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1 	Aanleiding opdracht 

Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensberg in 
Groningen is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel Publiek-Private 
Samenwerking (PPS). De afspraken die gemaakt zijn tussen de private partij en de 
publieke partij zijn vastgesteld in een DBFMO1  overeenkomst. SSO CFD2  treedt op 
als verantwoordelijke vertegenwoordiger van de publieke partij voor de 
prestatieverklaring van dienstverlening die door de private partij wordt geleverd. De 
prestatie-eisen waaraan het consortium met verschillende private partijen (DUO2) 
moet voldoen zijn vastgelegd in de Outputspecificaties (OS) welke een onderdeel is 
van de DBFMO overeenkomst. De prestatie-eisen zijn volgens bepalingen van de 
overeenkomst uitgewerkt in een contractueel vastgesteld monitoringspla n. De 
Outputspecificaties zijn vastgelegd in Relatics, dat namens de opdrachtgever wordt 
beheerd. 

De praktische uitwerking is geconcretiseerd in een geautomatiseerd 
registratiesysteem waaraan het betalingsmechanisme is gekoppeld. Het vormt het 
hart van het monitoren van de naleving van de overeenkomst. Een derde partij, 
NPQ Solutions, voert het beheer uit. 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 betreft het oordeel naar aanleiding van de audit die is uitgevoerd. De 
hoofdstukken 3 t/m 5 bevatten een aantal bevindingen waarna in hoofdstuk 6 een 
beschrijving volgt van de doelstelling en object van onderzoek en de uitgevoerde 
werkzaamheden. In bijlage 1 staat het normenkader en in bijlage 2 is de 
managementreactie namens de opdrachtgever opgenomen. 

1  DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Ma inta in en Operate 
2  Shared Service Organisatie Centrale Facilitaire Dienstverlening 
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2 	Oordeel 

Naar ons oordeel is het geheel aan beheersmaatregelen in het monitoringsproces in 
alle van materieel belang zijnde opzichten in opzet en bestaan per 31 december 
2018 effectief en hebben gedurende 2018 als zodanig gewerkt. 

Toelichting op het oordeel:  
Een goedkeurend oordeel wil niet zeggen dat aan alle normen in volledige mate 
hoeft te zijn voldaan. Bij een afwijking op een norm kunnen maatregelen bij een 
andere norm mitigerend zijn op het risico en/of aanvullende (ADR-) werkzaamheden 
kunnen aantonen dat het risico zich niet heeft voorgedaan. 
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3 	KWIS-meldingen juist, volledig en tijdig 
verwerkt 

In 2018 zijn 2845 KWIS-meldingen geregistreerd. Van deze meldingen is een 
deelwaarneming van 25 stuks uitgevoerd. Tevens zijn aanvullend de 169 'wens'-
meldingen integraal beoordeeld of deze meldingen terecht deze classificatie hebben 
ontvangen. Op basis van de deelwaarneming en de aanvullende beoordeling op de 
`wens'-meldingen is de conclusie dat de meldingen tijdig en volledig zijn 
geregistreerd en juist zijn geclassificeerd. 

Met betrekking tot de 'wens'-meldingen komt naar voren dat ca. 40 meldingen 
daarvan niet bestemd zijn geweest voor DUO2. Omwille van de volledigheid zijn 
deze wel geregistreerd. Tussen de opdrachtgever en DUO2  is afgesproken om deze 
meldingen anders te gaan kwalificeren. 

We hebben de doorberekende kortingen getoetst, zoals die op de facturen tot 
uitdrukking zijn gekomen. Alle overschrijdingen van de toegestane hersteltijden 
hebben geleid tot de juiste korting, met uitzondering van de onderstaande situatie: 

We hebben een verschil in toegestane hersteltijd (leidende tot een korting) 
geconstateerd bij twee meldingen met dezelfde omschrijving foutmelding: 
"kaartlezer defect". Bij een melding in april is er gerekend met een 
toegestane hersteltijd van 0,5 uur en bij een melding in november is 
gerekend met een toegestane hersteltijd van 0,25 uur. Deze laatste is ook 
de toegestane hersteltijd volgens Relatics. Het is opvallend dat voor een 
zelfde melding een verschillende toegestane hersteltijd in het 
geautomatiseerde registratiesysteem staat. We hebben DUO2  gevraagd naar 
een verklaring hiervoor; het betreft een handmatige aanpassing. De 
onderbouwing van deze aanpassing is niet (meer) voorhanden. Er is € 1.589 
te weinig aan korting doorberekend. 
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4 	Er zijn minder periodieke testen uitgevoerd 

Er is voorzien in een stelsel van periodieke testen waarmee de kwaliteit van een 
aantal aspecten van de dienstverlening wordt getest. In augustus 2018 zijn tussen 
de opdrachtgever en DUO2  nieuwe afspraken gemaakt en geformaliseerd via 
'Wijziging Staat' over de uit te voeren periodieke testen en zijn de criteria waarop 
de dienstverlening zal worden getest geconcretiseerd. Dit was het resultaat van 
gesprekken die reeds lang aan de gang zijn geweest. Daarop anticiperend zijn in 
2018 al minder periodieke testen uitgevoerd dan formeel vereist is geweest. Dit is 
met instemming van de opdrachtgever gedaan. 

De vervallen periodieke testen zijn verwerkt in Relatics. De nieuwe of gewijzigde 
periodieke testen zijn niet in de Relatics verwerkt. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij de opdrachtgever. 
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5 	Autorisaties vergen aandacht 

5.1 
	

Autorisatierol met mutatierechten heeft teveel bevoegdheden 
De autorisatie rol met het recht om mutaties uit te voeren betreft de rol 
'beheerdersrechten en inplannen melding, werkorders aanmaken, ge reedmelden, 
inplannen en wijzigingen reserveringen'. Deze rol hebben de functioneel beheerder, 
de coördinatoren en de medewerker servicedesk. De autorisatierol is voor alle 3 de 
functies te breed. De functioneel beheerder heeft beheerdersrechten nodig, maar de 
overige bevoegdheden niet. En voor de coordinatoren- en medewerker servicedesk 
geldt dat ze de beheerdersrechten vanuit hun functie niet nodig hebben. Het risico is 
dat de medewerkers mutaties uitvoeren die niet bij hun functie passen. Uit de 
deelwaarneming van de KWIS-meldingen zijn er geen mutaties gebleken die 
onterecht zijn. Ook is gebleken dat de 'wens'-meldingen terecht als zodanig zijn 
geclassificeerd. 

5.2 	Gebruik van niet-persoonlijke accounts 
Er zijn 2 niet-persoonlijke accounts met mutatiebevoegdheden: Beveiliging 1 en 
Beveiliging 2. Dit is niet overeenkomstig het Monitoringsplan waar in hoofdstuk 
6.2.3 staat dat'de rechten op recordniveau zijn persoonlijk toegekend'. Hierdoor is 
het niet mogelijk om mutaties in KWIS-meldingen op persoonsniveau te volgen. Het 
risico is dat niet bevoegde medewerkers mutaties uitvoeren. 

5.3 	Geen formele autorisatieprocedure 
De autorisatieprocedure voor het toekennen en intrekken van autorisaties is niet 
geformaliseerd. Het risico is dat een medewerker bevoegdheden krijgt die door het 
management niet zijn goedgekeurd. Naar de stand van ultimo 2018 zijn de 
geautoriseerde medewerkers met mutatierechten ook medewerkers die werkzaam 
zijn bij DUO2. 
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6 	Verantwoording onderzoek 

6.1 	Doelstelling en normenkader 
Het doel van dit assurance-onderzoek is geweest een oordeel te vormen over de 
betrouwbaarheid van de opzet en bestaan per 31 december 2018 en de werking van 
het monitoringsproces in 2018. 

In bijlage 1 staat het normenkader. Dit normenkader is gebaseerd op het 
Monitoringsplan en algemene IT-beheernormen. Dit normenkader is een best-
practice en is afgestemd met de opdrachtgever. 

6.2 	Object van onderzoek 
Het object van onderzoek betreft het monitoringsproces, dat wil zeggen de 
handmatige en geautomatiseerde procedures die tot doel hebben de kwaliteit van 
de dienstverlening door DUO2  te monitoren. DUO2  gebruikt Prequest7 als 
monitoringssysteem. Ten tijde van de audit was dit tool niet meer live, omdat het is 
vervangen dooreen nieuw tool. De benodigde gegevens voor de audit waren 
voorhanden. Meer gespecificeerd betreft het object van onderzoek (de normen 
verwijzen naar het normenkader in bijlage 1): 
• De procedures en de gegevens van de verwerking van de KWIS-meldingen en 

de periodieke testen, incl. de foutafhandeling (zie de normen 2.1 t/m 2.4 en 
3.5, 3.6 en 3.7); 

• Het proces van de financiële afwikkeling (zie normen 4.1 t/m 4.4); 
• De interface van Prequest7 met het gebouwbeheersysteem (zie de normen 3.1 

t/m 3.4); 
• Het beheer van de stamgegevens (zie de normen 5.1 t/m 5.7). 

Tevens zijn de verleende toegangsrechten (autorisaties/rollen) en het proces met 
betrekking tot die autorisaties object van onderzoek (zie normen 1.1 t/m 1.7). Dit 
onderdeel van de audit is gericht op de blijvende betrouwbaarheid van de gegevens 
in Prequest7. 
Het technisch - en functioneel beheer door de leverancier van Prequest 7 valt buiten 
de scope van de audit. 

6.3 	Werkzaamheden normenkader 

Ons assurance-onderzoek bestond o.a. uit het beoordelen van: 
• de (wijzigingen in het) Monitoringsplan en de daarin verwoorde 

procesbeschrijvingen; 
• de werking van het melden en registreren van de KWIS-meldingen; 
• de verwerking van de periodieke resultaten cf. de OS en het Monitoringsplan; 
• de werking van de w ijzig ingsprocedure van de stamgegevens; 
• de berekening van de kortingen en de verwerking ervan in de facturatie; 
• de afspraken en de monitoring van deze afspraken met de leverancier van over 

de procedures rondom logische toegangsbeveiliging, continuïteit en de 
uitvoering van het wijzigingsbeheer; 

• de actieve autorisaties in Prequest 7 gedurende 2018. 

Ten opzichte van het normenkader die als bijlage in de opdrachtbevestiging is 
opgenomen, zijn de volgende afwijkingen bij de uitvoering van de audit: 
• de normen (6.1 t/m 6.12) voor het beoordelen van de normen rondom 

wijzigingsbeheer (die zich vertaald hebben naar een onderzoeksvraag over de 
testresultaten. Dit is in deze audit uiteindelijk niet meegenomen, aangezien in 
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het eerste kwartaal 2019 een nieuwe release van het monitoringstool is 
geweest. In opdracht van de contractmanager SSO CFD is in 2019 het testen 
van de nieuwe release beoordeeld. Daarover is separate rapportage geweest. 
Deze normen zijn niet meer in het normenkader in de bijlage bij dit rapport 
opgenomen. 

• De normen 3.5 tot en met 3.7 betreffen de communicatie van de Belastingdienst 
met de bewoners van het pand aan de Kempkensberg. Deze normen vallen 
buiten de scope van de audit. Deze normen zijn niet meer in het normenkader 
in de bijlage bij dit rapport opgenomen. 

• Norm 1.8 betreft de betrouwbaarheid van de registratie van de 
gebouwgebruikers. Deze norm is door het flexwerken achterhaald. Deze norm is 
vervallen en is daarom niet opgenomen in het normenkader in de bijlage bij dit 
rapport. 

• De normen 4.2 en 4.3 zijn samengevoegd tot 1 norm (norm 4.2 in de bijlage 
Normenkader). 

	

6.4 	Gehanteerde Standaard en kwaliteitsborging 
Deze opdracht is uitgevoerd volgens de Richtlijn voor assurance-opdrachten door 
IT-auditors (NOREA Richtlijn 3000D). De opdracht is uitgevoerd met inachtneming 
van de regels in het auditcharterADR. Het auditcharter van de ADR beschrijft de 
algemene uitgangspunten voor de uitoefening van de interne auditfunctie bij de 
rijksdienst. In paragraaf 16 van het a uditcharter staat het stelsel van 
kwaliteitsborging van de ADR. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke 
kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op de dossiervorming en het dossier. 

Het auditcharter is op te vragen bij de ADR en te vinden onder de volgende link: 
http://content.rp.riiksweb.nlicis/content/media/riiksportaal/fi/oraanisatie  24/sq 1/ 
auditdienst rijk/a 	organisatie/Audit charter ADR.pdf 

	

6.5 	Verspreiding rapport 
De opdrachtgever, de Contractmanager SSO CFD, 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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7 	Ondertekening 

Groningen, 10 maart 2020 

auditmanager 
Auditdienst Rijk 
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Bijlage 1 	Normenkader 

Nr. Norm 
1 
	

Rollen en autorisaties 
1.1 
	

Organisatorische functiescheidingen zoals belegd in de organisatie dienen te 
zijn gewaarborgd door middel van autorisaties in de applicatie. 

1.2 
	

Periodiek worden toegekende autorisaties op actualiteit (uitdiensttreding, 
functiewijzigingen, geen gebruik, aangepaste rechten) gecontroleerd en 
bevestigd door het management. 

1.3 
	

Autorisaties dienen te zijn gebaseerd op een role-based toegangsconcept 
waarbij gebruikers behoren tot rollen en aan rollen autorisaties zijn 
toegewezen. 

1.4 
	

Autorisatie op basis van need to know principe: Gebruikers dienen uitsluitend 
toegang te hebben tot programma's (rollen) die zij ten behoeve van de 
uitoefening van de functie nodig hebben. 

1.5 
	

Het autorisatie concept c.q. de autorisatiematrix dient te zijn gedocumenteerd, 
actueel te zijn en door de eigenaar van de applicatie te zijn geautoriseerd. 

1.6 
	

Aanvragen van autorisaties c.q. aanpassen van autorisaties verloopt via een 
formele procedure en pas na goedkeuring worden rechten toegekend. 

1.7 
	

Mutaties in autorisaties dienen te worden gelogd zodat wijzigingen achteraf 
herleidbaar en controleerbaar zijn (audittrail). 

2 
	

Vastleggen van meldingen 
2.1 
	

Incidenten, storingen en helpdeskverzoeken (meldingen) dienen betrouwbaar 
(juist, tijdig en volledig) te worden geregistreerd. 
a. Het gehele systeem dient te zijn voorzien van een gesynchroniseerde 

standaarddatum/tijdsaanduiding gebaseerd op standaard UTC. 
b. Meldingen mogen niet onvolledig kunnen worden ingevoerd. 
c. Meldingen worden geclassificeerd en geprioriteerd conform de afspraken 

in de Outputspecificaties. 
d. Meldingen zijn doorlopend genummerd. 

2.2 
	

Incidenten, storingen en helpdeskverzoeken (meldingen) dienen op een 
betrouwbare wijze en conform de opgestelde procesgang en workflow te 
worden afgehandeld. 
a. Gegevens die van invloed zijn op de "afrekening" mogen niet tussentijds 

gecorrigeerd kunnen worden. 
b. Wijzigingen in gegevens die mogelijk van invloed zijn op de "Afrekening" 

(bijv. on hold, niet ontvankelijk of facilitair) dienen achteraf inzichtelijk te 
zijn. 

c. Meldingen mogen niet te kunnen worden verwijderd. 
d. Meldingen worden bewaakt op tijdige afhandeling. 

2.3 
	

De betrouwbaarheid (juist-, tijdig- en volledigheid) van het gereed 
meldingstijdstip dient te zijn gewaarborgd. 
a. Melding dient op juiste tijdstip te worden gereed gemeld (systeem tijd). 
b. Oplossing van de melding dient te worden gedocumenteerd. 

2.4 
	

Het plannen van de periodieke testen (als onderdeel van de overeenkomst), 
het uitvoeren daarvan alsmede de betrouwbare vastlegging dienen te zijn 
gewaarborgd. 
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Nr. Norm 

3.1 Via het gebouwregistratiesysteem worden meldingen ontvangen. De 
betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) registratie van deze berichten in 
Prequest7 dient te zijn gewaarborgd. 
c. De inleesfunctie dient (na uitval of crash) herstartbaar te zijn zonder 

fouten (geen verstoring betrouwbaarheid). 
d. Er dient een inleeslogvoorziening te bestaan, welke voor de functioneel 

beheerder te raadplegen is. 
e. GBS-berichten worden bij inlezen gevalideerd en bij geconstateerde 

fouten wordt dit gemeld. 
f. GBS-inleesbestanden worden na verwerking voor een nader te bepalen 

duur bewaard. 
g. Handmatig corrigeren c.q. invoeren van een GBS melding is alleen 

mogelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en de handmatige 
vastlegging is als zodanig herkenbaar. 

h. Systeemklokken GBS en Prequest7 dienen te zijn gesynchroniseerd 
Betrouwbaarheid van het genereren van meldingen door het FMIS dient te 
zijn gewaarborgd. 

3.2 Via het gebouwregistratiesysteem worden meldingen ontvangen. De 
betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) verwerking van deze berichten in 
Prequest7 dient te zijn gewaarborgd. 

3.3 Via het gebouwregistratiesysteem worden meldingen ontvangen. De 
betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) afmelding van deze berichten in 
Prequest7 dient te zijn gewaarborgd. 

3.4 De betrouwbaarheid van de koppeling tussen het GBS en Prequest7 dient 
achteraf controleerbaar te zijn. 

4.1 De relatie tussen de outputspecificatie en de korting berekening regels moet 
eenduidig zijn vast te stellen. 

4.2 Betrouwbaarheid van kortingsberekeningsregels dienen te zijn gewaarborgd. 
4.3 Betrouwbaarheid van de kortingsberekening van niet-beschikbaarheid dient te 

zijn gewaarborgd. 

4.4 Betrouwbaarheid van het geautomatiseerde kortingsberekeningsmechanisme 
moet zijn gewaarborgd. 
Onderhoud en beheer 5 

5.1 Er is een actuele en door het management goedgekeurde procedure 
vastgelegd voor het wijzigen van stamgegevens c.q. gegevens die van invloed 
zijn op de te berekenen kortingen. 

5.2 De procedure voor wijzigen van stamgegevens is in overeenstemming c.q. 
sluit aan op contractuele afspraken met de belastingdienst 

5.3 Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen wijzigingen in stamgegevens en 
rekenregels doorvoeren. 

5.4 Mutaties op stamgegevens die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de 
betrouwbaarheid van de kortingsberekening (o.a. meldingscategorie, kortingen 
en toegestane hersteltijden) dienen te worden gelogd zodat wijzigingen 
achteraf herleidbaar en controleerbaar zijn (audittrail). 

5.5 Betrouwbaarheid van de ruimteclassificatie dient te zijn gewaarborgd. 
5.6 Betrouwbaarheid van de normwaarde signalering dient te zijn gewaarborgd. 
5.7 Betrouwbaarheid van de in Prequest7 vastgelegde meldingsclassificatie dient 

te zijn gewaarborgd. 
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Bijlage 2 	Managementreactie 

Naar aanleiding van de bevindingen van de ADR zijn 
de volgende maatregelen genomen: 
1. Als gevolg van een handmatige aanpassing van 
de hersteltijd van een melding 'Kaartlezer onbekend' 
is € 1.589,- te weinig aan korting doorberekend. Dit 
bedrag wordt met de eerstvolgende factuur 
verrekend. Het proces van handmatig aanpassen 
van de hersteltijd is herijkt en aangescherpt. 
2. De periodieke testen worden in het project 
'Updaten monitoringsplan' vastgelegd in het 
betreffende plan en waar nodig in de 
Outputspecificaties. 
3. Het proces rondom autorisatiebeheer is herijkt 
en opnieuw vastgesteld door de migratie in 2019 
van (naam) naar (naam). 

Afdelingshoofd Huisvesting, Facilitaire 
Productontwikkeling en ARBO 

14 van 151 Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018 



Auditdienst Rijk 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
(070) 342 77 00 
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