INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
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Ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen bij
Peter Kessels.

Inkomende stukken
1

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Gemeenteraad Hillegom
5 november 2020
Motie taakstelling verbonden partijen
Bij de behandeling van de programmabegroting in de gemeenteraadsvergadering
van 5 november 2020 in Hillegom is vastgesteld dat er voor de jaren 2022-2024
sprake is van een oplopend tekort op de meerjarenbegroting. De uitgaven aan de
verbonden partijen in 2021 zijn begroot op ruim € 28 miljoen en beslaan daarmee
ruim 50% van de totale lasten van gemeente Hillegom voor 2021.
Het spreekt voor zich dat wij streven naar een sluitende begroting voor de jaren
2022-2024. Daarom heeft de gemeenteraad in een motie, die bij deze brief als
bijlage is toegevoegd, uitgesproken dat wij van de verbonden partijen verwachten
dat zij een inspanning tot bezuinigingen leveren.
Wij verzoeken u voor 1 maart 2021 aan te geven of en zo ja in welke mate uw
organisatie mogelijkheden ziet via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de
financiële uitdagingen van de gemeente Hillegom, zodat wij tijdig de informatie
kunnen betrekken bij de Kadenota 2022. Uw informatie draagt bij om tot goede
integrale beleidsinhoudelijke en financiële afwegingen te komen.

2.

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Tot slot: de Hillegomse vertegenwoordigers in de Dagelijkse Besturen en
Algemene Besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen zullen de
komende tijd voor dit onderwerpen ook aandacht vragen. Wij verzoeken u deze
brief met uw reactie ook voor te leggen aan de leden van het Algemeen Bestuur.
In een brief (8 december 2020, cc colleges B&W) heeft het Dagelijks Bestuur
VRHM al op de algemene oproep FKGR tot bijdrage GR-en aan reductie tekorten
gemeenten gereageerd. Voorstel is deze nogmaals specifiek als antwoord op
bovenstaande te versturen.

Accountant Bakertilly
20 januari 2021
Management Letter VRHM boekjaar 2020
Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020 van GR Veiligheidsregio
Hollands Midden heeft Baker Tilly de administratieve organisatie en de daarin
opgenomen maatregelen van interne beheersing beoordeeld. Zij geven in de
managementletter aan op welke wijze verbeteringen van de administratieve

1

Voorstel

:

Bijlage

:

organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing kunnen
worden gerealiseerd.
Er zijn drie bevindingen in de Management Letter 2020 door Baker Tilly
beschreven waar uit de lijnorganisatie op is becommentarieerd.
Management Letter VRHM boekjaar 2020

Uitgaande stukken
Brief aan

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

Bijlage

:

Het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden (Financiële
Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen)
8 december 2020
Reactie op brief van 16 november 2020
Reactie DB VRHM op de brief over financiële kaderstellingen emeenschappelijke
regelingen (FKGR) Hollands-Midden voor begrotingen 2022. Daarin wordt een
algemene oproep gedaan om te bezien hoe de gemeenschappelijke regelingen
een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten bij gemeenten te
reduceren.
Uitgaande brief

2
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G akertitly
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Postbus 1123
2302 BC Leiden

ONDERWERP:
Management letter 2020

DATUM:
15 januari 2021

Geacht bestuur,
Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020 van GR Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: VRHM) hebben wij de
administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing beoordeeld, teneinde onze
controlewerkzaamheden in overeenstemming met Nederlands recht waaronder de controlestandaarden te kunnen bepalen.
De opzet en het bestaan van de interne beheersingsmaatregelen van de belangrijkste processen, inclusief de geautomatiseerde
gegevensverwerking, in uw organisatie zijn beoordeeld, zodat we een terugkoppeling kunnen geven over de betrouwbaarheid van de interne
informatievoorziening en de jaarrekening.
Onze bevindingen zijn gebaseerd op de normale werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole. Deze brief bevat daardoor niet
alle onvolkomenheden in uw organisatie, die bij een eventueel uitgebreid en hierop specifiek gericht onderzoek naar voren zouden kunnen
komen. Zoals u zult begrijpen, is de managementletter van nature kritisch. Wij rapporteren over de eventuele leemtes of mogelijkheden ter
verbetering van de financiële processen, de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing.
Wij geven in deze managementletter aan op welke wijze verbeteringen van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen
maatregelen van interne beheersing kunnen worden gerealiseerd. De aanbevelingen en oplossingsrichtingen zoals beschreven in deze
managementletter bieden u handvatten voor deze uitwerking. Deze managementletter is door ons opgesteld voor uw informatie en mag niet
zonder onze uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking worden gesteld.
danken u en uw medewerkers voor de samenwerking en zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichting.
end,
Netherlands) N.V.
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1. Inleiding
Deze managementletter bevat onze bevindingen die
zijn gebaseerd op onze werkzaamheden in het
kader van de jaarrekeningcontrole voor het jaar
eindigend op 31 december 2020. Deze
werkzaamheden zijn dan ook niet gericht op het
geven van een oordeel over de interne beheersing
van uw organisatie als geheel.
Voorgaand jaren hebben wij tijdens onze
besprekingen met u diverse aanbevelingen
benoemd ter verdere optimalisering van de
bestaande administratieve organisatie en interne
beheersing. In deze management letter geven wij u
een schriftelijke update van onze bevindingen.
Tijdens de interim-controle is aandacht besteed aan
de volgende bedrijfsprocessen:
Personeel
Betalingen
Inkopen
Automatisering
Van deze processen is de opzet beoordeeld en het
bestaan vastgesteld en waar mogelijk en efficiënt is
de werking van de interne beheersingsmaatregelen
getest.
Samenvatting:
Wij zijn van mening dat de AO/I8 bij de VRHM goed
op orde is. Wij hebben tijdens onze interim controle
de inrichting van AO/I8 en de IT getoetst. Onze
bevindingen zijn opgenomen in dit verslag.

G akertitly
Inleiding
Het kalenderjaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bewogen jaar waarin de COVID-19 pandemie de dagelijkse gang
van zaken domineert. Het feit dat we een crisis van deze omvang in de recente historie nog niet eerder hebben meegemaakt als ook
de onbekende duur, leidt tot onzekerheden en onduidelijkheden.
De crisis heeft niet alleen een financiële impact -- COVID-19 heeft geleid tot het grootste landelijke begrotingstekort ooit- maar ook
een belangrijke operationele impact. Medewerkers zijn lange tijd niet op kantoor aanwezig geweest, overleggen zijn uitgesteld,
crisismaatregelen hebben er toe geleid dat uw reguliere beleid wellicht op taken op het tweede plan is gekomen.
Ook financieel gezien voelt uw organisatie in 2020 en vermoedelijk ook verder, de impact van COVID-19. Daarbij valt te denken aan
hogere lasten, lagere baten, onzekerheden in de omvang van steunmaatregelen en vraagstukken omtrent de rechtmatigheid van al
deze componenten. Deze zaken hebben hun weerslag op uw planning & controlcyclus en daarmee ook het proces van de
jaarrekeningcontrole en de daarvoor afgesproken deadlines.
Aandachtspunten controle 2020
Wij identificeren een aantal aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2020. Naast de aandachtspunten die voortvloeien uit onze
reguliere risicoanalyse en interim-controle, zien deze ook toe op de gevolgen van COVID-19 op de interne beheersing, de
voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording, de controle bijdrage Coronacrisis vanuit het Ministerie van VWS en de
waardering voorziening FLO.
Materialiteit
In het kader van de controle van de jaarrekening controleren wij de opzet, bestaan en werking van de AO/I8 van de processen die
resulteren in posten in de jaarrekening waarvan de omvang minimaal de uitvoeringsmaterialiteit bedraagt. De materialiteit ligt voor de
VRHM op 1 % van de lasten (wettelijk bepaald). Op basis van professional judgement door de accountant wordt voor de controle
gewerkt met een uitvoeringsmaterialiteit van 70% van de materialiteit.
Definitie materialiteit: Afwijkingen, met inbegrip van weglatingen, worden verondersteld van materieel belang te zijn indien hiervan
redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht dat zij een invloed hebben op de relevante beslissingen die beoogde gebruikers nemen op
basis van de informatie over het onderzoeksobject.
Definitie uitvoerinqsmaterialiteit: het bedrag dat door de accountant op een lager materialiteitsniveau is vastgesteld om de
waarschijnlijkheid dat het totaal van niet-gecorrigeerde en niet-gedetecteerde afwijkingen het materialiteitsniveau voor de financiële
overzichten als geheel overschrijdt, tot een passend laag niveau terug te brengen.
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2. Bevindingen interne beheersing

@ akertilly

2.1 Uitleg opbouw management letter
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen ten aanzien van
de interne beheersing opgenomen.
Per bladzijde van deze managementletter is een
bevinding opgenomen met daarbij het risico en een
aanbeveling. Bij elke bevinding staat de datum van
de eerste vermelding aangegeven te samen met de
gradatie van de constatering. Bij de prioriteit staat
de mate van belangrijkheid en urgentie.
Per bevinding zullen wij aangeven welke
alternatieve werkzaamheden wij zullen uitvoeren
om het geconstateerde risico (gegevensgericht) te
ondervangen.

Bevinding
In dit blok wordt
aangegeven waf
gedurende de
accountantscontrole is
geconstateerd en
waarvan wij u graag op
de hoogte willen
brengen.

Prioriteit
Urgentie en
belang van de
bevinding

a
9

Per bevinding verzoeken wij het management om
commentaar te geven.
Voor bestaande bevindingen geven wij tevens een
update van de status van deze bevinding in het
huidige boekjaar.

C
$

Boekjaar bevinding

Status

@0e

Boekjaar eerste vermelding

Risico
Hierbij geven wij aan wat de risico's zijn van de bevinding en wat de gevolgen voor uw
organisatie kunnen zijn.
Aanbeveling
Hier geven wij u aanbevelingen met betrekking tot de bevinding. Deze
aanbeveling is een mogelijke oplossing voor de bevinding.
Update boekjaar/ Gevolgen jaarrekeningcontrole
Hier geven wij een update van de bevinding wanneer deze in een eerde boekjaar is
geconstateerd. Tevens kan de bevinding gevolgen hebben voor de controle aanpak/ omvang
van onze controlewerkzaamheden. Op deze plaats maken wij hier eveneens vermelding van.

Management commentaar
Na het bespreken van de concept managementletter krijgt u de mogelijkheid om hier uw
commentaar op geven.

De kleur van de het symbool geeft de status van de constatering aan.

@= opgelost
@= actie ondernomen,

=

maar nog niet afgerond

@= geen actie ondernomen
Nieuwe bevinding
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2.2. Personeelsproces: controle salarisverwerking
Bevinding
Binnen het personeelsproces worden
salarismutaties op basis van een door een bevoegd
functionaris geautoriseerd mutatieformulier
doorgegeven aan de salarisverwerker ADP.
ADP voert deze wijzigingen door in de
salarisadministratie en verstrekt de
proefloonstroken aan de afdeling personeel- en
salarisadministratie.
Wij hebben gelijk aan voorgaand jaar vastgesteld
dat doorgevoerde mutaties in de
salarisadministratie van ADP niet altijd zichtbaar
worden gecontroleerd. Hierdoor kunnen wij niet
zichtbaar vaststellen dat de output uit ADP de juiste
mutaties weergeeft. Derhalve kunnen wij niet
steunen op de interne beheersingsmaatregel
binnen het personeelsproces.

Prioriteit
Middel

a
0
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-
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Boekjaar bevinding

2019-2020

Status

0

Risico
Doordat wij niet kunnen steunen op de interne beheersingsmaatregel in het personeelsproces is er het risico dat
mutaties in de salarisadministratie niet juist zijn verantwoord, waardoor de personeelskosten in de jaarrekening niet
nauwkeurig zijn verantwoord.

Aanbeveling
Wij bevelen aan om een zichtbare controle uit te voeren op de output (pro-forma loonstroken) vanuit ADP of de
mogelijkheid te bekijken om de mutaties op basis van een standenregister (was-wordt lijst) maandelijks te
controleren. Door de interne controle uit te voeren op het standenregister worden gelijktijdig de mutaties en de output
gecontroleerd.
Gevolgen jaarrekeningcontrole
Tijdens de jaareindecontrole zullen wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren, te weten:
- Een steekproef verrichten op de mutaties in de salarisadministratie (voor zover deze impact hebben op de
jaarrekening) en vaststellen dat er voor iedere mutatie een geautoriseerd brondocument, welke is geautoriseerd
door een bevoegd functionaris, aan ten grondslag ligt.
- De Ionen en salarissen controleren van de medewerkers P&O welke toegang hebben tot de salarisadministratie,
teneinde vast te stellen dat zijn geen ongeautoriseerde mutaties in hun eigen salaris zijn doorgegeven aan de
salarisverwerker ADP.

Management commentaar
Per januari 2021 gaan we collegiale controle toepassen op de mutaties welke ingevoerd worden. De 1 e medewerker
voert in en de 2e medewerker controleert. Als de proefstroken van de desbetreffende maand binnen zijn, parafeert
de medewerker af of de mutatie correct op de loonstrook staat (3e paraaf). Klopt het niet dan wordt de mutatie de
komende maand nogmaals opgepakt en gecorrigeerd. Vanaf januari 2021 gaan wij tevens iedere maand het
standenregister in ADP hanteren. Hierin zijn alle looncodes opgenomen, die door ons worden gebruikt in de
betreffende run. De verschillen ten opzichte van de voorgaande maand gaan wij dan verklaren.
8
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2.3. Betalingsproces: Crediteurenstamgegevens
Bevinding
Binnen het betalingsproces is het gewenst dat
crediteurenstamgegevens alleen door een
functionaris gewijzigd kunnen worden die niet
betrokken is bij de betaling. Hierbij is het wenselijk
dat de logging van de crediteurenstamgegevens
door een onafhankelijke functionaris worden
gecontroleerd op basis van een onderliggende
inkoopfactuur.
Vanaf week 30 controleert een medewerker van de
financiële administratie de logging op de gewijzigde
crediteurenstamgegevens. In deze controle is
echter nog onvoldoende zichtbaar waar op wordt
gecontroleerd, door welke functionaris en op basis
van welke brondocumenten. Wij adviseren u deze
aanscherping in de interne controle vanaf 2021 in te
voeren.
Tenslotte heeft deze controle pas plaatsgevonden
vanaf week 30, waardoor wij niet het gehele jaar op
de interne controle kunnen steunen.

Prioriteit

Middel

a
0
-
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Boekjaar bevinding
2019-2020

Status

0

Risico
Door het niet correct uitvoeren van de interne controle op de crediteurenstamgegevens, bestaan het risico dat er
onrechtmatige betalingen plaatsvinden op basis van onjuiste crediteurenstamgegevens, zoals
bankrekeningnummers.

Aanbeveling
Wij adviseren u om de log van de wijzigingen in de crediteurenstamgegevens periodiek zichtbaar te controleren aan
de hand van onderliggende documenten. Een andere mogelijkheid is om de betaal batch zichtbaar te controleren op
factuurbedragen en IBAN-nummers.
Gevolgen jaarrekeningcontrole
Tijdens de jaareindecontrole zullen wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren, te weten:
• Graag ontvangen wij alsnog de gecontroleerde log over boekjaar 2020 met de gewijzigde stamgegevens;
• Wij zullen middels een steekproef op de bankexport vaststellen of de betalingen rechtmatig zijn verricht.

Management commentaar
De constatering van BT dat de controle niet heeft plaatsgevonden is niet geheel juist. De controle op de gewijzigde of
nieuwe bankrekeningnummers van crediteuren vindt al jaren plaats. Tot en met boekjaar 2019 was dit door een
PDF-file op te slaan op de centrale schijf met de bankrekeningnummers. Hierop was geen zichtbare paraaf te zien,
maar de controle vond wel plaats. Vanaf boekjaar 2020 hebben wij conform de afspraak met BT dit op de centrale
schijf vastgelegd door een mail waarin de tekst is opgenomen dat de boekhouder deze gegevens heeft
gecontroleerd. Tot week 30 was dit achteraf. Vanaf week 30 is dit wekelijks voor de twee betalingen van die week
vastgelegd. Daarbij is in een instructie vastgelegd wie de controle a.d.h.v. welke documentatie uitvoert en hoe de
controle wordt uitgevoerd.
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2.4. Inkoopproces: Autorisatie van facturen in Exact Synergy
Bevinding
De inkoopfacturen worden binnen Exact Synergy
geautoriseerd en verantwoord.
Wij hebben met u besproken dat, gelijk aan
voorgaande jaren, inkomende facturen middels
lmageCapture worden ingescand en handmatig aan
een register worden toegekend. Op basis van het
register en het bedrag wordt de factuur toegewezen
aan een budgethouder.
Wij hebben gedurende onze interimwerkzaamheden het volgende vastgesteld:
Inkoopfacturen
Wij hebben vastgesteld dat de toegewezen
budgethouders handmatig gewijzigd kunnen
worden.
Inrichting IT (algemeen)
De hoge rechten in de applicatie Exact Synergy zijn
niet beperkt tot onafhankelijke functionarissen in het
kader van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast
worden de rechten niet aantoonbaar periodiek
beoordeeld.

Prioriteit

Gemiddeld

°'0...
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Boekjaar bevinding

2018-2020

Status

•

Risico
Vanwege onze bevindingen bestaat het risico dat onjuist geautoriseerde inkoopfacturen worden verantwoord en
betaalbaar worden gesteld. Dit risico wordt deels ondervangen door de interne beheersing in het betalingsproces.
Aanbeveling
Naar aanleiding van deze bevindingen bevelen wij u aan om wijzingen in de rechten voor budgethouders
aantoonbaar te autoriseren door een bevoegde functionaris en periodiek de toegekende rechten te beoordelen
Daarnaast bevelen wij u aan om in te stellen dat de toegewezen budgethouders niet handmatig gewijzigd kunnen
worden binnen de goedkeuringsflow.
Gevolgen jaarrekeningcontrole
Aangezien wel gesteund kan worden op de authenticatie (wie-is-wie) zullen wij bij de jaareindecontrole gebruik
maken van data analyses op de logfiles. Indien dat de aanpak wordt, ontvangen wij graag de logfile van de
inkoopfacturen waaruit blijkt welke facturen door welke medewerker zijn goedgekeurd. Wij zullen met behulp van
deze logging vaststellen:
• Of er inkoopfacturen zijn verantwoord die niet zijn geautoriseerd
• Of de inkoopfacturen zijn goedgekeurd door de daartoe bevoegde functionarissen (conform de mandaatregeling)
Management commentaar
De aanvullende rechten in Exact Synergy zijn om praktische redenen nodig voor de medewerkers van de afdeling
Financiën bij het uitvoeren van hun taken. Zij gaan zorgvuldig om met deze aanvullende rechten. In gezamenlijkheid
is tussen de afdeling Financiën en Planning & Control en de afdeling iM afgesproken tot een aantal aanvullende
acties te komen in het proces en in de interne controle. Dit betreft bijvoorbeeld het uitvoeren van een interne
steekproef op de facturen. Ook zal het proces ten aanzien van het aanmaken en verwijderen van gebruikers nader
worden gedocumenteerd.
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3. Bevindingen IT-omgeving
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3.1. Algemeen
IT General Controls
Veel handelingen die binnen organisaties
plaatsvinden, worden geregistreerd door middel van
automatisering. Daarbij zijn diverse interne
beheersingsmaatregelen steeds vaker
geautomatiseerd in softwarepakketten. Wij
onderzoeken daarom de beheersing van uw IT
omgeving en rapporteren daarover in deze
management letter.
Op basis van de door ons uitgevoerde
werkzaamheden op d.d. 28-09-2020 en 30-10-2020
hebben wij onze inschatting van de kwaliteit van uw
IT systeem en/of applicaties opgenomen. Hierbij
hebben wij de volgende onderverdeling gemaakt
om de kwaliteit weer te geven:
• Benodigd verbetering op (korte) termijn

0

Adviespunt, verdere aanscherping mogelijk

Onderwerp

es

$
@

Toegangsbeveiliging
Bij het toetsen van 'toegangsbeveiliging' wordt onderzocht of de inrichting van de IT-omgeving de authenticiteit van
de gebruiker van een gebruikersaccount borgt. Vervolgens onderzoeken wij de mogelijkheden voor het 'steunen' op
autorisaties en de processen rondom het verstrekken, muteren en ontnemen van autorisaties binnen de omgeving.
Wanneer de randvoorwaarden hiervoor voldoende aanwezig zijn, kunnen wij in de controle gebruik maken van
ingerichte functiescheiding in het systeem.

C

Wijzigingsbeheer (Change management)
Bij het doorvoeren van wijzigingen in software-omgevingen kunnen ontstaan risico's voor de bedrijfsvoering van uw
organisatie. Wij verwachten daarom dat er een vaste werkwijze is ingericht voor het doorvoeren van wijzigingen in de
functionaliteiten van de applicatie. Daarnaast verwachten wij dat er gebruik wordt gemaakt van een test- en productie
omgeving.

0

Continuiteïtsmaatregelen en beveiliging
Onder de noemer continuïteit en beveiliging krijgen wij inzicht in uw beheersing van risico's gericht op continuïteit
van uw bedrijfsvoering. Hierbij kan discontinuïteit worden veroorzaakt door menselijk of technisch falen, maar ook
door interne of externe kwaadwillenden. Voor continuïteit zijn met name het punt in de tijd aan tot waar u gegevens
bij discontinuïteit kunt herstellen en de tijd die het kost om tot een normale bedrijfsvoering te komen bij discontinuïteit
van belang. Hiernaast schatten wij uw beheersing van cyber risico's in.

• Op dit moment voldoende
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben
wij gekeken naar de algemene onderwerpen
rondom de beheersing van uw IT omgeving zoals in
de tabel rechts opgenomen. Op de navolgende
pagina's zullen wij onze bevindingen rapporteren.
Wij verwijzen u eveneens graag naar Hoofdstuk 5,
naar de bijlage 1 en 2.
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3.2. Toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer
Authenticatie
Door middel van authenticatie wordt geborgd dat
een gebruiker zichzelf kan identificeren binnen een
geautomatiseerde omgeving. Kort gezegd: de
gebruiker toont aan dat hij/zij inlogt met een eigen
persoonsgebonden account en daarmee is wie
hij/zij claimt te zijn. Wij scharen onder dit onderwerp
m.n. de wachtwoordvereisten.

Authenticatie

Autorisatie

Wijzigingsbeheer

De ingestelde wachtwoord eisen van het netwerk zijn van voldoende niveau om
op de authenticatie van gebruikers te kunnen steunen. Er wordt gebruik gemaakt
van persoonsgebonden accounts, op enkele generieke accounts na voor IT
leveranciers en Service Accounts.

Netwerk

eOO OO

Wij hebben wel vastgesteld dat 221 accounts hebben ingelogd in 2020 waarvan
het wachtwoord niet is gewijzigd conform het wachtwoordbeleid (90 dagen). Voor
een groot deel betreffen dit service accounts en mailaccounts. Echter zijn er 119
accounts die het wachtwoord nog niet hebben gewijzigd waarvan wel de
verwachting is dat deze worden gewijzigd conform het wachtwoordbeleid.

Autorisatie
Op het gebied van autorisatie zijn verschillende
vormen van diepgang te definiëren. Wat wij
onderzoeken en aan u rapporteren als het gaat om
de randvoorwaarden rondom autorisatie, zijn de
rechten die de mogelijkheid bieden om autorisatiestructuren te wijzigen en of deze rechten belegd zijn
bij functionarissen met een onafhankelijke positie
ten opzichte van de jaarrekening. Dit geldt voor
zowel voor rechten op applicatie- als
databaseniveau voor applicaties in scope van onze
controle. Daarnaast is een effectieve vaste
werkwijze voor het toekennen van rechten
noodzakelijk om gedurende een periode te kunnen
steunen op het feit dat rechten adequaat beperkt
zijn.

Wijzigingsbeheer (Change management)
Bij het doorvoeren van wijzigingen in softwareomgevingen ontstaan risico's voor de
bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij verwachten
daarom dat het proces voor wijzigingen een proces
doorloopt, waarmee de risico's die gelopen worden,
zijn ingeschat, worden geadresseerd en dat hierop
maatregelen genomen worden.

Omgeving

Daarnaast vindt er geen aantoonbare periodieke controle plaats op de rechten en
rollen. Wij hebben vernomen dat deze controle wel informeel wordt uitgevoerd.

Exact Globe

e00O 00

0

Er wordt voor het inloggen in Exact Globe gebruik gemaakt van Single Sign On.
Hierdoor is het netwerk wachtwoord van toepassing. Er wordt gebruik gemaakt
van persoonsgebonden accounts, op enkele generieke accounts na voor IT
leveranciers en Service Accounts. Gezien de beperkte rechten van deze accounts
is dit akkoord.
De hoge rechten in de applicatie zijn beperkt tot onafhankelijke functionarissen in
het kader van de jaarrekening processen. Wij hebben vernomen dat de logging in
beperkte mate aanstaat wanneer rechten en rollen worden gewijzigd in de
applicatie. Deze wijzigingen worden niet aantoonbaar goedgekeurd. Daarnaast
vindt er geen aantoonbare periodieke controle plaats op de rechten en rollen
binnen de applicatie.
Wij hebben middels interview vernomen dat wijzigingen worden doorgenomen om
de impact vast te stellen, maar dat de testwerkwerkzaamheden niet worden
vastgelegd. Derhalve hebben wij de releasenotes van de doorgevoerde
wijzigingen geanalyseerd om vast te stellen in hoeverre deze wijzigingen impact
hebben op de jaarrekeningcontrole. Hierbij zijn geen bijzonderheden
geconstateerd.
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3.2. Toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer (vervolg)
Authenticatie
Door middel van authenticatie wordt geborgd dat
een gebruiker zichzelf kan identificeren binnen een
geautomatiseerde omgeving. Kort gezegd: de
gebruiker toont aan dat hij/zij inlogt met een eigen
persoonsgebonden account en daarmee is wie
hij/zij claimt te zijn. Wij scharen onder dit onderwerp
m.n. de wachtwoordvereisten.
Autorisatie
Op het gebied van autorisatie zijn verschillende
vormen van diepgang te definiêren. Wat wij
onderzoeken en aan u rapporteren als het gaat om
de randvoorwaarden rondom autorisatie, zijn de
rechten die de mogelijkheid bieden om autorisatiestructuren te wijzigen en of deze rechten belegd zijn
bij functionarissen met een onafhankelijke positie
ten opzichte van de jaarrekening. Dit geldt voor
zowel voor rechten op applicatie- als
databaseniveau voor applicaties in scope van onze
controle. Daarnaast is een effectieve vaste
werkwijze voor het toekennen van rechten
noodzakelijk om gedurende een periode te kunnen
steunen op het feit dat rechten adequaat beperkt
zijn.
Wijzigingsbeheer (Change management)
Bij het doorvoeren van wijzigingen in softwareomgevingen ontstaan risico's voor de
bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij verwachten
daarom dat het proces voor wijzigingen een proces
doorloopt, waarmee de risico's die gelopen worden,
zijn ingeschat, worden geadresseerd en dat hierop
maatregelen genomen worden.

Authenticatie

Autorisatie

Wijzigingsbeheer

Exact Synergy

eOOe O

Omgeving
Er wordt voor het inloggen in Exact Synergy gebruik gemaakt van Single Sign
On, wat betekent dat het netwerk wachtwoord van toepassing is. Er wordt gebruik
gemaakt van persoonsgebonden accounts, op enkele generieke accounts na voor
IT leveranciers en Service Accounts. Gezien de beperkte rechten van deze
accounts is dit akkoord.
De hoge rechten in de applicatie zijn niet beperkt tot onafhankelijke
functionarissen in het kader van de jaarrekening processen. Wij adviseren u de
inrichting van de rechten en het toekennen van superuser rechten te herzien.
Daarnaast hebben wij vernomen dat de logging niet aanstaat wanneer rechten en
rollen worden gewijzigd in de applicatie. Ook worden de wijzigingen niet
aantoonbaar goedgekeurd en worden de rechten en rollen niet periodiek
aantoonbaar gecontroleerd.
Wij hebben middels interview vernomen dat wijzigingen worden doorgenomen om
de impact vast te stellen, maar dat de testwerkwerkzaamheden niet worden
vastgelegd. Derhalve hebben wij de releasenotes van de doorgevoerde
wijzigingen geanalyseerd om vast te stellen in hoeverre deze wijzigingen impact
hebben op de jaarrekeningcontrole. Hieruit zijn geen bijzonderheden
geconstateerd.
Tijdens de jaareindecontrole zullen wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren,
om het risico voor de jaarrekening te ondervangen. Dit betreft een data-analyse
op de inkoopstraat over het boekjaar met als doel om vast te stellen dat de
budgethouders regeling is gevolgd en de lasten rechtmatig zijn verantwoord in de
jaarrekening.
Management commentaar:
Wij herkennen ons in de observaties. Wij gaan voor de 119 accounts die hun
wachtwoord niet gewijzigd hebben op het netwerk, na wat de context en
mogelijke oorzaak is.
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3.3 Regiefunctie, continuiteïts-maatregelen en beveiliging
Let op: de onderwerpen volgen uit interviews en hierop zijn
door ons over het algemeen geen testwerkzaamheden
uitgevoerd om vast te stellen dat de IT-omgeving is
ingericht zoals ons voorgesteld is. Dit beperkt de zekerheid
die u kunt ontlenen aan de door ons beschreven
aandachtspunten.

[ê] verantwoordelijkheden en regiefunctie
VRHM beschikt over een l&A beleidsplan uit 2018
waarin de strategie en uitgangspunten ten aanzien van
de inzet van l&A middelen staan omschreven.
Daarnaast hebben wij het bestaan vastgesteld van
documentatie die betrekking heeft betrekking op het
wijzigingsbeheer, configuratiebeheer en
informatiebeveiliging. Daarnaast is er een beleidsplan
informatiemanagement voor de periode 2020-2023
waarin belangrijke doelstellingen zijn opgenomen om
een 'digitale transformatie' te realiseren binnen de
organisatie.
Uw organisatie maakt gebruik van externe ITdienstverleners. De beheersing wordt echter niet
regelmatig gemonitord op basis van Service Level
Reports.

[=]

continuiteitsmaatregelen

li Beveiliging

Recovery Point objective (RPO): De RPO is het punt
in de tijd tot waar men minimaal de gegevens moet
kunnen herstellen. Het is dus de acceptabele
hoeveelheid aan dataverlies uitgedrukt in tijd.

Beveiliging
De beveiliging van de IT-omgeving delen wij op in
verschillende aspecten, welke wij hieronder hebben
weergegeven.

Back-ups: De databases worden dagelijks volledig
geback-upt. Deze back-ups worden dagelijks naar de
back-up server op een andere locatie gekopieerd
(Leiden). Het veiligstellen van de server bestanden en
configuraties vindt één keer per maand plaats.

Fysieke beveiliging: De datacenter is beveiligd middels
brandbeveiliging, slot en airco. Bovendien is de
datacenter gelegen op de tweede verdieping (in
verband met de aangrenzende rivier). Er wordt gebruik
gemaakt van een Pasjessysteem waarmee alleen
ICT-RDOG en gebouwmedewerkers toegang hebben.
Remote access: Voor extern inloggen wordt gebruik
gemaakt van 2-factor conditional access.

Recovery Time Objective (RTO): Een RTO is de tijd
waarna een proces/middel na een onderbreking moet
teruggebracht zijn op een aanvaardbaar niveau, om
een onacceptabele impact op de organisatie te
vermijden.
Recovery: VRHM voert jaarlijks een aantal recovery
tests uit.
Uitwijk: Als de systemen eruit liggen en de
operationele activiteiten in gevaar komen kan VRHM
terugvallen op de landelijke communicatie kanalen en
in het ergste geval is Defensie de uitwijk mogelijkheid.

Monitoring: McAfee Virusscan en Antispyware
Enterprise agent zijn geïnstalleerd die realtime scant
op de laptops. Beheer en signalering vindt plaats via
een McAfee EPO managementserver.
Preventie: Er is een coördinator informatiebeveiliging
aangesteld. De coördinator informatiebeveliging
beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en de
beschikbaarheid van informatie door middel van een
risicobeheerproces. Daarnaast houdt VRHM de ICTinfrastructuur in de gaten via de monitoring tool
Xymon.
Testen: Er zijn afgelopen jaar geen attack- of
penetration testen uitgevoerd.
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4. Overige onderwerpen
4.1. Fraude en naleving wet- en regelgeving

4.2. Onafhankelijkheid

Het management is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van
fraude, het naleven van wet- en regelgeving en voor een cultuur van
eerlijkheid en integriteit en dient zowel preventieve als repressieve
beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude en overtreding
van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. Voor het uitoefenen
van deze verantwoordelijkheid maakt het management gebruik van diverse
beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en gedragscodes,
controle technische functiescheiding en periodieke rapportages over
financiën. Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in
het kader van NV COS 240/250, de risico's met betrekking tot fraude en
overtreding van wet- en regelgeving en beoordelen wij de interne
beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en signaleren
van (materiële) fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. Voor zover
relevant voor onze controle voeren wij gegevensgerichte
controlewerkzaamheden uit.

Baker Tilly past bij controleopdrachten strikte richtlijnen toe
ten aanzien van de onafhankelijkheid. In dat kader hebben
wij binnen onze organisatie reeds controles uitgevoerd om
mogelijke relaties met Omgevingsdienst regio Utrecht, die
een bedreiging kunnen vormen voor het uitvoeren van een
objectieve controle, te identificeren. Op basis hiervan zijn
geen bijzonderheden gebleken.
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in
relatie tot uw organisatie, in overeenstemming met de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk
hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze
oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.

Onze controle is echter niet specifiek gericht op het signaleren van fraude
en niet-naleving van wet- en regelgeving. In het kader van onze controle
hebben wij geen bevindingen te melden met betrekking tot fraude.
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4. Overige onderwerpen {vervolg)
4.3. Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording

4.4. Corona gevolgen

Met ingang van het boekjaar 2021 moet het bestuur een
rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening.
De accountant dient vervolgens de getrouwheid van deze
verantwoording te toetsen. De bewijslast inzake de rechtmatigheid
wordt hiermee verplaatst van de accountant naar het bestuur.

Vanaf het voorjaar 2020 heeft Nederland te maken
gekregen met Corona en de impact die dit heeft op onze
maatschappij. Sinds 15 december is Nederland weer in
een lockdown, wat vanzelfsprekend ook gevolgen heeft
voor uw organisatie.

De belangrijkste aandachtspunten ter voorbereiding zijn:

Ook op de jaarrekening 2020 kan Corona zijn invloed
hebben. In dit kader onderkennen wij onder andere de
volgende aandachtspunten:

Afstemming reikwijdte met het bestuur;
Juiste opzet normenkader en toetsingskader;
Adequaat vastleggen van procesbeschrijvingen;
Opzetten controle-plan inclusief uitwerking risicoanalyse;
Adequaat werkprogramma ter uitvoering.

Verantwoording vergoeding meerkosten vanuit het
Ministerie van VWS
Waardering materiele vaste activa;
Waardering vorderingen;
Toelichting in het bestuursverslag en de jaarrekening.
Wij verwachten dat u bij het opstellen van de jaarrekening
tenminste rekening houdt met de hier genoemde punten.
Graag bespreken wij met u of er eventueel aanvullende
aandachtspunten zijn te benoemen.
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Bijlage 1:
Logische toegangsbeveiliging
Wij onderscheiden vijf bouwstenen ten aanzien van toegangsbeveiliging, waarbij bouwstenen gestapeld, naast een sterke IT beheersing, ook de meeste
controlezekerheid oplevert. Beperkingen in de onderliggende steen, zorgt voor een verzwakking van de bovenliggende stenen. In het onderstaande figuur
zijn de bouwstenen schematisch weergegeven, op de volgende slides geven wij per applicatie weer welke bevindingen wij per applicatie hebben:

Authenticatie

Autorisatie
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Databases: Basis voor
toegangsbeveiliging van een
applicatie is dat de applicatie
de enige toegangspoort is en
dat niet rechtstreeks op de
database gemuteerd kan
worden.

Wachtwoorden: Sterke,
regelmatig wijzigende
wachtwoorden voor
applicaties en databaseszijn
de basis voor
toegangsbeveiliging,
samenhangend met
bewustzijn bij medewerkers.
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Hoge rechten: Voor het
beheersen van autorisaties
is het cruciaal dat de rechten
tot het aanpassen van
rechten zijn beperkt tot
medewerkers die geen
belang hebben bij
aanpassingen.

Á

Gewenste situatie: ledere
organisatie zal moeten
bepalen wat de "SOLLpositie" is ten aanzien van
rechten, met name gericht
op kritische functiescheidingen

Beheersen mutaties:
Wanneer de gewenste
situatie is ingericht,
verwachten wij een beheerst
proces ten aanzien van het
toekennen, ontnemen en
wijzigen van rechten
inclusief monitoring en
controle.
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Wijzigingsbeheer
Bij het doorvoeren van wijzigingen in softwareomgevingen ontstaan risico's voor de bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij verwachten
daarom dat het proces voor wijzigingen een
proces doorloopt, waarmee de risico's die
gelopen worden, zijn ingeschat, worden
geadresseerd en dat hierop maatregelen
genomen worden. Wij hebben onderstaand
aangegeven wat wij verwachten per fase.
Onder wijzigingen verstaan wij niet alleen
nieuwe versie updates, maar ook aanpassingen in (kritieke) systeemconfiguraties.

Proces

Onze verwachting

Risico inschatting

Voor iedere software wijziging is het relevant om te beoordelen wat de risico's zijn die de wijziging
met zich mee brengt voor de hoofdprocessen. Daarnaast moet beoordeeld worden welke
geïdentificeerde technische en organisatorische wijzigingsrisico's er spelen bij het uitvoeren van de
change, in het bijzonder wanneer er sprake is van maatwerk. Hiermee beoordeelt u per wijziging
welke nieuwe of gewijzigde functionaliteit een risico vormt voor een goede werking van uw
bedrijfsvoering.

Opstellen testplan
en aanpak

Vanuit de geïdentificeerde risico's kan een testplan worden gemaakt waarin de te testen elementen
van de software benoemd zijn evenals de inhoudelijk uit te voeren testwerkzaamheden op deze
elementen. Belangrijke elementen hierin zijn go/no-go momenten, het maken van een back up voor
implementatie, een fall-back scenario in het geval een implementatie mislukt en het definiëren van
de impact op de organisatie (denk bijvoorbeeld aan het opleiden van medewerkers)

Testen en
documenteren

Softwarewijzigingen kunnen gestructureerd worden getest, na het correct uitvoeren van de
voorgaande twee stappen.
Het maken van een gedegen vastlegging van testwerkzaamheden is van belang voor de
aantoonbaarheid en controleerbaarheid van de uitgevoerde stappen.
Daarnaast kan de vastlegging van testwerkzaamheden een belangrijke bron van informatie zijn als
er onverhoopt na het doorvoeren van de wijziging toch verstoringen van uw bedrijfsvoering optreden.

Gebruikers
acceptatie

Een wijziging is pas effectief als deze niet alleen is geaccepteerd vanuit een technisch oogpunt,
maar ook vanuit de gebruikersorganisatie. Wij verwachten daarom een formele goedkeuring vanuit
de gebruikersorganisatie, zowel voor implementatie als na de implementatie.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat het nodig is om gebruikers te informeren over bijzonderheden
als gevolg van de wijziging, zoals veranderingen in de werkwijze of aandachtspunten bij het gebruik
van de applicatie.
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