en meer) x 
resterend 
hoog restrisico 

Hoog Afkeurende 
conclusie 

Akkoord 

Zeer hoog 
(ZH) 

>1 x 
resterend 
gemiddeld 
restrisico 

Middel Afkeurende 
conclusie 

Akkoord 

Hoog 
(H) 

1 (en meer) x 
resterend 
hoog restrisico 

Hoog Afkeurende 
conclusie 

Akkoord 

Hoog 
(H) 

>2 x 
resterend 
gemiddeld 
restrisico 

Middel Afkeurende 
conclusie 

Akkoord 

Middel 
(M) 

>3 x 
resterend 
gemiddeld 
restrisico 

Middel Afkeurende 
conclusie. 
Indien het 
gemiddeld 
restrisico 1 
onderwerp 
betreft, dan een 
oordeel met een 
beperking 

Akkoord 

Laag 
(L) 

>5 x 
resterend 
gemiddeld 
restrisico 

Middel Afkeurende 
conclusie. 
Indien het 
gemiddeld 
restrisico 3 
onderwerpen 
betreft, dan een 
oordeel met een 
beperking. 

Akkoord 

Vervallen, met 
korte 
onderbouwing bij 
norm in 
normenkader (zie 
hoofdstuk 5).   

Nvt nvt Norm vervalt 
vanwege 
dubbeling en/of 
inefficiënt zijn.  
 

Akkoord 
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2 Belangrijkste bevindingen 

2.1 Migratieproces 
 
 
 
Proefconversie 
Voorafgaand aan de migratie hebben we zoals eerder is aangegeven het 
proefconversietraject bekeken en hierover afzonderlijk gerapporteerd.  
 
Migratie 
In de periode mei t/m augustus 2022 (na te beoordelen migratie) hebben we een 
diepgaander onderzoek gedaan en brengen we met deze rapportage verslag uit hoe 
de migratie van april 2022 (2e fase) is verlopen. We hebben niet alleen 
teruggekeken hoe de migratie van april 2022 is verlopen; maar ook aanvullend 
welke issues er nog spelen en hoe die worden opgelost. Ook hebben we bekeken we 
hoe het project de juistheid en aantoonbaarheid van gemigreerde data heeft 
vastgesteld en hoe validatie van de business heeft plaatsgevonden. 
 
Normenkader=auditvragen 
De onderwerpen van het gehanteerde normenkader zijn voor dit onderzoek gelijk 
aan de zogeheten auditvragen (zie bijlage), waarbij de focus ligt op de onderwerpen 
die we bij het eerste onderzoek hebben bekeken 
 
Beantwoording belangrijkste auditvraag 
Tijdens de fase migratie april 2022 is noodzakelijk geweest om inzichtelijk te maken 
hoe de conversie is verlopen; met welke data is omgegaan; welke data mogelijk kon 
uitvallen en hoe hiermee is omgegaan zowel in corrigerende zin naar de fysieke 
documentatie als in softwarematige zin (systeemtechnische aanpassingen).  
 
Wij hebben een uitgebreide registratie van mutaties ten behoeve van de instellingen 
als testbevindingen in de controleverslaglegging teruggevonden. Daarnaast zijn 
test- en controlerapportages aanwezig waaruit blijkt dat de kwaliteitscriteria op 
juistheid en volledigheid zijn getoetst. Het definitieve migratietraject is 
overeenkomstig de individuele proefconversie uitgevoerd derhalve vanaf extractie 
vanuit het bronsysteem NCG2020, conversie, laden in het doelsysteem BKG, 
controles en tellingen achteraf. 
 
Verslaglegging 
De test- en controlerapportages van het NCG zijn onderbouwd met ‘evidence’ en 
zijn een goede aanvulling op de uitgevoerde testen.  
 
Er ligt vervolgens een overzicht van het migratieresultaat, waarbij vanuit 
handmatige en vooral geautomatiseerde RPA-controles geen noemenswaardige 
vervolgacties nodig zijn gebleken.  
 
Van het conversietraject dient adequate verslaglegging te zijn om te kunnen 
vaststellen wat is gedaan en waartoe het heeft geleid in corrigerende zin. 
Alle conversiestappen zijn gedocumenteerd in een migratieplan, draaiboek en 
controleverslaglegging, inclusief controletelgegevens geven geen verdere aanleiding 
tot het maken van noemenswaardige opmerkingen voor het conversietraject.  
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3 Verantwoording onderzoek 

3.1 Werkzaamheden en afbakening 
 
Object van onderzoek  
  
Het object van onderzoek is een eindtoets op het migratieproces dat conform 
draaiboek en aanpalende strategische en uitvoerende (plannings)-documentatie 
zoals migratieplan en draaiboek (opzet) is uitgevoerd. Dit blijkt uit 
controleverslaglegging, testdocumentatie en acceptatie van de business (bestaan). 
Het gaat hier over de migratie van deelprojecten en dossiers - Ontwerp en Realisatie 
van NCG2020 naar BKG. 
  
De scope van het onderzoek richt zich op de vraag of er voldoende getroffen 
maatregelen en controles zijn om het migratietraject juist en volledig te laten 
verlopen.  
 
De situatie qua inrichting en beheersing na de migratie hebben we buiten scope 
gelaten.  
  
Werkwijze  
  
Voor dit onderzoek hebben wij ogebruik gemaakt van een door de ADR specifiek 
ontwikkeld normenkader dat ingaat op relevante aspecten die minimaal nodig zijn 
om een conversietraject en uiteindelijke migratie succesvol te maken. Daar we 
zekerheid hebben willen bieden, hebben we qua referentie dit specifieke 
normenkader gehanteerd en met aangetroffen beheersmaatregelen bij het NCG 
vastgesteld. Dit ingevulde normenkader is opgenomen in de bijlage van dit rapport.   
  
We hebben hierbij de focus gelegd op de zichtbare beheersing van het 
migratieproces bij het NCG. Met deze focus bedoelen we dat we documentatie 
hebben bekeken zoals draaiboek, testaanpak en (test)-rapportages alsmede 
onderbouwing gezocht via interviews met directbetrokkenen en eigen 
waarnemingen.   
 
Wij hebben (inclusief proefcoversie traject) gesproken met directbetrokkenen van de 
extractie, -migratie- en laadproces richting BKG en ook het (RPA)controle-en 
tellingenproces. Ook vertegenwoordiging van de gebruikersorganisatie/ business is 
geïnterviewd. Dit om ons beeld en geluid te geven van de uitgevoerde stappen, 
leidend tot uiteindelijk 0 uitval (1 handmatige aanpassing). 
 
Een groot deel van de controle-informatie herleiden we van het lopende onderzoek 
over het proces van de proefconversie. 
 
Hierbij hebben wij als IT-auditor de vereisten van het Reglement Gedragscode 
('Code of Ethics ') nageleefd. Voor de taken en verantwoordelijkheden van de 
projectleider en de teamleden van de ADR verwijzen wij naar het ADR Audit Charter. 
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4 Standaard en verspreiding rapportage 

 
 

4.1 Gehanteerde Standaard 
 
Deze opdracht is uitgevoerd volgens de Richtlijn voor assurance-opdrachten door 
IT-auditors (NOREA Richtlijn 3000D). Daarbij is een algemeen aanvaardbaar 
referentiekader gebruikt en is de materialiteit vooraf bepaald en beoordeeld. Het 
uitgangspunten van het onderzoek zijn gebaseerd op de Auditcharter die door de 
ADR is uitgebracht en vastgesteld. Daarnaast hebben wij de opdrachtgever een 
Letter of Representation (LOR) laten uitbrengen om officieel te kunnen laten 
vaststellen dat alle benodigde informatie voor het onderzoek is gedeeld met de ADR.   
 

4.2 Verspreiding rapport 
 
De opdrachtgever, , is eigenaar van dit rapport. 
 
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 
rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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5 Ondertekening 

Den Haag, 19 augustus 2022 
 
 

 
 

 
IT-auditmanager 
Auditdienst Rijk
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