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Geachte griffier,
Graag zou ik onderstaand verzoek geagendeerd zien voor de rondvraag van de
eerstvolgende procedure-vergadering van de commissie J&V.

Aan de leden van de commissie J&V,
In de procedurevergadering van 26 april 2018 is op mijn verzoek door de commissie besloten
om de minister te vragen een overzicht te verstrekken van lopende ICT-projecten die een
begroting kennen van € 5 miljoen of meer. Tevens is verzocht per project aan te geven of het
project een BIT-toets kent alsmede de nodige aanvullende informatie per project. Ik
constateer dat tot op heden dit overzicht niet verstrekt is.
Op 16 mei 2018 heeft de Minister van BZK de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 (31
490, 239) aan de Kamer aangeboden. Als bijlage bij deze jaarrapportage is opgenomen een
overzicht van de grote ICT projecten (Bijlage Grote ICT-projecten). Uit deze bijlage blijkt dat
er in 2017 onder de verantwoordelijkheid van de ministers op J&V 10 grote ICT-projecten
draaiden die qua cumulatief meerjarige uitgaven tot en met 2017 (nagenoeg) allemaal (ruim)
boven de € 5 miljoen uit kwamen. Deze projecten lopen door in 2018, geen van deze
projecten is binnen de planning afgerond, een aantal projecten kent zeer forse
budgetoverschrijdingen (soms zelfs 10 x hoger) en opvallend is dat op dit overzicht geen ICTprojecten van de Politie voorkomen.
Op 10 juli 2015 heeft de (toenmalige) minister van Bouwen en Wonen de Kamer toegezegd
dat alle nieuwe projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen getoetst zullen
worden door het BIT (Tijdelijk Bureau ICT Toetsing).
Op 26 februari 2018 heeft de staatssecretaris van BZK de jaarrapportage van het BIT naar de
Kamer gezonden. Uit deze rapportage blijkt dat in de jaren 2016 en 2017 vanuit het
ministerie van J&V 2 ICT-projecten aan het BIT zijn voorgelegd, te weten het project
Implementatie Vernieuwing C2000 en het project Zelfbediening Justitiabelen. In 2018 heeft
het ministerie van J&V vooralsnog geen ICT-projecten aan het BIT voorgelegd. Het BIT
constateert dat projecten soms kleiner worden gemaakt zodat de ICT-component niet hoger
is dan € 5 miljoen. De Toezichtsraad BIT schrijft in een brief van 26 april 2018 dat het
administratief opknippen van grotere ICT-projecten een zorgelijke ontwikkeling is.
Tot besluit: één van de constateringen/aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie ICTprojecten bij de Overheid (commissie Elias) is dat de Kamer meer werk moet maken van zijn
toezichthoudende rol op ICT-projecten bij de overheid.

Daarom het volgende verzoek. Graag zou ik zien dat de commissie mij steunt om te komen
tot een technische briefing. Ik zou willen spreken met de Chief Information Officer van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid alsmede het hoofd van het BIT. Tevens zou ik de steun
van de commissie willen om uiterlijk één week voor deze technische briefing het gevraagde
overzicht van ICT-projecten te ontvangen.
Chris van Dam/CDA

