NIEUWS

01 mei 2012

Auditdienst Rijk vandaag van start
Vandaag gaat de nieuwe Auditdienst Rijk (ADR) van start. De nieuwe organisatie bundelt de krachten van
de auditdiensten van de ministeries. "Zo worden de ministeries op een e

ciëntere wijze gecontroleerd",

aldus het ministerie van Financiën.
Met de Auditdienst Rijk is één van de speerpunten van dit kabinet om te komen tot een kleinere en e

ciëntere

rijksdienst gerealiseerd. De nieuwe dienst werkt in opdracht van de ministeries en maakt onderdeel uit van de
organisatie van het ministerie van Financiën.
"Door de bundeling van expertises ontstaat een 'center of excellence' met een vooraanstaande positie op het gebied
van overheidsauditing. Opdrachtgevers pro teren van een hoogwaardige, onafhankelijke en klantgerichte brede
interne auditfunctie met dienstverlening op het vlak van zowel zekerheid als advisering op het gebied van nanciële
verantwoordingen, interne processen en ict", aldus het ministerie.
Daarnaast maakt het samengaan het mogelijk om slagvaardiger om te gaan met de ontwikkelingen binnen de
rijksoverheid en het vakgebied van overheidsauditing.
Registeraccountant Anneke van Zanen-Nieberg is benoemd tot algemeen directeur van de ADR.
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17 juni 2022

Auditdienst Rijk onderzoekt klokkenluiderskwestie
NPO
Het kabinet laat de Auditdienst Rijk onderzoek doen naar de gang van zaken
rondom een melding van een klokkenluider bij de Nederlandse Publieke
Omroep (NPO). Dat... 

MAGAZINE

14 december 2021

Accountants van ADR willen hun rug recht houden
In een omgeving van politieke polarisatie en een obsessie met beeldvorming probeert de Auditdienst Rijk (ADR) in haar
accountantscontrole dicht bij de feiten te... 
NIEUWS

30 augustus 2021

Hoekstra: Onafhankelijkheid ADR en Rekenkamer 'van
groot belang'
Het is "van groot belang" dat de Auditdienst Rijk en de Algemene
Rekenkamer onafhankelijk hun opdrachten kunnen uitvoeren en over de
uitkomsten daarvan rapporteren.... 

NIEUWS

03 juli 2019

ADR onderzoekt 'ongeschreven regels' binnen
Belastingdienst
De Audit Dienst Rijk deed onderzoek naar ‘ongeschreven regels’ bij de
Belastingdienst en het ‘kerndepartement’ van het ministerie van Financiën.
Staatssecretaris... 

NIEUWS

20 mei 2019

Fout in saldibalans drie ministeries en financieel
jaarverslag Rijk
De Belastingdienst heeft onjuiste informatie doorgegeven aan drie
ministeries die toeslagen verstrekken. Bij controle door de Auditdienst Rijk is
niet geconstateerd... 

