
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Periode 1 juli - 31 december 2022

# Rapporttitel Korte toelichting Link naar het rapport

1 Onderzoeksrapport Onderzoek naar het Grenzeloos 

Samenwerken binnen twee Programma DG's

Het rapport beschrijft de bevindingen volgend uit een onderzoek naar 

de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan grenzeloos 

samenwerken binnen twee programma directoraten Generaal (pDG). 

Het gaat hierbij om pDG Ondermijning en pDG Stikstof. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

8/22/onderzoek-naar-

het-grenzeloos-

samenwerken-binnen-

twee-programma-dgs

2 Rapport van feitelijke bevindingen review 

accountantscontrole 2020 Regeling financiële 

ondersteuning fracties Tweede Kamer

De ADR voert reviews uit om vast te stellen of de betreffende 

accountants de controlewerkzaamheden waarop de verstrekte 

controleverklaringen ten behoeve van de fractiekosten zijn gebaseerd, 

toereikend hebben uitgevoerd. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

8/23/feitelijke-

bevindingen-review-

accountantscontrole-

2020-op-basis-

regeling-financiele-

ondersteuning-fracties-

tweede-kamer

3 Rapport van feitelijke Review Wet Financiering politieke 

partijen

De ADR voert reviews uit om vast te stellen of de betreffende 

accountants de controlewerkzaamheden waarop de verstrekte 

controleverklaringen ten behoeve van de verleende subsidies zijn 

gebaseerd, toereikend hebben uitgevoerd. 

https://www.rijksover

heid.nl/documenten/r

apporten/2022/09/07/

rapport-van-feitelijke-

bevindingen-review-

wet-financiering-

politieke-partijen

4 Onderzoek naar de beveiliging van de digitale 

verzending van Ministerraad stukken

Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de 

beveiliging van de digitale verzending van ministerraad stukken.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis 

van één of meer van 

de WOO-

weigeringsgronden.
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5 Interim-auditrapport 2022 SSC-ICT Het interim-auditrapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het 

jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, 

de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties 

van het agentschap SSC-ICT. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

9/14/interim-

auditrapport-2022-

baten-

lastenagentschap-ssc-

ict

6 Interim-auditrapport 2022 Rijksvastgoedbedrijf Het interim-auditrapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het 

jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, 

de matëriele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties 

van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/06/interim-

auditrapport-baten-

lastenagentschap-

rijksvastgoedbedrijf-

2022

7 Interim-auditrapport 2022 Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Koninkrijksrelaties 

(IV) en het Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en 

het BES-fonds (H) en ter informatie: Staten Generaal 

(IIA), Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 

van de Gouverneurs (IIB)

Het interim-auditrapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het 

jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, 

de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), 

Koninkrijksrelaties (IV) en het Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) 

en het BES-fonds (H) en ter informatie: Staten Generaal (IIA), Overige 

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB).

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/12/interim-

auditrapport-2022-

ministerie-van-

binnenlandse-zaken-

en-koninkrijksrelaties

8 Rijksbreed onderzoek AVG 2022 - deelrapport   

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

Dit departementale deelrapport bevat de onderzoeksresultaten van het 

Rijksbrede onderzoek Algemene Verordening Gegevensbescherming 

2022 (peildatum 01-04-2022) inzake het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Als onderdeel van de beheersing van 

privacyrisico’s zijn drie aandachtsgebieden onderzocht: 1) 

Verantwoordingsverplichting en verantwoordingsstructuur, 2) 

Verwerkersovereenkomsten en verwerkersafspraken en 3) 

Privacycriteria in departementale cloudstrategie.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

2/06/rijksbreed-avg-

2022-deelrapport-van-

bevindingen-

ministerie-bzk

9 Onderzoeksrapport Risicomanagement bij de Shared 

service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties

Het rapport beschrijft de wijze waarop risicomanagement is ingevoerd 

bij de shared service organisaties (SSC-ICT, Dok Direkt, 

Uitvoeringsbedrijf Rijk (UBR), P-Direkt en FM Haaglanden. Het rapport 

beschrijft verder welke verbeteringen nodig zijn voor een verdere 

ontwikkeling van risicomanagement binnen deze SSO's. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

2/12/onderzoek-naar-

risicomanagement-bij-

shared-service-

organisaties-van-bzk
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10 Onderzoeksrapport Inrichting departementale sturing 

informatiehuishouding

Het rapport beschrijft de bevindingen volgend uit het rijksbrede 

onderzoek bij de departementen naar de wijze waarop de sturing op de 

informatiehuishouding is ingericht. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

1/30/inrichting-

departementale-

sturing-

informatiehuishouding

11 Rapport van feitelijke bevindingen reviews 

accountantscontrole verantwoordingsinformatie 

subsidies BZK 2020

De ADR voert reviews uit om vast te stellen of de betreffende 

accountants de controlewerkzaamheden waarop de verstrekte 

controleverklaringen ten behoeve van de verleende subsidies zijn 

gebaseerd, toereikend hebben uitgevoerd. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

2/20/onderzoek-naar-

feitelijke-bevindingen-

reviews-

accountantscontrole-

verantwoordingsinfor

matie-subsidies-bzk-

2020

12 Rode Draad Notitie - Beveiligingsaspecten van IT-

systemen

In deze notitie worden trends en ontwikkelingen beschreven van de 

reeds door de ADR uitgevoerde onderzoeken naar de beveiliging van IT-

systemen binnen de Rijksoverheid.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis 

van één of meer van 

de WOO-

weigeringsgronden.

13 Aansluiting Domein Roerende Zaken op Rijkspas In het kader van de invoering van de Rijkspas is een 

interdepartementaal en gemeenschappelijk ontwerp ontwikkeld dat 

eisen stelt aan de inrichting en uitvoering van de operationele 

Rijkspasprocessen van deelnemers. Afgesproken is dat iedere 

deelnemende organisatie haar operationele Rijkspasprocessen laat 

toetsen (een zogenaamde aansluittoets) voordat zij feitelijk gaat 

deelnemen aan de Rijkspas. De ADR is gevraagd deze toets uit te 

voeren. De rapportage beschrijft de uitkomsten van deze toets.

Link naar het rapport 

wordt toegevoegd 

zodra het rapport 

gepubliceerd is.
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