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Reactie op de resultaten van het verantwoordingsonderzoek
2018 HIIA

Geachte heer Visser,
Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw conceptrapport bij het
jaarverslag 2018 van de Staten-Generaal, hoofdstuk IIA van de rijksbegroting.
Hierbij ontvangt u mijn bestuurlijke reactie, mede namens de Eerste en de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Tot mijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen financiële
informatie voldoet aan de daaraan te stellen eisen en deugdelijk is weergegeven.
Met betrekking tot de bedrijfsvoering constateert u dat de beveiliging en het
beheer van het financiële systeem bij de Tweede Kamer onvoldoende is. In
onderstaande passage reageert de Tweede Kamer op uw constateringen.
Reactie Tweede en Eerste Kamer
De Tweede Kamer heeft met genoegen kennisgenomen van de bevindingen van
de Algemene Rekenkamer, waaruit blijkt dat de verantwoording voldoet aan de
daaraan te stellen eisen en dat de informatiebeveiliging verder is verbeterd.
Evenals over 2017 is ook in 2018 een in control verklaring afgegeven over de
informatiebeveiliging. De Tweede Kamer onderschrijft de bevinding dat er over
2018 nog geen assurancerapport is afgegeven over de informatiebeveiliging van
het financieel informatiesysteem. De afspraken daartoe zijn inmiddels vastgelegd
in een overeenkomst met de leverancier. Met ingang van 2019 zal dat
assurancerapport jaarlijks worden afgegeven.
Daarnaast geeft u een aanbeveling voor de Eerste Kamer omtrent het opstellen
van een in control verklaring. Tot mijn genoegen kan ik u laten weten dat de
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Eerste Kamer de aanbeveling over de in control verklaring op het gebied van
informatiebeveiliging in 2019 en verdere jaren op gaat pakken. In uw overige
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conclusies kan de Eerste Kamer zich vinden.
Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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