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Aanleiding 
Betreft de aanbieding van de basisrapportage en de voortgangsrapportage van GrIT. De VCD besloot 

op 11 februari 2021 GrIT aan te merken als Groot Project en stuurde op 9 december 2021 daarvoor 

een uitgangspuntennotitie voor de nieuw op te stellen rapportages. Aan de Kamer is toegezegd de 

eerste basis- en voortgangsrapportage voor 1 oktober 2022 te versturen. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met voorliggende kamerbrief, de GrIT-rapportage(s) en bijlagen, en doorgeleiden naar 

de Kamer. De commercieel-vertrouwelijke bijlagen dienen hierbij vertrouwelijk meegestuurd te 

worden. 

Kernpunten 
 GrIT bevindt zich sinds 1 januari 2021 in de realisatiefase. De basisrapportage is gebaseerd op 

de business case die onder GrIT ligt. Hoofdstukken 1-4 zijn beschrijvend van aard, hoofdstuk 5 

beschrijft de voortgang in 2021. De voortgangsrapportage beschrijft de voortgang in het eerste 

halfjaar van 2022 (peildatum 30 juni 2022).  

 Conform de rapportages wordt u geadviseerd de Kamer te melden dat GrIT voor de aspecten 

product, tijd en geld binnen de gestelde kaders blijft. U wordt ook geadviseerd in te gaan op 

uitdagingen die het programma kent. Dit zijn voornamelijk exogene factoren: de nationale 

stikstofproblematiek, de COVID-19 pandemie en het wereldwijde chiptekort. De rapportages 

kennen risicoparagrafen waarin deze risico’s onderkend zijn en waarin mitigerende maatregelen 

beschreven staan. 

 Daarnaast wordt u geadviseerd in de brief in te gaan op krapte op de arbeidsmarkt, in het 

bijzonder in het IT-domein. Op termijn kan dit gevolgen hebben voor GrIT, maar ook voor het 

gehele IT-domein binnen Defensie. Vooralsnog is hier geen sprake van geweest door extra 

inhuur van externe medewerkers. Ook dit risico en de mitigerende maatregelen hiervoor staan 

beschreven in de rapportages. Daarbij geldt dat, qua wisselwerking tussen GrIT en andere IT-

programma’s bij Defensie, er beperkte onderlinge afhankelijkheden bestaan tussen de IT-

programma’s. Wel geldt dat GrIT baten realiseert die waarde hebben voor de andere 

programma’s. U wordt geadviseerd dit te benadrukken in de brief. 

 Tot slot wordt u geadviseerd de Kamer te informeren over de uitkomst van gesprekken tussen 

het Adviescollege ICT (AcICT) en Defensie over een nieuwe aanpak van BIT-toetsen voor GrIT. 

Het AcICT liet Defensie in maart 2022 weten meer toegevoegde waarde te zien in een periodieke 

toets op het programma als geheel, in plaats van toetsing op het niveau van de blokken, die tot 

dusver gold. De uitkomst hiervan is dat het AcICT een eerste BIT-toets ‘nieuwe stijl’ zal 

uitvoeren in de eerste helft van 2023. De CIO zal voorafgaand hieraan ook een interne toets 

naar GrIT uitvoeren, te starten in Q4 2022. 
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Toelichting 
 

Financiële overwegingen 

GrIT blijft voor het aspect geld binnen de gestelde kaders. Wel is sprake van een stijging van kosten. 

Dit is te verklaren door indexatie en prijspeilbijstelling. Deze extra kosten zijn gedekt vanuit het DLP. 

Sommige extra kosten zijn gedekt middels de risicoreservering. Tevens dient rekening gehouden te 

worden met commerciële vertrouwelijkheid van sommige financiële informatie. Om deze reden is 

een commercieel-vertrouwelijke bijlage aan zowel de basis- als voortgangsrapportage toegevoegd. 

Hierin wordt in meer detail de financiële status van GrIT behandeld.  

Juridische overwegingen 

Er zijn geen specifieke juridische overwegingen voor deze rapportages en kamerbrief.  

Communicatie 

Er is geen specifieke actie voorzien qua communicatie. 

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Geen. Zie wel de financiële overwegingen over de commerciële vertrouwelijkheid hierboven. 

 

 

Chief Information Officer 

Voor deze het hoofd CIO-office 

 




