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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1967
Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over de zorgwekkende situatie bij een belangrijke
IT-dienstverlener van de Nederlandse overheid (ingezonden 7 februari 2020).
Antwoord van Minister Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
(ontvangen 9 maart 2020).
Vraag 1
Kent u het bericht «Sanderink (Centric): «Miljoenenwinst is -verlies»»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Vindt u dit een zeer zorgwekkend bericht, aangezien de (financiële) positie
van een belangrijke IT-leverancier van de Nederlandse overheid nu ernstig in
gevaar lijkt te zijn?
Antwoord 2
Ik zie, gelet op berichtgeving die volgde na uw vragen, de huidige situatie
niet als zorgwekkend.
Nadat uw vragen gesteld werden, is het bericht «Sanderink (Centric):
«Miljoenenwinst is -verlies»»?» (d.d. 6 februari 2020) door Centric in een
verklaring hersteld. Het bedrijf stelt: «Onlangs is in de media ten onrechte het
beeld ontstaan dat Centric verlies zou hebben geleden in 2018.» Dit bericht
wordt door het door u geciteerde medium (Computable) onderschreven op
11 februari in het artikel «Centric: «Wél winst gemaakt in 2018»» en op
21 februari in het artikel «Centric herziet herziening jaarcijfers 2018».2
Eerder werden door de leden Omtzigt, Ronnes en Amhaouch (allen CDA) aan
de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat ook vragen
over deze kwestie gesteld (ingezonden 7 januari 2020). Deze vragen waren
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https://www.computable.nl/artikel/nieuws/ict-branche/6874569/250449/centric-leed-11-miljoenverlies-in-2018.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/outsourcing/6876867/250449/centric-wel-winstgemaakt-in-2018.html?utm_source=computable.nl&utm_medium=email&utm_campaign=
dagelijkse_update&utm_content=topartikelen
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6883682/250449/centric-herziet-herzieningjaarcijfers-2018.html
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uitgebreider en zijn momenteel nog niet beantwoord. Ik ben in contact
getreden met mijn collega’s. Deze vragen zullen op korte termijn worden
beantwoord. (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1678)
Vraag 3
Heeft u een beeld van de impact voor de Nederlandse overheid (op centraal
en decentraal niveau) bij een mogelijk faillissement van Centric?
Antwoord 3
De hoeveelheid opdrachten die Centric binnen de rijksoverheid uitvoert is
beperkt. Centric is het meest actief in de gemeentelijke sector. De verantwoordelijkheid voor de impact van een mogelijk faillissement van een leverancier
aan een gemeente ligt bij de specifieke gemeente die zaken doet met deze
leverancier. Ik heb voor het beantwoorden van deze vragen contact gehad
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanuit de VNG zijn er op
dit moment geen zorgen.
Vraag 4
Bent u, mede vanuit uw ketenverantwoordelijkheid, bereid om te inventariseren welke (nood)maatregelen aan de kant van de overheid getroffen dienen te
worden indien Centric failliet gaat en wilt u de Kamer hierover informeren?
Antwoord 4
Gelet op het antwoord op vraag 2, acht ik het op dit moment niet opportuun
om (nood)maatregelen te inventariseren.
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