
 

 

Naar verluidt is de Auditdienst Rijk (ADR) begin 2016 geëvalueerd. Het onderzoeksbureau zou haar rapport 
per april 2016 hebben uitgebracht. Dit onderzoeksresultaat is nog niet openbaar gemaakt. Reden voor de 
auteurs om de vragen die we over de ADR hebben alvast te formuleren. Hopelijk krijgen we met  
het rapport de antwoorden.  

Tijdens onze zoektocht naar bronmateriaal bleek alras dat de Auditdienst Rijk een lacune vormt in de externe 
governance van het Ministerie van Financiën. Het departement rapporteert nauwelijks over de ADR. Dit 
terwijl deze dienst naar schatting 600 fte omvat en de apparaatsuitgaven circa 60 miljoen euro bedragen. 
Daarmee is de ADR twee maal zo groot als de Algemene Rekenkamer. Hoewel een mammoet in auditland, 
komt het woord ADR welgeteld slechts eenmaal voor in de Memorie van Toelichting bij de begroting van 
Financiën over 2017 (p. 177). Wat de enge governance betreft is het niet veel beter gesteld. Slechts twee, 
summiere, jaarverslagen (2013 en 2014); en zelfs geen Jaarplan 2016. 

De vorming van de ADR in 2012 als auditdienst van het Rijk vloeide voort uit een passage in het 
regeerakkoord van Rutte I: “Er wordt door de rijksoverheid verder gewerkt aan de vorming van een 
rijksinspectie en centralisatie van bedrijfsvoering (o.a. ICT, inkoop, huisvesting, auditdiensten, facilitaire 
diensten) met een adequate aansturing en doorzettingsmacht voor de verantwoordelijke bewindspersoon”. 
Tot veler verbazing verstond het Ministerie van Financiën onder “auditdiensten” niet “interne 
accountantscontrole”, maar hanteerde een ongebruikelijk brede uitleg van dat begrip te weten: 

a) het onderzoek naar de inrichting van de interne beheersing (operational auditing); 
b) de (verbijzonderde) interne controle op de goede werking van de processen; 
c) de interne accountantscontrole (financial auditing); en wonderlijk genoeg ook nog 
d) de externe accountantscontrole (controle jaarrekening); alsmede in lijn daarmee 
e) het onderzoek, de interne controle en de accountantscontrole op IT-gebied. 

Het effect van deze interpretatie was ingrijpend. Het transformatieproces ontketende een golf aan ongeloof, 
onzekerheid, ontkenning en weerstand. Uiteindelijk werd bij de departementen de 
onderzoekscapaciteit (conform a) ontmanteld, werden interne controle-functionarissen (conform b) naar 
Financiën overgeheveld en dienden ook accountants en IT-medewerkers (conform c, d & e) hun toevlucht bij 
Financiën te zoeken. 

Vanuit bestuurskundig perspectief zou het passend zijn om alleen op de jaarrekening gerichte 
controlewerkzaamheden (conform c) over te dragen. Maar Financiën beschikt! 

Naast Secretarissen-Generaal en directeuren waren het de auditmanagers die weerstand boden. Vooral na 
het bericht dat de ADR-directie praktisch geheel uit accountants zou bestaan. 
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Krijgen we na de evaluatie nu de antwoorden? 
Wat is toch de achtergrond van de verrassende keuze die destijds, ondanks alle tegenwerpingen, is 
gemaakt? Wat is toch de legitimatie van de aperte invloed die Financiën meent te kunnen uitoefenen op 
de structuur en de integrale aansturing van de departementen? Krijgen we uitsluitsel over de vermeende 
capaciteitsdoublures en de geopperde doelmatigheid en effectiviteit van een centrale brede auditdienst? 
Wat zijn de antwoorden op deze vragen? 
1. Welke argumenten zijn destijds gehanteerd om juist de bedrijfskundige operational auditors (conform 
a) vanuit de departementen naar Financiën te kunnen overhevelen? 

2. Het is onduidelijk waarom de (verbijzonderde) interne controle functionarissen (conform b) en de interne 
accountants (conform c) in één departement moeten worden samengebracht. De departementen waren 
op het gebied van interne controle nagenoeg in control en per departement is het zeer de vraag of een 
interne accountantsfunctie nodig is. 

3. Deelt Financiën de mening dat de ministeriële verantwoordelijkheid in het geding is nu het 
intern bedrijfskundig toetsend onderzoek (conform a) door Financiën wordt aangestuurd? 

4. Het is de vraag of de verbijzonderde interne controles die de ADR uitvoert niet in conflict zijn met de 
controles die de departementen zelf uitvoeren. Dat geldt ook voor de onderzoeken van de Algemene 
Rekenkamer. Bruuskeert Financiën de Algemene Rekenkamer? 

5. De Kamervragen uit 2013 over de vermeende doublure van 600 fte’s, zijn niet alle naar genoegen 
beantwoord. Biedt het evaluatierapport wél het noodzakelijke formatieve inzicht? 

6. Er rinkelen opnieuw alarmbellen. In toenemende mate lijken controlemedewerkers van de ADR het 
bedrijfskundig onderzoek binnen departementen te gaan domineren. 

7. Het is de vraag of een gecentraliseerde accountantsdienst überhaupt wenselijk is. Het Ministerie 
antwoordt niet op de door de VVD hierover gestelde vragen. Vragen naar aanleiding van een artikel van 
juni 2013 in het Financieele Dagblad (FD). 

8. Financiën wijkt af van de internationale norm dat (accountants)controles en advieswerkzaamheden 
onverenigbaar zijn. Heeft Financiën niet een voorbeeldfunctie? 

 
 

 

Waarom verstoort de ADR toch het In Control proces bij de departementen? Het heeft er alle schijn van 
dat het Ministerie van Financiën, al eerder gekwalificeerd als de “Olympus aan het Korte Voorhout”, zich 
weinig van kritisch commentaar aantrekt en zonder meer volhardt in een eenmaal ingeslagen weg. 

De vraag is dus wie de kat nu eindelijk de bel gaat aanbinden. Directies wachten daar niet op en lijken zelf 
weer auditfuncties te hebben ingesteld. Wellicht komt de Algemene Rekenkamer in het geweer. Maar 
vooral de Tweede Kamer zou zich dienen te roeren. Wij wachten in spanning op de openbaarmaking van 
het evaluatierapport. 
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