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1 Samenvatting 

Doel en doelgroepen
In dit rapport doen wij verslag van de uitkomsten van onze wettelijke taak1 over 2017 bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
Dit rapport is opgesteld voor de ministers en de secretaris-generaal en wordt tevens  verstrekt
aan de leden van het audit committee en de directeur Financieel-Economische Zaken van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelings samenwerking
(XVII). Het rapport wordt verder toegezonden aan de minister van Financiën 
en de president van de Algemene Rekenkamer.

De begroting van het ministerie van Buitenlandse zaken is in 2013 gesplitst in begrotings -
hoofdstuk V Buitenlandse Zaken (BZ) en begrotingshoofdstuk XVII Buitenlandse Handel &
 Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS). Overeenkomstig deze splitsing stellen de ministers ieder
een jaarverslag op. De organisatie van de bedrijfsvoering van het ministerie is niet gesplitst.
Beide ministers maken gebruik van hetzelfde apparaat en hebben de verdeling van de
 verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering expliciet vastgelegd. De minister van
 Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering, met uitzondering van
de procesmatige beheersing van de activiteitencyclus. De minister voor Buitenlandse  Handel en
Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de opzet en werking van het proces van
het activiteitenbeheer, inclusief het voorschottenbeleid- en beheer. 

Financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag
Wij hebben goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de jaarverslagen 2017 van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
(XVII). Dat houdt in dat de in deze jaarverslagen opgenomen financiële overzichten een getrouw
beeld geven van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering.

Financieel en materieelbeheer
In een jaar met veel veranderingen, waaronder de implementatie SAP, verdere centralisatie 
van financiële processen en verhuizing naar de Rijnstraat, is BZ er in geslaagd de kwaliteit van
het financieel en materieelbeheer ten opzichte van 2016 gelijk te houden. Dit is gerealiseerd
 terwijl tegelijkertijd veel aandacht is besteed aan het steeds meer resultaatgericht gaan werken,
het meegaan in de rijksbrede trend tot verdere digitalisering, en aan de voorbereiding van 
de taakspecialisatie waarbij de werkzaamheden van de RSO’s vanaf 2018 naar Den Haag
 worden gehaald.
Wij meten de kwaliteit van het beheer af aan het gewicht dat wij onze bevindingen geven. 
In 2017 is de bevinding over digitale dossiervorming in gewicht afgenomen van gemiddeld 
naar licht en is één nieuwe gemiddelde bevinding opgekomen over de interne beheersing van
de consulaire ontvangsten. Daarnaast is één lichte bevinding over datalekken vervallen omdat
deze is opgegaan in het onderwerp Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit onderwerp hebben wij niet als bevinding maar als ontwikkeling opgenomen in hoofdstuk 5
van dit rapport. 

1 De wettelijke taak volgt uit artikel 1.1 en artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016.



Hierna volgt een korte toelichting op onze bevindingen.

Verbeterplan Sophia bijna gerealiseerd
De beoogde koppeling tussen 24/7Plaza en Foxy en Sophia is getest en blijkt te werken. Dit
betekent dat wanneer de lijnverbinding beschikbaar komt, de koppeling ook op korte termijn in
gebruik kan worden genomen. Daarnaast werkt BZ momenteel hard aan de realisatie van het
Dashboard Digitaal Archief, door middel waarvan beleidsonderdelen zelf de status en
 ontwikkeling van hun dossiers kunnen bewaken. Met het realiseren van de koppeling en het
dashboard zal BZ invulling geven aan de laatste twee onderdelen van het verbeterplan dat
enkele jaren geleden is ingezet. Om die reden hebben wij het gewicht van onze bevinding
 teruggebracht naar licht.

Geplande verbeteringen op informatiebeveiliging spoedig realiseren
Dit is een herhaling van onze boodschap uit eerdere jaren. De aansporing blijft actueel omdat
• het verbeterplan BIR nog niet op alle onderdelen gerealiseerd is
• accreditaties niet (tijdig) verlengd zijn en
• de eerste onderdelen van Cybersecurity plannen uitgevoerd zijn, maar andere onderdelen

nog in de planningsfase zijn.

Zolang de bovengenoemde verbeterpunten en plannen niet adequaat zijn uitgevoerd, loopt 
BZ risico. Dit risico betreft onder meer het signaleren en opsporen van kwetsbaarheden in de
operationele infrastructuur en het duiden van cyberbedreigingen. Hierdoor blijven delen van de
BZ-netwerken kwetsbaar voor (cyber) aanvallen en kunnen BZ-systemen worden misbruikt en
gecompromitteerd.

Op grond van deze ontwikkelingen, houden wij het gewicht van onze bevinding over informa-
tiebeveiliging op gemiddeld.

Interne beheersing van consulaire ontvangsten heeft in vierde kwartaal vorm gekregen
Maar de interne beheersing op dit ontvangstenproces was gedurende 2017 niet op orde. Dit
hangt samen met de invoering van het nieuwe betaalsysteem E-kassa. De volledigheid van de
ontvangsten wordt niet periodiek en structureel vastgesteld en er is geen goede management-
informatie over beschikbaar. Het gewicht van deze bevinding hebben wij gesteld op gemiddeld.

Er is geen systeemtechnische koppeling tussen de E-kassa en SAP en tussen de E-kassa en de
bronsystemen NVIS en DAM/RD. Daardoor is het waarborgen van de volledigheid volledig
afhankelijk van een consequent volgen van de voorgeschreven procedures door de posten, 
de EDV’s en de RSO’s. DCV/CU dient dit goed te monitoren en minimaal per kwartaal een
 aansluiting te maken tussen de ontvangsten volgens SAP en de gegevens in de bronsystemen. 

Resultaat van aandacht voor fraude- en corruptierisico’s nog niet zichtbaar
In de loop van 2017 hebben plv DGIS en FEZ op verschillende manieren aandacht gevestigd 
op het belang van een goede analyse van fraude- en corruptierisico’s voorafgaand aan
 financieringsbeslissingen en geïnvesteerd in het verbeteren van het bemo-sjabloon. De ver-
wachting is dat een verbetering in de kwaliteit van de uitgevoerde analyses vanaf 2018 zichtbaar
zal worden. Onze bevindingen met betrekking tot de uitwerking van de fraude- en corruptie -
risico’s in 2017 liggen in lijn met het voorgaande jaar. Wij handhaven daarom onze lichte
 bevinding.

Met FSO-inkoop uitzicht op structurele verbetering inkoopproces na aanvankelijke verslechtering in 2017
De opgaande lijn in het inkoopbeheer kon aanvankelijk na de introductie van SAP niet worden
vastgehouden. BZ moest wennen aan een nieuw gecentraliseerd systeem en bijbehorende
 processen. Gegevens werden nog op meerdere plaatsen vastgelegd, en het opleveren van
 documentatie ging zelfs moeizamer dan in 2016. Na een inhaalslag medio 2017 is eind 2017 
de verbetering van de archivering doorgezet. 

6 |    Auditrapport 2017    |    Ministerie van Buitenlandse Zaken (v) en Buitenlandse Handel en Ontw kkelingssamenwerking (xvii)



Inkoopadvisering, contractbeheer, tegenlezen, archiveren en motiveren van de leveranciers-
keuze zijn vanaf 1-1-2018 allemaal ondergebracht bij het nieuw opgerichte FSO-inkoop. Verder
zijn concrete afspraken gemaakt over de archivering van aanbestedingsdocumenten in SAP.

Ondanks de aanvankelijke verslechtering handhaven wij onze bevinding op licht gelet op het
begin van verbetering eind 2017 en het uitzicht op structurele verbetering in 2018.

Naast bovenstaande bevindingen vragen wij in dit rapport aandacht voor een aantal
 ontwikkelingen, waarvan wij enkele hierna kort toelichten.

Tijdigheid en volledigheid van informatievoorziening inzake functioneren SAP moet verbeteren 
BZ is sinds 1 januari 2017 medegebruiker van het SAP-systeem van I&W. I&W is verantwoordelijk
voor het beheer van het SAP-systeem en is op dit terrein dienstverlenend aan BZ. De onderlinge
governance-afspraken worden over het geheel genomen goed nageleefd maar desondanks
heeft belangrijke informatie over het SAP-systeem BZ niet tijdig bereikt in 2017. BZ wil daarom
de afspraken nog explicieter maken, en zal moeten blijven investeren in de wederzijdse relatie
en het onderlinge vertrouwen tussen I&W en BZ.

Nieuwe privacywetgeving (AVG) kan mogelijk niet tijdig worden nageleefd
BZ heeft de omvangrijke en complexe implementatie van de AVG in de loop van 2017 opgestart.
De doelstelling van BZ is om op de datum waarop de AVG in werking treedt (25 mei 2018) in
control te zijn betreffende de AVG. Daaronder verstaat BZ dat de belangrijkste processen klaar
zijn voor de AVG en er een goede basis is gelegd waarmee ook minder kritische werkprocessen
goed binnen de normen van de AVG kunnen worden uitgevoerd.

In eerdere rapportages vroegen wij betreffende de meldplicht datalekken (MD) aandacht voor
een aantal belangrijke privacy maatregelen. Onze bevindingen ten aanzien van inventarisatie en
actualisatie van de verwerkte persoonsgegevens, (externe) bewerkers en bewerkersovereen-
komsten en Privacy Impact Assessments (PIA’s) bij de directies, RSO’s en posten zijn nog steeds
actueel. 

Resultaatgerichte beoordeling op basis van open data nog in de kinderschoenen
In 2017 hebben partners voor het eerst richting BZ inhoudelijk gerapporteerd in de vorm 
van open data. Deze open data moeten ook steeds meer de input gaan vormen voor de
 verantwoording in het BHOS-jaarverslag. Ondanks het beschikbare dashboard om de open data
inzichtelijk te maken treffen wij in Sophia nauwelijks vastleggingen aan van beoordelingen van
deze open data.

Essentieel bij het gebruik van open data is dat in de veelheid van de aangeboden open data
gericht kan worden ingezoomd op die indicatoren die voor BZ relevant zijn. Dat vereist dat in 
de bemo-fase reeds wordt bepaald aan welke BZ-resultaatindicatoren een activiteit gaat
 bijdragen. Hiervoor ontwikkelde BZ tien resultaatkaders, en wordt momenteel gebouwd aan
een resultaat module waarin moet worden aangegeven welke resultaatindicatoren van
 toepassing zijn. Het project bevat ook een spoor gedrag en cultuur. Gelet op de onzichtbaarheid
van de beoordeling van open data op dit moment kan het belang daarvan moeilijk worden
overschat.
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Totstandkoming niet-financiële verantwoordinginformatie in het jaarverslag

Processen op orde
De opzet van de processen bevat voldoende waarborgen voor een ordelijk en controleerbaar
totstandkomingsproces. Deze opzet is bij de totstandkoming in grote lijnen gevolgd. 

Dit jaar hebben de voor de bedrijfsvoering verantwoordelijke directies voor het schrijven van 
de bedrijfsvoeringsparagrafen meer hun verantwoordelijkheid genomen dan vorige jaren, en
heeft FEZ zich daardoor meer kunnen concentreren op haar eigenlijke rol als coördinator en
 eindredacteur.

Basis voor integratie resultatenrapportage in BHOS-jaarverslag aanwezig
Om invulling te geven aan de motie-Smaling c.s., waarbij de resultatenrapportage stapsgewijs
met het BHOS-jaarverslag wordt geïntegreerd, heeft BIS voor het transitiejaar 2017 een instruc-
tie ontwikkeld die voldoet, gezien het ontwikkelstadium waarin het proces zich op dit moment
bevindt. De instructie kan verder worden uitgebreid met afspraken met de betrokken actoren
over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het totstandkomingsproces richting
het jaarverslag.

Wij hebben de totstandkoming van de waarden van diverse prestatie-indicatoren beoordeeld
en zien diverse mogelijkheden om het totstandkomingsproces verder te verbeteren. Met name
op het toezien van het gebruik van bronnen, de aanwezigheid van heldere en eenduidige onder-
bouwingen van gerealiseerde waarden én een meer gefundeerde toelichting op de verschillen
tussen de gerealiseerde en streefwaarden. Dergelijke verbeteringen kunnen zowel de mate van
betrouwbaarheid als de informatiewaarde verder vergroten. 

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt ingedeeld:
• de controle van de financiële overzichten (hoofdstuk 2);
• het onderzoek naar het gevoerde financieel en materieelbeheer en de daartoe bijgehouden

administraties (hoofdstuk 3);
• het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie 

in het jaarverslag (hoofdstuk 4);
• overige onderwerpen (hoofdstuk 5);
• de controleverklaring (bijlage).

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 zullen de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking dit auditrapport op of na verantwoordingsdag, 16 mei 2018,
plaatsen op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).2

2 De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van de
 rapporten die de ADR heeft uitgebracht en plaatst dit overzicht op de website van de Rijksoverheid 
(www.rijksoverheid.nl).
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2 Goedkeurende controleverklaringen

Inleiding
Als eerste onderdeel van onze wettelijke taak controleren wij of de in de jaarverslagen
 opgenomen financiële overzichten een getrouw beeld geven van de uitkomsten van de
 begrotingsuitvoering en zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende verslaggevings-
voorschriften.3

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde verplichtingen, uitgaven en ont-
vangsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking in 2016 en 2017

x € 1.000.000

2017 2016

BZ BH&OS BZ BH&OS

Aangegane verplichtingen 8.142 2.295 9.917 2.612

Gerealiseerde uitgaven 8.364 2.822 10.106 2.885

Gerealiseerde ontvangsten 3.866 107 1.239 252

Afgerekende voorschotten 318 3.630 126 1.317

Wij plannen en voeren onze controle zodanig uit dat wij een redelijke mate van zekerheid
 verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. 
Het materieel belang is bepalend voor de strekking van het oordeel in de controleverklaring. 
De materialiteit voor de verantwoordingsstaten en de saldibalans als geheel bedraagt 2% voor
fouten en onzekerheden bij elkaar opgeteld, met een maximum van € 1 miljard.4 Wij zijn er bij
onze controle van uitgegaan dat de voorgestelde wijzigingen in de slotwet de goedkeuring van
de wetgever zullen krijgen.

Voorts hebben wij onderzocht of de in de jaarverslagen opgenomen andere (niet-financiële)
 verantwoordingsinformatie niet strijdig is met de in de jaarverslagen opgenomen financiële
 overzichten en geen materiële afwijkingen bevat. Ook zijn wij nagegaan dat de jaarverslagen 
alle voorgeschreven informatie bevatten.

Hieronder gaan wij in op de belangrijkste bevindingen van onze controle.

2.1 Financiële overzichten akkoord bevonden
Wij hebben goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de jaarverslagen 2017 van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
(XVII). Deze verklaringen zijn opgenomen als bijlage in dit rapport.
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3 De verslaggevingsvoorschriften zijn vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende
regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.
Op grond van het overgangsrecht (artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016) blijven voor de jaarverslagen
over 2017 de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen
zoals deze golden voor de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016.

4 Dit gebeurt afzonderlijk voor:
a het totaal van de uitgaven, ontvangsten en van derden verkregen baten;
b het totaal van de aangegane verplichtingen;
c het totaal van de relevante standen op de saldibalans.
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2.2 Geen overschrijding van rapporteringstoleranties
In de uiteenzettingen over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagrafen) in de
 jaarverslagen rapporteren de ministers over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten
van de begrotingsuitvoering over 2017. Op grond van de rapporteringstoleranties was zowel
voor BZ als voor BHOS geen sprake van overschrijdingen.5

5 De rapporteringstoleranties volgen uit de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018 (model 3.24 en 
de toelichting daarbij).
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3 Financieel en materieelbeheer: 
temidden van veel veranderingen stabiel gebleven

Inleiding
Als tweede onderdeel van onze wettelijke taak onderzoeken wij of de geselecteerde processen
van het financieel en materieelbeheer voldoen aan de normen uit de comptabele wet- en regel-
geving. Op het hoogste niveau geldt dat het financieel en materieelbeheer moeten voldoen 
aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, controleerbaarheid en  overigens zo doelmatig
mogelijk moeten worden ingericht.

Bij de evaluatie van onze bevindingen hanteren wij drie categorieën: licht, gemiddeld en  ernstig.
Dit onderscheid geeft de impact van de bevinding weer op basis van gewicht en  frequentie. 
Al deze bevindingen verdienen aandacht, waarbij aan de ernstige bevindingen het grootste
belang dient te worden toegekend.

Ten behoeve van het selecteren van de te onderzoeken processen van het financieel en
 materieelbeheer hebben wij de bedrijfsrisico’s en de daaraan gekoppelde processen in kaart
gebracht. Op basis van het belang van de processen en de in die processen onderkende  risico’s
hebben wij in 2017 de volgende processen voor nader onderzoek geselecteerd:
• Binnen het activiteitenbeheer, het aangaan van verplichtingen waaronder het toetsen van 

de beheercapaciteit van contractpartners en de beoordeling van begrotingen, het verrichten
van (overdrachts-) uitgaven, vooral de beoordeling van betaalverzoeken, en het beheer en 
de verantwoording van voorschotten waaronder rappelbeleid,  accountantscontrole, bereke-
ning van af te boeken bedragen en de onderbouwing van de prestatieverklaring (BH&OS);
overigens heeft dit onderzoek over 2017 met minder diepgang plaatsgevonden dan vorig jaar
omdat BZ voor 2017 gelet op de vele  veranderingen andere prioriteiten heeft gesteld en
 weinig heeft ingezet op verbetering van het activiteitenbeheer (zie ook § 3.3.4);

• Binnen de consulaire processen de opbrengstverantwoording van visumverstrekkingen en
uitgifte van reisdocumenten (BZ);

• Binnen de bedrijfsvoeringprocessen vooral de personeelskosten, het betaalproces,  inkopen
en aanbestedingen, regie op informatiebeveiliging en de digitalisering van het archief (BZ);

• Het proces van totstandkoming van de jaarverslagen inclusief de niet financiële informatie
en de financiële toelichtingen en de monitorende rol van FEZ in dit proces (BZ en BH&OS).

In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek naar het
gevoerde financieel en materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties.





3.3.1 Verbeterplan Sophia bijna gerealiseerd
In onze interim-rapportage van oktober 2017 benadrukten wij nogmaals het belang van ‘sturen
op gedrag’ binnen de hiërarchische lijn. Wij constateren dat de departementsleiding hierop
geacteerd heeft. Voorbeeldgedrag en het consequent aanspreken vanuit de departements -
leiding van dienstonderdelen die onder de maat presteren, zijn noodzakelijke maatregelen om
archivering blijvend onder de aandacht te houden. 

De in het najaar geconstateerde vertraging in het tot stand brengen van de koppeling tussen
24/7Plaza en Foxy en Sophia is helaas niet meer ingelopen. Hoewel de externe leverancier
inmiddels de nodige voorbereidingen heeft getroffen, ontbreekt nog de lijnverbinding die 
een essentieel onderdeel is van de infrastructuur. BZ is hiervoor afhankelijk van SSC-ICT.
 Desondanks is een belangrijke vordering gemaakt: de beoogde koppeling is inmiddels getest en
blijkt te werken. Dit betekent dat wanneer de lijnverbinding beschikbaar komt, de koppeling
ook op korte termijn in gebruik kan worden genomen. Daarnaast werkt BZ momenteel hard 
aan de realisatie van het Dashboard Digitaal Archief, door middel waarvan beleidsonderdelen
zelf de status en ontwikkeling van hun dossiers kunnen bewaken. Met het realiseren van 
de koppeling en het dashboard zal BZ invulling geven aan de laatste twee onderdelen van 
het verbeterplan dat enkele jaren geleden is ingezet. 

In het licht van de bovengenoemde vorderingen brengen wij het gewicht van onze bevinding
inzake digitale archivering terug van ‘gemiddeld’ naar ‘licht’.

3.3.2 Geplande verbeteringen op informatiebeveiliging spoedig realiseren
Vanaf 2011 benadrukken wij in onze rapportages dat BZ de regie op de informatiebeveiliging
verder op orde moet brengen. Het gewicht dat wij deze bevinding sindsdien geven varieert
 tussen licht en gemiddeld. Ten tijde van het schrijven van dit rapport constateren wij dat deze
aansporing nog steeds actueel is. Afgelopen periode heeft BZ vorderingen gemaakt, maar het
verbeterplan BIR is nog niet op alle onderdelen gerealiseerd, het accreditatieproces is herzien
maar accreditaties zijn niet (tijdig) verlengd en de Cybersecurity toekomstplannen zijn
 gedeeltelijk uitgewerkt en uitgevoerd. 

• Verbeterplan BIR is nog niet op alle onderdelen gerealiseerd
BZ heeft in het controlejaar 2017 stappen gemaakt maar het verbeterplan is nog altijd niet
 afgerond. Het actualiseren van de Baseline informatiebeveiliging BZ en het opstellen van het
beleidsdocument gebruik cryptografische middelen en het fysiek/bouwkundig beveiligingsplan
is nog niet afgerond. Een actuele en vastgestelde Baseline is een belangrijke voorwaarde/
vereiste voor adequate invoering van en regie op informatiebeveiliging binnen BZ. 

• Accreditaties zijn niet (tijdig) verlengd
In Nederlandse en internationale regelgeving (met name EU en NAVO) is vastgelegd dat vooraf-
gaand aan ingebruikname accreditatie vereist is voor elk informatiesysteem dat gerubriceerde
informatie verwerkt. Accreditatie vindt plaats op basis van een goed gedocumenteerde en
 beargumenteerde risicoafweging. Daarbij worden alle belangen van BZ en betrokken
 internationale organisaties meegewogen. 

BZ heeft in 2017 een start gemaakt met de implementatie van het verbeterde accreditatie -
proces. 
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• Eerste onderdelen van Cybersecurity plannen uitgevoerd; andere onderdelen nog in de planningsfase
Wij zien dat BZ aandacht heeft voor de toenemende en reële dreiging in het digitale domein 
en verhoging van de cyberweerbaarheid. BZ geeft in het document ‘BZ visie en strategie IB 
2017-2020’ de BZ-visie en strategie voor informatiebeveiliging, risicomanagement, privacy -
bescherming en compliance. Deze visie en strategie zijn uitgewerkt in vier thema’s: technische
basis op orde, continuïteit gewaarborgd, i-bewustzijn en digivaardigheden bij medewerkers, 
en compliance met verplichtingen vanuit regelgeving. Daarnaast heeft BZ, in lijn met integraal
beveiligingsbeleid, de beoogde organisatie en sturing van de informatiebeveiliging bij het
ministerie van BZ beschreven.

In onze samenvattende rapportage 2016 en interim rapportage 2017 spoorden wij BZ aan om
deze visie en strategie in plannen uit te werken en op korte termijn uit te voeren. Wij zien dat
het departement de operationalisering van de vastgestelde Cybersecurity visie en strategie
heeft gestart. BZ investeert bijvoorbeeld structureel in i-bewustzijn en digivaardigheden.
 Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor de inrichting van een intern Security Center (SC) 
en Security Operations Center (SOC). Mede door de complexiteit van de andere thema’s van
cybersecurity (technische basis op orde, continuïteit gewaarborgd en compliance) heeft BZ
 hiervoor momenteel nog geen of slechts gedeeltelijk uitgewerkte plannen. Voor de speerpunten
en de prioritaire activiteiten zijn nog geen duidelijke mijlpalen vastgesteld die in de plannen
kunnen worden opgenomen.

Onderzoek beheersing van informatiebeveiliging bevestigt de bovenstaande bevindingen
In de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) is afgesproken dat alle
 rijksoverheidsorganisaties aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012) moeten
voldoen en hierop worden getoetst. Dit jaar is op verzoek van DGOO/CIO Rijk de focus van het
rijksbrede onderzoek van de ADR komen te liggen op de beheersing van informatiebeveiliging
op departementaal niveau. Hiertoe zijn de volgende aandachtsgebieden onderzocht:
 governance, organisatie, risicomanagement, incidentmanagement en leveranciersmanagement
(ketenbeheer). Uit dit onderzoek blijkt dat onder andere BZ nog geen sluitend management -
systeem heeft voor de informatiebeveiliging. BZ heeft op centraal niveau wel een overzicht 
met kritieke systemen, accreditaties, quickscans, risicoanalyses en Privacy Impact Assessment
(PIA’s). BZ mist op centraal niveau echter inzicht bij directies en posten in de naleving van
 informatiebeveiliging, tekortkomingen van kritieke systemen en de status van verbeterplannen.
Verder is het beeld op belangrijke onderdelen niet gewijzigd ten opzichte van een jaar geleden:
niet alle BIR maatregelen zijn geïmplementeerd en de aantoonbaarheid van de wel getroffen
maatregelen is nog steeds een aandachtpunt. Daarmee is er geen opvolging gegeven aan de
aanbevelingen uit het BIR onderzoek.

Risico’s voor continuïteit van de bedrijfsprocessen en imago ministerie van BZ
Zolang de bovengenoemde verbeterpunten en plannen niet adequaat zijn uitgevoerd, loopt 
BZ risico. Dit risico betreft onder meer het signaleren en opsporen van kwetsbaarheden in de
operationele infrastructuur en het duiden van cyberbedreigingen. Hierdoor blijven delen van de
BZ-netwerken kwetsbaar voor (cyber) aanvallen en kunnen BZ-systemen worden misbruikt en
gecompromitteerd, met alle gevolgen van dien. 

Op grond van deze ontwikkelingen, houden wij het gewicht van onze bevinding ten aanzien van
informatiebeveiliging op gemiddeld. 

Aanbevelingen
Draag in 2018 zorg voor:
• het volledig afwikkelen van het verbeterplan BIR, waaronder het afronden van het

 actualiseren van de Baseline informatiebeveiliging,
• de verlenging van de accreditaties,
• het verder uitwerken en uitvoeren van de Cybersecurity plannen en
• het verder verkrijgen van inzicht in de naleving van informatiebeveiliging bij directies en

 posten.



3.3.3 Interne beheersing van consulaire ontvangsten heeft in vierde kwartaal vorm gekregen
Met ingang van 1 januari 2017 heeft BZ de E-kassa wereldwijd geïntroduceerd in het consulaire
proces. De E-kassa maakt het mogelijk voor aanvragers om bij posten en externe dienst -
verleners (EDV’s) contant of met (credit)card consulaire producten zoals paspoorten en visa 
af te nemen. 

De interne beheersing op dit ontvangstenproces is niet op orde. De volledigheid van de
 ontvangsten wordt niet periodiek en structureel vastgesteld en er is geen goede management -
informatie over beschikbaar. Met het oog op de jaarrekeningcontrole heeft DCV begin 2018 een
verbandscontrole op hoofdlijnen opgesteld. Hieruit bleek aanvankelijk een verschil tussen de
verwachte ontvangsten volgens de primaire aanvraagsystemen (DAM/RD en NVIS) en de
 verantwoorde ontvangsten in de administratie van € 2,9 mln. In het proces van opstellen van de
saldibalans constateerde FEZ dat deelontvangsten op vorderingen van EDV’s door een instelling
in SAP ten onrechte niet als ontvangst werden verantwoord. Hiermee wordt het grootste deel
van het verschil verklaard. De verbandscontrole is echter zodanig in totalen dat verschillen op
het niveau van posten, EDV’s en RSO’s hiermee niet kunnen worden geanalyseerd, en deze niet
geschikt is voor interne sturing. 

In het najaar heeft DCV de posten aangeschreven de E-kassa juist en volledig te gebruiken
 waarbij een werkinstructie is gedeeld. DCV heeft de posten die zijn aangesloten op de E-kassa
maar er geen gebruik van maken in kaart gebracht. Volgende stap in 2018 is om de posten die
de E-kassa niet goed gebruiken aan te sporen via instructie en continue monitoring. De proces-
beschrijving die onder meer de interne beheersing op de volledigheid van de ontvangsten
behandelt is echter nog in concept en alleen binnen DCV bekend. DCV heeft ervoor gezorgd dat
de vorderingenpositie in de loop van het vierde kwartaal sterk afgenomen is tot een als normaal
te beschouwen niveau. Onder meer door het maken van afspraken met de EDV’s om hun
 facturen volledig te voldoen, zodat ontvangsten automatisch vereffend kunnen worden tegen
de vorderingen.

Wij hebben begrip voor de omvang en de complexiteit van de vernieuwingsagenda van DCV. 
De implementatie van een nieuw systeem en nieuwe werkwijze vraagt tijd van de organisatie.
Randvoorwaarde is dan ook een volwaardige bezetting van de control unit van DCV. In 2017
heeft deze bevinding zich voor het eerst voorgedaan. We beschouwen de bevinding als
 ‘gemiddeld’.

DCV heeft voor de komende jaren grote ambities. Zo moet er een nieuwe aanvraagmodule 
voor consulaire producten (NOMAD) komen en zal NVIS worden vervangen. NOMAD dient in
combinatie met de E-kassa voldoende waarborgen te bevatten voor een betrouwbare
 gegevensverwerking. Voor producten die niet via NOMAD / de E-kassa worden verstrekt vindt
afrekening plaats op locatie. Om een betrouwbare opbrengstenregistratie te kunnen waar -
borgen zal de beheersing dan ook op de combinatie van beide betalingswijzen moeten worden
ingericht. De General IT-controls (GITC) rondom de E-kassa voldoen momenteel nog niet aan 
de eisen die aan een dergelijk systeem mogen worden gesteld.

Gelet op de huidige ervaringen met de uitrol van de E-kassa en de daarmee gepaard gaande
problemen is het belangrijk dat DCV de interne beheersing een grotere prioriteit toekent bij 
de uitrol van de projecten in 2018. De interne beheersing is essentieel voor alle processen, niet
alleen voor de financiële processen. Het is belangrijk dat het proces van de volledigheid van 
de ontvangsten in opzet toereikend is ontworpen en beheerst kan worden uitgevoerd met
 voldoende commitment van alle actoren. 
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Aanbevelingen
• Waarborg dat posten, RSO’s en DCV het opgezette proces zodanig volgen dat de aansluiting

gemaakt kan worden tussen de bronsystemen (NVIS en DAM-RD) en de financiële
 administratie. Dit vereist dat gewaarborgd wordt dat SAP en de E-kassa altijd op elkaar
 aansluiten, en dat dagelijks de gegevens in de E-kassa worden aangesloten op de bron -
systemen (End of Day - report).

• Richt de interne beheersing rondom het consulaire ontvangstenproces zodanig in dat
DCV/CU de volledigheid van de ontvangsten periodiek en gestructureerd vaststelt. Maak
daarvoor per kwartaal een aansluiting tussen de ontvangsten volgens SAP en de gegevens in
de bronsystemen, en zorg dat voor alle bedragen die door EDV’s zijn geïnd vorderingen zijn
ingesteld.

• Zorg voor voldoende kennis en capaciteit bij DCV/CU om in continuïteit invulling te geven
aan de interne beheersing.

• Zorg bij de uitrol van NOMAD dat het ontvangstenproces in opzet toereikend is ontworpen
en beheerst kan worden uitgevoerd met voldoende commitment van alle actoren.

3.3.4 Naleving procedures en beheersmaatregelen OS-activiteitencyclus
Onze controlewerkzaamheden over 2017 op de OS-activiteitencyclus bestonden, overeen -
komstig onze planning, voornamelijk uit dossieronderzoeken op de financiële transacties. 
De naleving van de procedures en beheersmaatregelen hebben wij niet of slechts marginaal
onderzocht. Bij onze risicoanalyse, voorafgaande aan onze controle, schatten wij in dat BZ in
2017 prioriteit moest geven aan onder meer de introductie van SAP en de verdere centralisatie
van financiële processen, en onze voorgestelde verbeteringen over 2017 nog geen effect zouden
sorteren. Onze waarnemingen zijn om die reden niet van voldoende omvang om hierover een
uitspraak te kunnen doen. Deze lichte bevinding uit 2016 houden wij aan tot een nieuw
 onderzoek naar de naleving van de procedures in de activiteitencyclus is uitgevoerd.

3.3.5 Resultaat van aandacht voor fraude- en corruptierisico’s nog niet zichtbaar
In de loop van 2017 hebben DGIS en FEZ op verschillende manieren aandacht gevestigd op het
belang van een goede analyse van fraude- en corruptierisico’s voorafgaand aan financierings -
beslissingen. Naast bewustwording heeft BZ geïnvesteerd in het verbeteren van het bemo-
 sjabloon; deze concrete maatregel moet een meer gestructureerde en diepgaande behandeling
van deze risico’s waarborgen. Het aangepaste bemo-sjabloon is in januari 2018 in gebruik
 genomen. Een verbetering in de kwaliteit van de uitgevoerde analyses zal daarom vooral in 2018
zichtbaar worden. Onze bevindingen met betrekking tot de uitwerking van de fraude- en
 corruptierisico’s liggen in lijn met het voorgaande jaar. Wij handhaven daarom onze lichte
bevinding.

3.3.6 Met FSO-inkoop uitzicht op structurele verbetering inkoopproces na aanvankelijke verslechtering in 2017
Sinds 2014 besteden wij in het kader van ons onderzoek naar het gevoerde financieel en
 materieelbeheer extra aandacht aan inkoop en rechtmatigheid. Over 2016 constateerden wij
een flinke vooruitgang. De verwachting was dat de getroffen maatregelen vanaf 2017 zouden
leiden tot een structureel verbeterd inkoopbeheer. Deze verwachting was mede gebaseerd op
de ingebruikname van SAP, waarbij het inkoopproces en contractbeheer volledig zou worden
ondersteund met behulp van de SAP-inkoopmodule, en kon worden overgegaan op eenmalige
vastlegging van gegevens en opslag van inkoopzaken.

Het is echter juist de introductie van SAP geweest die ervoor zorgde dat deze opgaande lijn 
in 2017 aanvankelijk niet kon worden vastgehouden. Medewerkers op posten, RSO’s en
 departement moesten wennen aan een gecentraliseerd nieuw systeem en bijbehorende
 processen. Wij constateerden in onze interim rapportage nog steeds dat dezelfde gegevens op
meerdere plaatsen werden vastgelegd: in SAP, Planon, 247Plaza, Sophia, mailboxen en bij de
HIS. In onze controle merkten wij dat het opleveren van documentatie zelfs moeizamer ging
dan in 2016. Verder waren er inkopen waarvan de gegevens niet volledig waren vastgelegd in de
nieuwe inkoopmodule in SAP. Naast gewenning hield dit ook verband met aanbestedingen die
in 2016 al waren opgestart en daardoor niet meer alsnog volledig in SAP werden ingevoerd.
Medio 2017 is daarom een inhaalslag ten aanzien van de archivering ingezet. Eind 2017 is
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  verbetering van de archivering doorgezet. Voordeel van de centrale SAP-module is dat
 transparantie in het BZ-brede inkoopdomein toeneemt. 

In het kader van de taakspecialisatie heeft BZ met ingang van 1-1-2018 een FSO-inkoop
 opgericht die de adviestaken van 3W heeft overgenomen. Inkoopadvisering, contractbeheer,
tegenlezen, archiveren en motiveren van de leverancierskeuze is nu allemaal bij het FSO-inkoop
ondergebracht. Verder heeft de CDI in een memo inzake ontwikkelingen rondom inkoopbeheer
over 2017 uiteengezet dat met het FSO in 2017 concrete afspraken zijn gemaakt over de
 archivering van aanbestedingsdocumenten in SAP.

De werkinstructie voor het motiveren van de leverancierskeuze is aangepast. De werking
 hiervan hebben wij niet kunnen vaststellen omdat dit tegenlezen op concept stukken is vast -
gelegd op de oude 247Plaza-inkoopsites. Na opname van uitsluitend de definitieve stukken 
in Sophia zijn deze sites verwijderd. Over het laatste kwartaal hebben wij voor nog lopende
 aanbestedingen uit 2017 wel het tegenlezen kunnen vaststellen.

Spendanalyses zijn onder meer belangrijk als check op de volledigheid van de inkoopzaken. 
De spendanalyse over 2017 moet nog worden uitgevoerd. Eerder hebben wij er al op gewezen
dat het goed zou zijn hierin ook de beleidsuitgaven te betrekken.

Ondanks de aanvankelijke verslechtering handhaven wij onze bevinding op licht gelet op het
begin van verbetering eind 2017 en het uitzicht op structurele verbetering in 2018.

Aanbevelingen
• Blijf monitoren dat SAP als eenduidig archiefsysteem wordt gebruikt en meervoudige

 vastleggingen van aanbestedingen en het inkoopproces wordt teruggedrongen.
• Betrek de beleidsuitgaven in de spendanalyse over 2017. 
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4 Totstandkoming niet-financiële informatie: 
eerste stap gezet voor integratie van 
resultatenrapportage met het BHOS-jaarverslag

Inleiding
Als derde onderdeel van onze wettelijke taak onderzoeken wij of geselecteerde processen
gericht op de totstandkoming van de in de jaarverslagen opgenomen niet-financiële
 verantwoordingsinformatie voldoen aan de normen uit de comptabele wet- en regelgeving.
Daartoe onderzoeken wij of de niet-financiële verantwoordingsinformatie op een deugdelijke
(dat wil zeggen ordelijke en controleerbare) wijze tot stand is gekomen.

De selectie van de te onderzoeken processen gericht op de totstandkoming van de niet-
 financiële verantwoordingsinformatie is afhankelijk van de omvang van de risico’s die daarbij
worden onderkend. Op basis daarvan hebben wij in 2017 de volgende totstandkomings -
processen voor nader onderzoek geselecteerd:
• De totstandkoming van kwalitatieve beleidsinformatie van enkele beleidsterreinen;
• De totstandkoming van beleidsdoorlichtingen en evaluaties;
• De totstandkoming van kengetallen en prestatie-indicatoren;
• De totstandkoming van de bedrijfsvoeringsparagrafen.

In dit hoofdstuk gaan wij in op de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek.

4.1 Processen op orde
FEZ heeft de opzet van het proces van de totstandkoming van de beleidsinformatie en de
 informatie over de bedrijfsvoering voor beide begrotingshoofdstukken uitgewerkt in één
 gezamenlijke procesbeschrijving. De opzet bevat voldoende waarborgen voor een ordelijk 
en controleerbaar totstandkomingsproces en is gecommuniceerd binnen de organisatie. 
Deze opzet is bij de totstandkoming in grote lijnen gevolgd. 

Vorig jaar constateerden wij dat FEZ sterk inhoudelijk betrokken was bij de totstandkoming 
van de teksten over de bedrijfsvoering. Dit jaar hebben de voor de bedrijfsvoering
 verantwoordelijke directies meer hun verantwoordelijkheid genomen bij het schrijven van 
de bedrijfsvoeringsparagrafen, en heeft FEZ zich daardoor meer kunnen concentreren op haar 
rol als coördinator en eindredacteur.

4.2 Basis voor integratie resultatenrapportage in BHOS-jaarverslag aanwezig
Om invulling te geven aan de motie-Smaling c.s., waarbij de resultatenrapportage stapsgewijs
met het BHOS-jaarverslag wordt geïntegreerd, heeft BIS voor het transitiejaar 2017 een
 instructie opgesteld voor de wijze waarop de informatie over de gerealiseerde waarden van 
de prestatie-indicatoren tot stand dient te komen. Deze opzet voldoet voor nu, gezien het
 ontwikkelstadium waarin het proces zich op dit moment bevindt. Het bevat de verplichting tot
het opnemen van bronvermeldingen, de aansluitingen van de indicatoren op de onderliggende
bronnen, een toelichting met betrekking tot de betrouwbaarheid van de bronnen en eventuele
duiding van de resultaten. De instructie kan verder worden uitgebreid met afspraken met de
betrokken actoren over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het totstand -
komingsproces richting het jaarverslag, waarbij aansluiting kan worden gezocht bij de reeds
 geldende afspraken in de activiteitencyclus.

Wij hebben de totstandkoming van de waarden van diverse prestatie-indicatoren beoordeeld
en zien diverse mogelijkheden om het totstandkomingsproces verder te verbeteren. Met name
op het toezien van het gebruik van bronnen, de aanwezigheid van heldere en eenduidige onder-
bouwingen van gerealiseerde waarden en een meer gefundeerde toelichting op de verschillen
tussen de gerealiseerde en streefwaarden. Dergelijke verbeteringen kunnen zowel de mate van
betrouwbaarheid als de informatiewaarde verder vergroten. 
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5 Overige onderwerpen

5.1 Tijdigheid en volledigheid van informatievoorziening inzake functioneren SAP 
moet verbeteren 
BZ is sinds 1 januari 2017 ‘medegebruiker’ van het SAP-systeem van I&W. De transitie van  Oracle
naar SAP is technisch succesvol verlopen. Deze overstap betekent dat BZ met betrekking tot
haar administratie niet langer volledig autonoom is; I&W is immers verantwoordelijk voor het
beheer van het SAP-systeem en is op dit terrein dienstverlenend aan BZ. Beide ministeries
 hebben voorafgaand aan de overstap de onderlinge governance-afspraken vastgelegd in onder
andere een convenant. Deze afspraken betreffen onder meer het deelnemen van BZ-mede -
werkers aan de verschillende I&W-overleggen en de uitwisseling van informatie die voor het
SAP-beheer relevant is. Hoewel over het geheel genomen de gemaakte afspraken goed zijn
nageleefd heeft in 2017 belangrijke informatie over het SAP-systeem BZ niet tijdig bereikt. 
BZ wil daarom in de nieuwe versie van het convenant de afspraken nog explicieter maken, en
zal moeten blijven investeren in de wederzijdse relatie en het onderlinge vertrouwen tussen
I&W en BZ.

5.2 Eindejaarspiek leidt tot ondersteuning vanuit BZ bij de accountantscontrole
Zowel de uitgaven voor BH&OS als de afboeking van voorschotten vertoonden in 2017 een
grote piek aan het einde van het jaar. Hoewel in principe slechts tot 8 december betaald kon
worden besteedden de grote OS-directies 24% van hun kasbudget in december. De posten
 konden betaalopdrachten tot eind november aanleveren bij de RSO’s en besteedden 29% in
november en de eerste week van december. Na de laatste betaaldatum zijn directies en posten
overgegaan op het afboeken van voorschotten. Van het totaal in 2017 afgeboekte bedrag is 29%
geboekt in december.

Omdat in oktober en november veel aandacht uitgaat naar de bemo’s en de contracten 
 schuiven de betalingen en de afboekingen van voorschotten naar achteren. Dit levert een
 tijdsdruk op die het risico op onterechte betalingen of afboekingen verhoogt. In oktober t/m
begin december is ruim 40% van de nieuwe verplichtingen aangegaan (gemeten in Euro).

FSO-dep heeft ten behoeve van haar eigen planning van werkzaamheden in december aan de
directies gevraagd om een planning van de aan te gane verplichtingen, maar die bleek niet
overal voorhanden. Een strakkere sturing op de aan te gane verplichtingen kan de betaaldruk 
en afboekgolf verminderen.

De grote hoeveelheid transacties in de laatste maanden betekende ook dat wij begin 2018 nog
meer transacties moesten controleren dan verwacht. Dat de controleverklaring toch op tijd 
kon worden afgegeven is in belangrijke mate ook te danken aan het feit dat BZ financieel
 adviseurs beschikbaar heeft gesteld om te assisteren bij het verzamelen van de onderbouwende
documentatie. Uiteraard draagt de ADR de verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde controle-
werkzaamheden.

5.3 Nieuwe privacywetgeving (AVG) kan mogelijk niet tijdig worden nageleefd
Mede in relatie tot de verdergaande digitale dienstverlening van het Rijk komen er steeds meer
verplichtingen vanuit de privacywetgeving. Op 25 mei 2016 is de Algemene verordening
 gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en na een overgangsperiode van twee jaar is
de verordening vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Wij zijn bij alle ministeries door middel van
een quick scan nagegaan op welke wijze zij centraal de implementatie en de voortgang hiervan
beheersen. Dit geeft ons voor het ministerie van Buitenlandse Zaken aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen.
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BZ heeft de omvangrijke en complexe implementatie van de AVG in de loop van 2017 opgestart.
De doelstelling van BZ is om op de datum waarop de AVG in werking treedt (25 mei 2018) in
control te zijn betreffende de AVG. BZ verstaat daaronder dat de belangrijkste processen klaar
zijn voor de AVG en er een goede basis is gelegd waarmee ook minder kritische werkprocessen
goed binnen de normen van de AVG kunnen worden uitgevoerd.

In het SG/DG beraad is besloten de AVG tot eind juni 2018 projectmatig te implementeren.
 Vanuit de Directie Bedrijfsvoering (DBV) is op centraal niveau een projectorganisatie ingesteld
om de voortgang van de implementatie te bewerkstelligen. De voortgang van de implementatie
wordt maandelijks gerapporteerd aan de stuurgroep. Met het oog op een langere doorlooptijd
zien wij een risico voor de implementatie van de resterende maatregelen als de coördinatie na
eind juni niet langer centraal wordt geregeld. Het opdrachtgeverschap voor de implementatie is
belegd bij de pSG. De voorzitter van de stuurgroep is de gedelegeerde opdrachtgever. 

BZ heeft in november 2017 een plan van aanpak voor de implementatie van AVG vastgesteld.
Het heeft vanuit een risicoanalyse een drie sporen aanpak gedefinieerd. De verantwoordelijk-
heid voor de implementatie is bij de directies belegd. De directies zijn verantwoordelijk voor het
voldoen aan de AVG, en moeten dit ook na ontbinding van de projectorganisatie blijvend
 kunnen aantonen.

In onze interim rapportage 2017 vroegen wij ten aanzien van de meldplicht datalekken (MD)
aandacht voor een aantal belangrijke privacy maatregelen. De inventarisatie en actualisatie van
de verwerkte persoonsgegevens, (externe) bewerkers en bewerkersovereenkomsten en Privacy
Impact Assessment (PIA’s) bij de directies, RSO’s en posten waren nog niet volledig gerealiseerd.
Tijdens het interdepartementale AVG onderzoek hebben wij de opvolging van deze maatregelen
getoetst en vastgesteld dat deze bevindingen nog actueel zijn. Aangezien de nieuwe privacy
wetgeving AVG ook MD omsluit, zullen we de opvolging van deze bevindingen bij de
 implementatie van de AVG blijven volgen.

Aanbevelingen
• Rond de inventarisatie en actualisatie van de verwerkte persoonsgegevens, (externe)

 bewerkers en bewerkersovereenkomsten en de PIA’s bij de directies, RSO’s en posten met
prioriteit volledig af.

• Beleg de coördinatierol (projectorganisatie) ten behoeve van de implementatie van de AVG
ook na het afronden van het project (30 juni 2018) centraal. 

• Besteed bij de inrichting van de governance rondom de AVG aandacht aan de wijze waarop
verwerkingsverantwoordelijken kunnen aantonen dat zij voldoen aan de organisatorische en
technische maatregelen die voortvloeien uit de AVG (controleerbaarheid). 

5.4 Resultaatgerichte beoordeling op basis van open data nog in de kinderschoenen
Vanaf 2016 heeft BZ de lijn ingezet dat organisaties zoveel mogelijk inhoudelijk moeten
 rapporteren via open data. In 2017 is daardoor voor het eerst inhoudelijk gerapporteerd in de
vorm van open data. Deze open data moeten ook steeds meer de input gaan vormen voor de
verantwoording in het BHOS-jaarverslag.

Deze open data worden voor de beleidsmedewerker ontsloten via het METIS-dashboard,
 waarvan onlangs een nieuwe meer gebruiksvriendelijke versie in gebruik is genomen. Onderdeel
van de open data op activiteitenniveau is vaak een zogenoemde ‘eight pager’, een tekstuele
toelichting op de gegevens. Het lijkt er sterk op dat vaak niet verder wordt gekeken dan deze
‘eight pager’, die in de praktijk overigens vaak aanzienlijk meer pagina’s bevat. In Sophia treffen
wij nauwelijks een pdf aan met de gegevens uit het METIS-dashboard en ook uit de beoorde-
lingsformulieren bij afboeking van voorschotten blijkt niet dat is beoordeeld op basis van open
data. Daardoor is niet zichtbaar dat de tekstuele toelichting wordt geverifieerd op basis van 
de onderliggende open data, en is bij de beoordeling van afboekingen van  voorschotten
 onduidelijk of is vastgesteld dat er sprake is van voldoende voortgang om de gestelde doelen te
bereiken.
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De vraag is of dit alleen ligt aan de gebruiksvriendelijkheid van METIS, of dat men ‘blijft hangen’
in de oude structuur van een jaarlijks beoordeling van een inhoudelijke rapportage. Open data
worden vaak per kwartaal ververst en bieden de beleidsmedewerkers dus juist een goede
mogelijkheid om periodiek de vinger aan de pols te houden. Essentieel is dan wel dat in de
 veelheid van de aangeboden open data gericht kan worden ingezoomd op die indicatoren die
voor BZ relevant zijn. Dat vereist dat in de bemo-fase reeds wordt bepaald aan welke BZ-
 resultaatindicatoren een activiteit gaat bijdragen. Hiervoor ontwikkelt BZ voldoende hulp -
middelen. In het kader van het project resultaatgericht werken zijn in 2017 tien resultaatkaders
opgesteld die in de resultaatgroep zijn besproken. Verder wordt momenteel gebouwd aan een
resultaat module waarin moet worden aangegeven welke resultaatindicatoren van toepassing
zijn. Het project bevat ook een spoor gedrag en cultuur. Gelet op de onzichtbaarheid van de
beoordeling van open data op dit moment kan het belang daarvan moeilijk worden overschat.

5.5 Robuust vastgoedbeheer nog in de steigers 
Vorig jaar schreven wij dat BZ belangrijke stappen had gemaakt in het vastgoedbeheer. Dit
betrof het opstellen van een masterplan en het opzetten van een structuur in de projectfasering.
In 2017 is het vastgoedbeheer bij BZ weinig gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zo is het
 masterplan 2017 maar voor een deel gerealiseerd, wordt vaak aan incidentenmanagement
gedaan, is de koppeling REMIS en SAP (nog) niet gerealiseerd (sprint-K) en komt management -
informatie gefragmenteerd tot stand. 

Een mogelijke oorzaak voor deze stagnatie is ten eerste onvoldoende capaciteit bij DBV en 3W
zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast zijn verantwoordelijkheden en rollen opdracht -
gever (DBV/HV) en opdrachtnemer (3W) weliswaar uitgewerkt, maar in de praktijk werkt het
niet altijd zo. Ook de posten hebben invloed op de besluitvorming rond de huisvesting
 waardoor de uitvoering van projecten stagneert of zelfs stopt. Tevens spelen met name ten
 aanzien van veiligheidzaken politieke invloeden een rol bij het bepalen van de prioriteiten en
daarmee de voortgang van het masterplan.

BZ heeft inmiddels maatregelen getroffen ter verbetering van de sturing en besluitvorming. 
In het AC van 19 oktober jl. is aandacht geweest voor de governance: PSG is eigenaar, DBV
opdrachtgever en 3W opdrachtnemer. De posten zijn gebruiker en leveren input voor de
 plannen. Voor het geval posten het niet eens zijn met beslissingen en willen escaleren is er het
escalatiemodel waarbij 3W escaleert naar DBV en DBV escaleert naar PSG. In 2018 zal een
 evaluatie plaatsvinden van deze maatregelen. BZ moet nog nagaan of de rollen en verantwoor-
delijkheden van de posten, 3W en DBV zoals beschreven in de ‘huisvesting- en vastgoedgids
voor de postleiding’ nog in overeenstemming zijn met de nieuwe maatregelen. 

Andere genomen maatregelen zijn dat DBV een vastgoedcontroller heeft aangenomen, de
capaciteit bij 3W is versterkt en bij DBV langdurige vacatures zijn vervuld. Een extern organisatie
en advies bureau gaat DBV ondersteunen bij het verder verduidelijken van de rollen en
 verantwoordelijkheden binnen het vastgoeddomein. Verder is in december 2017 een applicatie
voor workflow en projectbeheer opgeleverd (Sprint F).
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Bijlage
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Bijlage Controleverklaringen van de onafhankelijke 
accountant

Aan: de minister van Buitenlandse Zaken

A Verklaring over de in het jaarverslag 2017 opgenomen financiële overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van het jaarverslag 2017 van het
 ministerie van Buitenlandse Zaken gecontroleerd. Naar ons oordeel geven deze financiële
 overzichten een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering van het
 ministerie van Buitenlandse Zaken over 2017 in overeenstemming met de verslaggevings -
voorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 20166 en de daaruit voortvloeiende
regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.

De financiële overzichten bestaan uit:
• de departementale verantwoordingsstaat over 2017 met de financiële toelichting daarbij; 
• de departementale saldibalans per 31 december 2017 met de toelichting daarbij;
• de in de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf)

 opgenomen rapportage over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de
begrotingsuitvoering over 2017;

• de overzichten over 2017 met de gegevens als bedoeld in de artikelen 4.1 en 4.2 van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
 Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoor -
delijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Buitenlandse Zaken zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 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.

6 Op grond van het overgangsrecht (artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016) blijven voor de jaarverslagen
over 2017 de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen
zoals deze golden voor de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016.
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B Verklaring over de in het jaarverslag 2017 opgenomen andere informatie

Naast de financiële overzichten omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaatuit:
• het deel algemeen (verzoek tot dechargeverlening en leeswijzer);
• het niet-financiële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;
• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);
• de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf);
• de voorgeschreven bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële overzichten 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 rijksbegrotingsvoorschriften 2018.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.7

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

De minister is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeen -
stemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet
2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotings -
voorschriften 2018.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten die de
 uitkomsten van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in overeenstemming
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.
In dit kader is de minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de
 minister noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten
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 financiële overzichten
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaam -
heden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

7 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar de totstandkoming van de niet-financiële
verantwoordingsinformatie, over de uitkomsten waarvan wij rapporteren in ons auditrapport.



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 financiële overzichten afwijkingen van

materieel belang bevatten 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 ministerie;8

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de
daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken 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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8 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar het gevoerde financieel en materieelbeheer
en de daartoe bijgehouden administraties, over de uitkomsten waarvan wij rapporteren in ons auditrapport.



Aan: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

A Verklaring over de in het jaarverslag 2017 opgenomen financiële overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële overzichten die deel uitmaken van het jaarverslag 2017 van
 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gecontroleerd. Naar ons oordeel geven
deze financiële overzichten een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2017 in overeenstemming met
de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 20169 en de daar-
uit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.

De financiële overzichten bestaan uit:
• de departementale verantwoordingsstaat over 2017 met de financiële toelichting daarbij; 
• de departementale saldibalans per 31 december 2017 met de toelichting daarbij;
• de in de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf)

 opgenomen rapportage over de comptabele rechtmatigheid van de uitkomsten van de
begrotingsuitvoering over 2017.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
 Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoor -
delijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
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.
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9 Op grond van het overgangsrecht (artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016) blijven voor de jaarverslagen
over 2017 de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen
zoals deze golden voor de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016.



B Verklaring over de in het jaarverslag 2017 opgenomen andere informatie

Naast de financiële overzichten omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het deel algemeen (verzoek tot dechargeverlening en leeswijzer);
• het niet-financiële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;
• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);
• de uiteenzetting over de gevoerde bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf);
• de voorgeschreven bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• niet strijdig is met de in het jaarverslag opgenomen financiële overzichten 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 rijksbegrotingsvoorschriften 2018.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.10

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

De minister is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeen -
stemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet
2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotings -
voorschriften 2018.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten die de
 uitkomsten van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in overeenstemming
met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de
daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.
In dit kader is de minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de
 minister noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten
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 financiële overzichten
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle -
werkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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10 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar de totstandkoming van de niet-financiële
verantwoordingsinformatie, over de uitkomsten waarvan wij rapporteren in ons auditrapport.



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 financiële overzichten afwijkingen van

materieel belang bevatten 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 ministerie;11 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en de
daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking 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 

11 Daarnaast behoort het tot onze taak onderzoek te verrichten naar het gevoerde financieel en materieelbeheer
en de daartoe bijgehouden administraties, over de uitkomsten waarvan wij rapporteren in ons auditrapport.
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