
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

De president van de Algemene Rekenkamer 
Postbus 20015 
2500EA Den Haag 

Datum 25 april 2016 

Betreft Reactie op het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag 
Staten-Generaal 

Geachte heer Visser, 

Met belangstelling heb Ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
jaarverslag 2015 van de Staten-Generaal, hoofdstuk IIA van de rijksbegroting. 
Hierbij ontvangt u mijn bestuurlijke reactie, mede namens de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Tot mijn genoegen constateert u dat de In het jaarverslag opgenomen financiële 
Informatie deugdelijk Is weergegeven en voldoet aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Tevens stelt u vast dat de In de financiële 
overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met betrekking tot de bedrijfsvoering vraagt u 
aandacht voor de informatiebeveiliging. 

Informatiebeveiliging 
De Tweede Kamer heeft kennis genomen van uw bevindingen en onderschrijft het 
belang van de informatiebeveiliging. De Tweede Kamer heeft In maart 2015 de 
Baseline informatiebeveiliging Tweede Kamer (BITK) vastgesteld en zich 
geconformeerd aan de eisen die gesteld zijn aan de BIR. Vervolgens is in 2015 de 
implementatie van de BITK ter hand genomen. Aan de Implementatie van de 
plannen is een gap analyse vooraf gegaan die heeft geleid tot een prioritering op 
basis van risico's. De implementatie van de BITK zal in de tweede helft van 2016 
zijn afgerond. 

Sinds oktober 2015 is voor de Rijksdienst een model voor de In control verklaring 
beschikbaar. De in control verklaring betreft een groeitraject dat moet voorzien in 
een toets van het functioneren en de werking van het stelsel van 
informatiebeveiliging In een bepaalde periode. Ook de Tweede Kamer stelt zich 
ten doel inzicht te verkrijgen in de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van de BITK. 
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BZK 

Met de Auditdienst Rijk Is Inmiddels de principe afspraak gemaakt dat in de 
tweede helft van 2016 een onderzoek naar de werking van de BITK zal 
plaatsvinden. Over het karakter en de aanpak van het onderzoek worden voor het 
zomerreces afspraken gemaakt. 

Datum 
25 april 2016 

Kenmerk 
2016-0000237408 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Plasterk 

Pagina 2 van 2 


