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Geachte heer Dekker,
Op 6 november 2018 heb ik u geïnformeerd over het tijdspad van het basisplan Digitale
Toegankelijkheid Civiel recht en Bestuursrecht en de RIT-toets. In uw brief aan de Tweede Kamer van
15 november 2018 maakt u melding van de koppeling van de financiering van het ba.sisplan aan een
toets door het Bureau ICT Toetsing. Deze toets zou het tweede kwartaal van 2019 worden aangevraagd.
Om de nieuwe plannenyan de Rechtspraak voor Civiel recht en Bestuursrecht zorgvuldig te kunnen
ontwikkelen, heeft de Rechtspraak geconstateerd meer voorbereidingsi’ijd nodig te hebben. De BIT-toets
zal uiterlijk begin volgendjaar worden aangevraagd..
De Rechtspraak heeft nog geen ervaring heeft met BIT toetsen. De uitkomst van de toets is voor de
Rechtspraak van groot belang voor het zetten van vervolgstappen (inclusief financiering) en voor het
terugwinnen van het vertrouwen binnen de eigen Organisatie, bij ketenpartners, samenleving en politiek.
Mede gebaseerd op ervaringen van andere overheidsorganisaties die een RIT-toets lieten uitvoeren,
heeft de Rechtspraak er ondertussen voor gekozen de BIT-toets vooraf te laten gaan door interne en
externe pre-BIT toetsen. Dit vraagt echter wel meer voorbereidingstijd.
Daarnaast heeft de Rechtspraak met het stopzetten van KEJ afscheid moeten nemen van veel mensen,
waarmee ook IT-ervaring en kennis verloren is gegaan. Krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig
cruciale posities opnieuw in te vullen. Deze krapte op de arbeidsmarkt vertaalt zich ook in een
overspannen advies- en inhuurmarkt, waardoor een aantal noodzakelijke versterkingen langer op zich
hebben laten wachten dan gehoopt, zoals het vinden van projectleiding met ervaring met RIT-toetsen.
Mensen met de juiste ervaring en kennis zijn randvoorwaardelijk om de juiste vervolgstappen te zetten.
De komende maanden werken wij verder aan het uitvoeringsplan waarmee wij naar het RIT gaan.
Daaruit zal blijken hoe de Rechtspraak gefaseerd en beheerst het basisplan gaat realiseren.
Ik houd u verder op de hoogte via de ICT-portfolio-overleggen per kwartaal.
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