
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Periode 1 juli - 31 december 2022

# Rapporttitel Korte toelichting Link naar het rapport

1 Beveiligingsonderzoek Justid CDD+ 2022 Beveiligingsonderzoek Justid CDD+ is een pentest op de webapplicatie 

Centraal digitaal depot (CDD+) van Justid. Doelstelling van het 

onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden 

van de genoemde webapplicatie. Er wordt gerapporteerd over 

bevindingen en er worden aanbevelingen gedaan.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

2 Assurancerapport Herbeoordeling DigiD assessment 

OM mijnSlachtofferzaak

Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van 

authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD 

assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een 

twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) 

beveiliging van IT.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

3 Auditrapport Beginbalans Justitiele ICT Organisatie 

(JIO)

Het auditrapport Beginbalans Justitiële ICT organisatie (JIO) beschrijft 

de resultaten van de controle van de beginbalans bij de oprichting van 

het agentschap. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

7/07/auditrapport-

beginbalans-justitiele-

ict-organisatie

4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

PPC Vught + de gewaarmerkte omzet verantwoording 

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële 

verantwoording van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch 

Centrum (PPC) Vught ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI).

Rapporten uitgebracht 

aan derden worden 

niet actief openbaar 

gemaakt.

5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

DDBC's PPC Zaanstand + gewaarmerkte omzet 

verantwoording 

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële 

verantwoording van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch 

Centrum (PPC) Zaanstad ten behoeve van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht 

aan derden worden 

niet actief openbaar 

gemaakt.

6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

DDBC's TBS Oostvaarderskliniek + gewaarmerkte 

omzet verantwoording 

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële 

verantwoording (TBS) van de interne zorgaanbieder Forensisch 

Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht 

aan derden worden 

niet actief openbaar 

gemaakt.

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

DDBC's  ZZP EP 2021 Oostvaarderskliniek+ 

gewaarmerkte omzet verantwoording 

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële 

verantwoording (ZZP) van de interne zorgaanbieder Forensisch 

Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht 

aan derden worden 

niet actief openbaar 

gemaakt.
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8 Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek NFI 

Cryptoportaal 2022

Beveiligingsonderzoek NFI Cryptoportaal is een pentest op deze 

webapplicatie het NFI. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te 

geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de genoemde 

webapplicatie. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en 

aanbevelingen gedaan.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

9 Onderzoeksrapport Onderzoek burger meldingen 

kinderopvang toeslagenaffaire Inspectie JenV

De ADR heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de inspectie is 

omgegaan met mogelijke burgermeldingen in het kader van de 

kinderopvang toeslagenaffaire Inspectie JenV. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

8/26/onderzoek-

burgermeldingen-

kinderopvangtoeslage

naffaire-inspectie-jenv

10 Rapport van feitelijke bevindingen Reviews in het 

kader van toezichtbeleid 2021

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

accountants de controlewerkzaamheden waarop de verstrekte 

controleverklaringen zijn gebaseerd, toereikend hebben uitgevoerd. 

Hiermee geeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid invulling aan het 

reviewbeleid.

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/0

9/09/rapport-van-

feitelijke-bevindingen-

reviews-in-het-kader-

van-toezichtbeleid-

2021

11 Onderzoeksrapport beveiligingsonderzoek Justid ID 

Online 2022

Beveiligingsonderzoek Justid ID Online is een pentest op deze 

webapplicatie van Justid. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht 

te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de genoemde 

webapplicatie. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en 

aanbevelingen gedaan.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

12 Interim-auditrapport 2022 Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI)

Het interim-auditrapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het 

jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, 

de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/11/interim-

auditrapport-baten-

lastenagentschap-

2022-dienst-justitiele-

inrichtingen-dji
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13 Onderzoeksrapport beveiligingsonderzoek Justid 

JIP/TIP 2022

Beveiligingsonderzoek Justid JIP/TIP is een pentest op de webapplicatie 

Taakgericht informeren (JIP/TIP) van Justid. Doelstelling van het 

onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden 

van de genoemde webapplicatie. Er wordt gerapporteerd over 

bevindingen en er worden aanbevelingen gedaan.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.

14 Onderzoeksrapport naar de oprichting en werkwijze 

van het agentschap JIO

De ADR heeft onderzoek gedaan naar de oprichting en de werkwijze 

van het agentschap JIO (Justitiële ICT-Organisatie). Dit rapport 

beschrijft de resultaten van dit onderzoek. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/19/onderzoek-naar-

oprichting-en-

werkwijze-agentschap-

jio

15 Openingsbalans Justid 2022 en de controleverklaring 

Justid openingsbalans per 1 januari 2022

De ADR heeft de openingsbalans van Justid gecontroleerd en hierbij een 

controleverklaring afgegeven.  

Link naar het rapport 

wordt toegevoegd 

zodra het rapport 

gepubliceerd is.

16 Interim-auditraport 2022 Openbaar Ministerie (OM) Het interim-auditrapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het 

jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, 

de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties 

van het Openbaar Ministerie (OM).

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

1/10/interim-

rapportage-2022-

openbaar-ministerie

17 Interim-auditrapport 2022 Ministerie van Justitie en 

Veiligheid (VI)

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 Justitie en Veiligheid (VI).

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

0/20/interim-rapport-

2022-ministerie-van-

justitie-en-veiligheid-

vi

18 Rapport Reviews in het kader van Forensische zorg 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen 2020 - 2021

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

accountants de controlewerkzaamheden waarop de verstrekte 

controleverklaringen ten behoeve van de Forensische Zorg zijn 

gebaseerd, toereikend hebben uitgevoerd. 

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

1/30/reviews-over-

forensische-zorg-van-

de-dienst-justitiele-

inrichtingen-2020---

2021
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19 Interim-auditrapport 2022 Nederlands Forensisch 

Instituut (NFI)

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 Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

https://www.rijksover

heid.nl/onderwerpen/r

ijksoverheid/documen

ten/rapporten/2022/1

2/05/interim-

auditrapport-baten-

lastenagentschap-

2022-nederlands-

forensisch-instituut-nfi

20 Rijksbreed onderzoek AVG 2022 - deelrapport   

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dit departementale deelrapport bevat de onderzoeksresultaten van het 

Rijksbrede onderzoek Algemene Verordening Gegevensbescherming 

2022 (peildatum 01-04-2022) inzake het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid. 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.

Link naar het rapport 

wordt toegevoegd 

zodra het rapport 

gepubliceerd is.

21 Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek Justid MSZ 

2022

Beveiligingsonderzoek Justid TIP is een pentest op de webapplicatie 

MijnSlachtofferzaak (MSZ) van Justid. Doelstelling van het onderzoek 

was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de 

genoemde webapplicatie. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en 

er worden aanbevelingen gedaan.

Actieve 

openbaarmaking van 

dit rapport kent 

bezwaren op basis van 

één of meer van de 

WOO-

weigeringsgronden.
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