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Betreft Beslissing op uw WOB-verzoek

Geachte

Bij brief van 18 juni 2019, ontvangen op 20 juni 2019, hebt u bij mljn ministerie
een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

Concreet verzoekt u om een kopie van alle communicatie en informatie-
uitwisseling tussen de Toezichtsraad BIT, de directie van bet BIT en de ambtelijke
en politieke leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (in het bijzonder
staatssecretaris Raymond Knops) over het Eindrapport, vanaf 1 november 2018,
ex nunc, bij en onder het ministerie van BZK.

Bij brief van 20 juni 2019 heb ik de ontvangst van uw verzoek aan u bevestigd.

Bij brief van 17 juli 2019 is de termijn om op uw verzoek te beslissen met vier
weken veriengd.

Met deze brief wordt op uw verzoek beslist.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen

verwijs ik u naar de bijiage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek is een inventarisatie gemaakt van de bij mijn ministerie
aanwezige documenten. Er zijn 146 documenten aangetroffen. Een beschrijving
van de documenten is opgenomen in een inventarislijst die als bijiage 2 deel
uitmaakt van dit besluit.
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U bent er over geinformeerd dat er derde belanghebbenden zijn bij de
openbaarmaking van de documenten en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld
hierover hun zienswijze te geven.

Een de derde belanghebbende heeft bedenkingen ingediend.
De zienswijze van deze derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen. Zie het onderdeei Overwegingen bij de passage over de
eerbiediging van de persoonlijke ievenssfeer (art. 10, iid 2 sub e Wob).

Besluit

□eels Goenbaar
Ik heb besioten uw verzoek gedeelteiijk te honoreren door de in bijiage 3
opgenomen documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin
vermelde uitzonderingsgronden.

Waar overigens informatie op basis van een andere grond dan de bescherming
van de persoonlijke Ievenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e Wob) niet
openbaar wordt gemaakt, is dit expiiciet aangegeven.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid ta.v. een ieder

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of beiangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen'beiangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van
openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde
documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogeiijk is. Indien ik aan
u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven
indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande toetsing aan de
artikelen 10 en 11 dan ook piaats.

De eerbiediging van de persoonlijke ievenssfeer (art. 10, iid 2 sub e Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke Ievenssfeer wordt geeerbiedigd.
In de documenten met de nummers 1 tot en met 61a komen documenten met
persoonsgegevens voor. Hoewei derden, ambtenaren en andere bij de
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besluitvorming betrokken personen in hun beroepshalve functioneren als zodanig
niet ten voile een beroep kunnen doen op de persoonlijke levenssfeer, geidt dit
volgens vaste rechtspraak wel voor gegevens als namen, telefoonnummers (werk
en prive), e-maiiadressen en handtekeningen en parafen. Namen en andere naar
een persoon herieidbare gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zlch tegen het openbaar
maken van dergelljke informatle verzetten. Een ultzondering geidt voor namen
van ambtenaren in besluiten die zij krachtens mandaat hebben ondertekend,
omdat volgens de jurisprudentie deze ambtenaren in beginsel hebben te
aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun namen naar buiten komen.

Kenmerk

2019-0000672745

Bij de informatie die in de documenten in dit geval in het geding zijn, weegt naar
mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen zwaarder
dan het algemene, publieke belang van openbaarheid van deze
persoonsinformatie. Ik maak deze informatie dan ook niet openbaar. Ik hanteer
hierin de Rijksbrede lijn dat namen van directeuren en 'hoger' wel openbaar
worden gemaakt vanwege het publieke karakter, maar daaronder niet. Onverlet
dat het in een voorkomend geval daarbij ook kan gaan om een publieke functie.

Waar een derdebelanghebbende in dit kader een beroep heeft gedaan op artikei
10, derde lid, van de Wob, wijs Ik op het volgende. Dit artikellid bepaalt dat het
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob niet van toepassing is voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. Onverlet deze
toestemming ben Ik echter van oordeel dat de op de betrokken persoon
betrekking hebbende (indirect herieidbare) persoonsgegevens niet openbaar
kunnen worden gemaakt. Voor een nadere motivering hiertoe verwijs ik naar
hetgeen ik hieronder opmerk in het kader van artikei 10, tweede lid, aanhef en
onder g, van de Wob.

Op verzoek van een derde belanghebbende is de bijiage (55a) bij een e-mail (55)
verwijderd.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangeiegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden. (art. 10, lid 2 sub g Wob)

Op grond van artikei 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, blijft
verstrekking van informatie achtwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen de benadeling van de bij de aangeiegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden. Het gaat hier om gegevens
betreffende een personeelskwestie die naar zijn aard zeer vertrouwelijke
persoonlijke informatie bevat. Over gegevens van persoonlijke aard verstrekt aan
de bestuurder, in het vertrouwen dat deze alleen door de bestuurder zouden
worden gebruikt voor het doei dat bij het verschaffen ervan wordt beoogd, wordt
geen informatie naar buiten verstrekt indien het publieke belang van de
openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid van die
informatie. Onverlet de toestemming van de desbetreffende betrokken persoon in
te stemmen met openbaarmaking van de persoonsgegevens. Hier dient het
grotere algemene belang dat vertrouwelijke gegevens uit een personeelsdossier
niet openbaar worden gemaakt, te prevaleren. Voorkomen moet immers worden
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dat werknemers zich niet langer vrij voelen om in vertrouwen informatie te delen
en op te laten In het personeeisdossler. DIt acht Ik voor het goede functloneren
voor mij als werkgever onevenredig benadelend.

Tevens betreft dit informatie die onderdeei uitmaakt van besiuitvorming
positionering BIT die voor het eind van dit jaar near de Tweede Kamer wordt
gezonden. Ik maak de documenten met de nummers 19a (niet) en 59a (deels)
openbaar.

Persoonlijke beleidsopvattingen in stuk voor intern beraad (artikei 11, iid 1 Wob)

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in gevai van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteid ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Uit de wetsgeschiedenis biijkt dat onder het begrip "documenten opgesteid ten
behoeve van intern beraad" onder meer moet worden begrepen: nota's van
ambtenaren en hun politieke en ambteiijk ieidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdeien van een ministerie en tussen ministeries onderiing,
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet uitdrukkelijk blijken dat zij bedoeld zijn als stukken voor
intern beraad, of men moet deze bedoeiing redeiijkerwijs kunnen vermoeden.
Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
beraad zijn betrokken bij de beieidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderiing en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechteiijk zijn siechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wii nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorsteilen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
Specifiek gaat het dan om meningen van betrokkenen over de evaluatie van AEF,
de meningen van betrokkenen over specifieke toetsen en meningen van
betrokkenen over vertrouweiijke gesprekken over de personeelskwestie.

Met een beroep op artikei 11, eerste iid, van de Wob
maak ik de documenten 001a (deeis), 005a, 007a (niet), 12c, 15 (deeis), 15a
(niet), 16b, 17a (niet), 23, 23b, 25, 26, 28, 29 (deeis), 35a, 37a (niet), 53, 56b,
60b (deeis) en 61 (niet) openbaar vanwege opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik in het document
onieesbaar gemaakt onder vermeiding van: 11, iid 1 of worden voiledig niet
openbaar waar het concepten betreft die later wel in afgeronde vorm zijn
openbaar gemaakt.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de
pubiieke discussie. Ik zie dan ook geen aanieiding om met toepassing van artikei
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herieidbare vorm, informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.

Kenmerk

2019-0000672745
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De volgende documenten met de nummers 004e t/m 004i, 12g t/m 12j, 16c t/m
ISf, 32c t/m 32®, 34c t/m 34f, 34h t/m 34j, 49c, 49i t/m 49k, 56c, en 60c t/m
60e op de inventahslijst worden niet verstrekt omdat ze niet onder de scope
vallen van dit Wob-verzoek. Het betreft een aantal bijiagen bij e-mails.

Plaatsing op internet

De openbaar gemaakte stukken worden met een geanonimlseerd Wob-besluit op
www. rijkso verheid. n/g ep laatst.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Ken mark

2019-0000672745

drs. M.R. Schurink

Secretaris-generaal

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit beslult daartegen per

brief bezwaar maken bIj de minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

DGOO/directie Ambtenaar en Organisatie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het

bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het

adres van de indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden waarop het bezwaar

berust en, zo mogeiijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Nr. Document Beoordeling Toelichting
001 20181112 Mail over conceptrapport Deels openbaar 10.2.e
001a 20181112 bijlage 1 conceptrapport Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de Evaluatie BIT 2018 van AEF.
002 20181114 Mail over datum gesprek stas Deels openbaar 10.2.e
003 20181115 Mail over datum gesprek stas Deels openbaar 10.2.e
004 20181123 Mail met agenda en en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
004a 20181123 bijlage 1 agenda TR Deels openbaar 10.2.e
004b 20181123 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e
004c 20181123 bijlage 3 rapportage evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
004d 20181123 bijlage 4 agenda gesprek evaluatie Deels openbaar 10.2.e
005 20181125 Mail over agenda en stuk over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
005a 20181125 bijlage bij Mail over agenda en stuk over evaluatie Niet openbaar 11.1. Betreft concept aanbiedingsbrief van de Toezichtsraad bij Evaluatie BIT, definitieve versie is reeds openbaar.
006 20181125 Mail over agenda en stuk over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
007 20181125 Mail over agenda en stuk over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
007a 20181125 bijlage bij Mail over agenda en stuk over evaluatie Niet openbaar 11.1. Betreft concept aanbiedingsbrief van de Toezichtsraad bij Evaluatie BIT, definitieve versie is reeds openbaar.
008 20181128 App over evaluatie Niet openbaar Betreft een app van de voorzitter van de Toezichtsraad aan de SG BZK met het verzoek het gesprek met de staatssecretaris op 30/11 voor te bespreken.
009 20181129 vergaderverzoek bespreken evaluatie Deels openbaar 10.2.e
010 20181129 mail over agenda Deels openbaar 10.2.e
010a 20181129 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
011 20181130 mail over agenda Deels openbaar 10.2.e
012 20181213 Mail met agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
012a 20181213 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
012b 20181213 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e
012c 20181213 bijlage 3 aantekeningen gesprek stas Deels openbaar 10.2.e/11.1
012d 20181213 bijlage 4 aanbiedingsbrief eindrapport evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
012e 20181213 bijlage 5  aanbiedingsbrief evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
012f 20181213 bijlage 6 rapportage evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
013 20181218 Mail over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
014 20181218 Mail aanbieding evaluatie Deels openbaar 10.2.e
014a 20181218 bijlage 1 evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
014b 20181218 bijlage 2 aanbiedingsbrief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
014c 20181218 bijlage 3 aanbiedingsbrief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
015 20190113 Mail conceptbrief evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e/11.1
015a 20190113 Bijlage 1 TK Brief Evaluatie Bureau ICT-toetsing Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de brief aan de Tweede Kamer over de Evaluatie BIT, de definitieve versie is reeds openbaar op www.rijksoverheid.
016 20190125 Mail agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
016a 20190125 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
016b 20190125 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
017 20190128 Mailwisseling nav agenda en stukken vergadering TR Deels openbaar 10.2.e
017a 20190128 Bijlage TK brief Evaluatie Bureau ICT-toetsing Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de brief aan de Tweede Kamer over de Evaluatie BIT, de definitieve versie is reeds openbaar op www.rijksoverheid.
018 20190128 Mail over evaluatie naar TK Deels openbaar 10.2.e
019 20190128 Mail over brief in digidoc Deels openbaar 10.2.e
019a 20190128 bijlage 1 opmerkingen stass Niet openbaar 10.2.g. Dit stuk bevat o.a. een conceptbrief van de beleidsreactie op de Evaluatie BIT aan de Tweede Kamer. Zoals gemeld wordt dit de beleidsreactie voor einde 2019 naar de TK gestuurd, op basis van die reactie gaat BZK de discussie aan.
020 20190129 Mail over onderzoek Deels openbaar 10.2.e
021 20190130 Mailwisseling over onderzoek Deels openbaar 10.2.e
022 20190130 Mail reactie over onderzoek Deels openbaar 10.2.e
023 20190201 Mailwisseling over evaluatie met stukken Deels openbaar 10.2.e/11.1
023a 20190201 bijlage 1 brief TK aanbieding evalautie BIT en uitstel beleidsreactie Volledig openbaar
023b 20190201 bijlage 2 nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel beleidsreactie Deels openbaar 10.2.e/11.1
024 20190201 Mail over aanbiedingsbrief evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
024a 20190201 Bijlage Brief TK aanbieding evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie Reeds openbaar Zie document nummer 23a
025 20190201 Mailwisseling over evaluatie analyse Deels openbaar 10.2.e/11.1
026 20190201 Mailwisseling over evaluatie Deels openbaar 10.2.e/11.1
027 20190201 Reactiemail over aanbiedingsbrief evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
027a 20190201 Bijlage Brief TK aanbieding evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie Volledig openbaar
028 20190206 Mailwisseling nav Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel Deels openbaar 10.2.e/11.1
029 20190212 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e/11.1
030 20190218 Mail aanbieding evaluatie Deels openbaar 10.2.e
030a 20190218 bijlage 1 aanbiedingmail Reeds openbaar Onderdeel van de stukken zie nr 014
030b 20190218 bijlage 2 evaluatie BIT brief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
031 20190218 Mail over brief evaluatie Deels openbaar 10.2.e
031a 20190218 bijlage 1 brief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
032 20190225 Mail agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
032a 20190225 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
032b 20190225 bijlage 2 verslag 28 januari Deels openbaar 10.2.e
033 20190314 Reactiemail over jaarrapportage Deels openbaar 10.2.e
034 20190318 Agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
034a 20190318 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
034b 20190318 bijlage 2 verslag 28 februari Deels openbaar 10.2.e
034g 20190318 bijlage 7 voorstel gesprekken TR met CIO Volledig openbaar
035 20190323 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
035a 20190323 bijlage 1 aanbiedingsbrief Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de brief aan de Tweede Kamer over de Evaluatie BIT, de definitieve versie is reeds openbaar op www.rijksoverheid.
035b 20190323 bijlage 2 nota aanbieding evaluatie Deels openbaar 10.2.e
036 20190324 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
037 20190326 Mail met stukken evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
037a 20190326 bijlage 1 aanbiedingsbrief Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de brief aan de Tweede Kamer over de Evaluatie BIT, de definitieve versie is reeds openbaar op www.rijksoverheid.
037b 20190326 bijlage 2 nota aanbieding evaluatie Deels openbaar Zie stukken nummer 35b
038 20190326 Reactie mail stukken evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
039 20190402 Mail evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
039a 20190402 bijlage mail evaluatie brief Deels openbaar 10.2.e
040 20190403 Reactiemail evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
041 20190404 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
042 20190404 Mail dgOO inzake evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
042a 20190404 Bijlage bij mail dgOO inzake evaluatie BIT Deels openbaar Zie stukken nummer 039a
043 20190404 Tweede mail dgOO inzake evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
044 20190405 Mailwisseling over afspraak evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
045 20190408 Mailwisseling afspraak met TR Deels openbaar 10.2.e
049 20190423 Mail en stukken TR 25 april Deels openbaar 10.2.e
049a 20190423 Bijlage 0 agenda Deels openbaar 10.2.e
049b 20190423 bijlage 1a verslag Deels openbaar 10.2.e



049d 20190423 Bijlage 3b aanbiedingsbrief bij evaluatie BIT Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
049e 20190423 Bijlage 3c rapportage evaluatie BIT Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
049f 20190423 Bijlage 3d Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT 26 11 2018 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
049g 20190423 Bijlage 3e Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT 18 12 2018 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
049h 20190423 Bijlage 3f Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT 18 02 2019 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
051 20190425 Mail over agenda SG/DG Deels openbaar 10.2.e
051a 20190425 bijlage 1 agenda 8 mei Volledig openbaar
052 20190429 Mail over overleg 8 mei Volledig openbaar
052a 20190429 bijlage 1 agenda 8 mei Volledig openbaar
053 20190507 Mail over beleidsdoorlichting Deels openbaar 10.2.e/11.1
054 20190514 Mail Brief tbv AO digitale overheid 16 mei Deels openbaar 10.2.e
054a 20190514 bijlage 1 brief over BIT Deels openbaar 10.2.e
054b 20190514 bijlage 2 aanbiedingsbrief evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
055 20190514 Mail over vertrek lid TR Volledig openbaar
055a 20190514 bijlage 1 brief Niet openbaar 10.2.e
056 20190520 Mail en stukken TR 23 mei Deels openbaar 10.2.e
056a 20190520 Bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
056b 20190520 Bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
057 20190524 Mail over afspraken Deels openbaar 10.2.e
058 20190526 Mailwisseling over overleg Deels openbaar 10.2.e
059 20190527 Mail over brief naar Min en Stas Deels openbaar 10.2.e
059a 20190527 bijlage 1 brief voorbereiding overleg 3 juni Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
060 20190529 Mail en stukken TR 3 juni Deels openbaar 10.2.e
060a 20190529 Bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
060b 20190529 Bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
061 20190605 Mail artikel over BIT Deels openbaar 10.2.e
061a 20190605 bijlage 1 artikel Niet openbaar 11.1. Betreft een conceptstuk, artikel is inmiddels gepubliceerd op www.AGConnect.nl





OOI
Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen:

apport Evaluatie BIT 
maandag 12 november 2018 09:06:46 
Rapportage evaliiatip Riirpau ICT-tnptsina.Ddf

Hoi

Op verzoek van Gerko mail ik je het conceptrapport en de begeleidende mail. 

Groeten, I

Verzonden: zondag 11 november 2018 16:45 
Aan: ^^^|@cwi.nl'^^^^|@cwi.nl>; 
^^^^^^^|@tilburguniversitv.edu>;

@ a ef. n I >;
@ vka. n I >; (S) a ef. n l>

Onderwerp: Conceptrapport Evaluatie BIT

@tilburguniversity.edu'
(Spggm.nl; ToezichtsraadBIT@minbzk.nl 

@aef.nl>;|10.2^e

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgaand stuur ik het conceptrapport van de tweede evaluatie van Bureau ICT-toetsing. Het rapport bespreekt onze bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen.
Aanstaande woensdag om 10:00 uur hebben we een overleg om dit conceptrapport te bespreken.Als er in de tussent jd vragen zijn, 
neem dan gerust alvast contact met ons op.

Graag tot woensdag, met vriendel jke groeten.

Andersson Elffers Felix
t|
Bezoekadres; Maliebaan ib, Jböl ln lltrêcfT 
Postbus 85198, 3508 AD Utrecht 

l@aef.nl | www.aef.nl

Adviseur

Andersson Elffers Felix___________

Bezoekadres^alieBaarHb^SsffWtScht 
Postbus 85198, 3508 AD Utrecht 
Vïwsyaefjil

AEF is op zoek naar ervaren adviseurs/projectleiders. Klik iiifir voor de vacature; reacties graag voor 20 
november!

Volg Andersson FIffer.s Felix on Lmkedin voor actuele nieuwsberichten en vacatures 

Op deze mail is een disclaimer van toepassing



CoZ
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

nging datum gesprek leden T( 
woensdag 14 november 2018 13:43:50

BIT / staatssecretaris Knops

Beste ToezichtsraacimsQ,

De secretaris van de staatssecretaris belde mij net dat het overleg op 27 november niet door 
kan gaan omdat de staatssecretaris de minister moet vervangen.

Zij heeft mij twee mogelijkheden gegeven, zie hieronder (30 november is nog wel onder 
voorbehoud dat hij dan de minister niet moet vervangen). Ik heb twee vragen:

- Kunnen jullie op onderstaande momenten?
- Lukt het om uiterlijk donderdag 6 december de aanbiedingsbrief aan de staatsecretaris 

gereed te hebben? Om de evaluatie dit jaar nog naar de Kamer te sturen moeten de 
stukken vrijdag 14 december bij de stas liggen zodat hij het laatste weekend alles kan 
lezen. Dit betekent dat uiterlijk donderdag 6 december de aanbiedingsbrief van de 
Toezichtsraad gereed moet zijn.

Groeten,

Van: postbus StasBZK
Verzonden: woensdag 14 november 2018 12:55

postbus StasBZK

CC: Secretariaat DGOO

Onderwerp: RE: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 

Bestem,
Hierbij de reserveringen zoals telefonisch afgesproken:

Vrijdag 30 november 10.30 -11.30 uur 
Maandag 3 december 17.00 - 18.00 uur

Het overleg op 27 november komt hiermee te vervallen.

Hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Secretaresse staatssecretaris BZK

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Turfmarkt 147 | 2511 EZ | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

Bij een bezoek aan het ministerie is een Ipnit-imatiphewii-; vprnllrht-

Van:|___________
Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:46 
Aan: postbus StasBZK nl>
Onderwerp: RE: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 

Dank je wel!



Groeten,

Van: postbus StasBZK
Verzonden; donderdag 20 september 2018 13:32

Onderwerp: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT/staatssecretaris Knops

Beste

Naar aanleiding van ons telefonisch contact van zojuist, wil ik hierbij bevestigen dat het gesprek 
met staatssecretaris Knops op jullie verzoek is verschoven van donderdag 29 november naar 
dinsdag 27 november 10.30 -11.30 uur.

Met vriendelijke groet,

_________ (do/vrij)/|ra
secretaresse staatssecretaris

(ma t/m do)

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 EZ Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE Den Haag

HüTIilinnïl

Bil een bezoek aan het minisrerip is pan leoirimariehewiis vernlirhr



oo3
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

: postbus StasBZK
j datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatseoetaris Knops 

donderdag 15 november 2018 15:24:33

Beste I____
Klopt het als ik hieruit concludeer dat Marieke heeft aangegeven dat ze graag bij het gesprek 
van de Toezichtsraad met de staatssecretaris aanwezig is en dat Marieke op 30 november en 3 
december niet kan?
Met vriendelijke groet,

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.hijreauicttoetsina.nl

Vanj

Verzonden: woensdag 14 november 2018 16:38 
Aan: postbus StasBZK ;^^^^|(S)minbzk.nl'

; Secretariaat DGOO
Onderwerp: FW: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 
Dag,

heeft dit besproken met Marieke. Voorstel is naar een andere datum dan hieronder 
genoemd te kijken.
Met vriendelijke groet.

Managsmentondersteuner dgOO
Achtervan
Ministerie van BZK
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Bezoekadres: Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
tf

Van: postbus StasBZK
Verzonden: woensdag 14 november 2018 12:55
Aan:[

CC: Secretariaat DGOO ta)minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 
Beste IP,Hierbifde reserveringen zoals telefonisch afgesproken:
30 november 10.30 -11.30 uur 
3 december 17.00 - 18.00 uur
Het overleg op 27 november komt hiermee te vervallen.
Hoor graag van je.



Met vriendelijke groet,

Secretaresse staatssecretaris BZK

Ministerie Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Turfmarkt 147 | 2511 EZ | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

a!l0,2.e ^^Sbzk.nl

aan het minisirerie is een legitimatiebewijs vemlirht
Van:|
Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:46 
Asm:' postbus StasBZK
Onderwerp: RE: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 
Dank je wel!
Groeten, I
Van: postbus StasBZK
Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:32

Onderwerp: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 
Beste IQ,
Naar aanleiding van ons telefonisch contact van zojuist, wil ik hierbij bevestigen dat het gesprek 
met staatssecretaris Knops op jullie verzoek is verschoven van donderdag 29 november naar 
dinsdag 27 november 10.30 -11.30 uur.
Met vriendelilke groet.

(do/vrij) (ma t/m do)
Secretaresse staatssecretaris B2

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 EZ Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE Den Haag

Van:

ISiliillilinSiil
< aan het ministerie ig een leaifimatiehpwiis vernlirhf

Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 17:55 
Aan: postbus StasBZK|^^^^■^■^mjnbzkJll>

CC:jB
^^^^^^^^Jl5)minb7k.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak stas met Toezichtsraad BIT (voorstel data)
Beste |^|,
Fijn onH^oren. Beide data zijn akkoord. Vanuit de Toezichtsraad zullen aanwezig zijn: Hans 
Verkruijsse, Paul Klint en Gerko Baarslag. Verzorg jij de aanmelding van de Toezichtsraad bij de 
receptie?
Ik heb nog een praktische vraag, voor wanneer moet de annotatie bij wie aangeleverd worden? 
Alvast bedankt.
Groeten,

Van: postbus StasBZK
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 14:14
Aan:i 
CC:I
JJ^^^J^@minh7k.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak stas met Toezichtsraad BIT (voorstel data)



Beste mi.
Ik heb je verzoek voorgelegd aan de staatssecretaris en hij is akkoord met het inpiannen van de 
gesprekken.
Zal ik jou twee opties geven die jij dan kortsluit met de overige leden?

- Eerste week van september is de staatssecretaris op dienstreis. Ik kom dan uit op
maandag 10 september a.s. om 16.00 uur (tot 17.00 uur) voor de kennismaking

-Tweede verzoek voor een gesprek over de uitkomsten van de evaluatie met de leden kan 
op donderdag 29 november a.s. om 09.30 uur (tot 10.30 uur).

Hoor graag van jou of deze data akkoord zijn.
Met vriéndelijke groet,

icretaresse staatssecretaris BZK

Ministerie Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Turfmarkt 147 | 2511 EZ | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

PüiizLül
c aan het ministerie Is een leoitimatiehewlis verplicht

110,2.e 
10.Ze ^

10.2 eVan:|
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 11:33
Aan: postbus StasBZK <|^^S^^^HMmlnbiLni>
CC:|

___________ d>
Onderwerp: Afspraak stas met Toezichtsraad BIT
Beste 109'lEH'
Willen juffie twe^fspraken plannen met de Toezichtsraad BIT?

-Begin/midden september om kennis te maken, te spreken over de start van de evaluatie 
van het BIT, de nieuwe ophanging, de nieuwe werkwijze en de BIT-toetsen tot de eind 
van het jaar.

- In de week van 26 november of 3 december om te spreken over de uitkomsten van de 
evaiuatie en wat daarmee gedaan gaat worden (in de week van 19 november wordt het 
definitieve rapport opgeleverd en de stas heeft toegezegd voor het kerstreces het 
rapport aan de TK te sturen).

Bij de afspraken zullen naast de staatssecretaris de leden van de Toezichtsraad en het Hoofd 
aanwezig zijn.

Met vriendeiijke groet,

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

nbzk.ni 
ittD://www.riiksnverheifj.nl



üo4
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

iminbzk.nl
■®cioai.nn": "I- : "Paul Klint"

da en stukken 26 november 
vrijdag 23 november 2018 09:53:24 
Agenda Toezichtsraari BIT 26 november 20ia.dnry 
Biilaae la Verslag Toezichtsraad BIT 29 oktober 2Q18.dorx 
Biilaoe 2a Rapoortaoe evaliiatie Bureau Trr-toeteino.nrif 
BMIaoe 3a Agenda oesorek evaluatie 30 november 201R.dnrx 
Biilaoe 4a Woordvoering en communicatie BIT.dQcx 
Biilaoe 5a Aanmeldingen BIT 2Q19.dnrv
Biilaoe 6a Memo Kader voor risicoqebaseerd toetsen november 2Q18.docx

Biilaoe 8a 2Q181122 Prolectenoverzlcht BIT rinr

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de stukken voor de vergadering maandag 26 november 10-11.30 uur. De stukken 
zijn ook hier te vinden.
Bijlage 2b (de aanbiedingsbrief) wordt nagezonden door Hans dit weekend.

Met vriendelijke groet,

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

^Sinbzk.nl□ 10.2. 
10.2 e
https://www.bu reauicttoetsina.nl



OOMc^
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

agenda
Contactper

Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

26 november 2018 10:00-11:30

Turfmarkt 147, Z22.33 St. Maartenzaal 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

©minbzk.nl

Datum
26 november 2018

BUIage(n)
9

- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 29 oktober 2018

2. Bespreken evaluatie en concept aanbiedingsbrief aan staatssecretaris
a. Definitief rapport evaluatie
b. Concept aanbiedingsbrief aan staatssecretaris (nazending)

3. Voorbespreken gesprek met staatssecretaris BZK en vaststellen agenda
a. Agenda gesprek 30 novernber

4. Bespreken en vaststellen afspraken communicatie BIT
a. Afspraken communicatie BIT

5. Bespreken inventarisatie toetsen 2019
a. Inventarisatie toetsen 2019 .

6. Vaststellen kader risicogebaseerd toetsen
a. Memo risicogebaseerd toetsen versie 2

7. Vaststellen nieuw QA-formulier
a. Nieuw QA-formulier

8. Bespreken toetsenoverzicht
a. Toetsenoverzicht BIT

9. Bespreken vergaderreeks 2019

10. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering op 18 december 13:30-16:00
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
26 november 2018

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO m Wachten nog op een 

datum, mogelijk 18 
december

2 17-5-
2018

Afspraak planen met 
stas m----- Gereed 27-8

3 17-5-
2018

Rapportage 2® helft 
2017 naar de TK lEI

2
Gereed 12-7

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten Li Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiecteniiist P Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze m Gereed 12-7

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

m Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projectenlijst
meesturen

j10.^F Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschrilvino m Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaiuatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak piannen 
met SG

M Gereed 12-7

13 12-7-
2018

Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

W Gereed 27-8

14 12-7-
2018

Concept rapportage 
opstelien

Hans Gereed 27-8

15 12-7-
2018

Risicogebaseerd 
kader opstellen 1^^ Gereed 27-9

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

g en Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogelijkheden zijn F Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

IgQ Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail 
vanimMB Toezichtsraad Gerko controleert of dit 

is gebeurd
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20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

Agendapunt 6

Volgende vergadering

Agendapunt 7

Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
26 november 2018

Verzonden toetsen aan de Toezichtsraad sinds de vorige vergadering; 
PGB 2.0

QA-formuiier 22-11
BopA

Wegings en verantwoordingsdocument 6-11
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Oom b
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag Toezichtsraad BIT

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst

Gerko opent de vergadering. De notulen van 27 september 2018 en de 
actiepuntenlijst worden vastgesteld.

2. Actuele zaken BIT (uitvraag departementen, werving nieuwe 
medewerkers BIT, JenV, pers)

USBS£ geeft aan dat het BIT elke SG een brief heeft gestuurd waarin het BIT 
vraagt om een opgave met te verwachten aanmeldingen in 2019 voor 15 
november. De volgende vergadering zijn de reacties van de departementen 
binnen.
Sin^kort heeft ieder departement een accounthouder uit het BIT-team. 
liSIS ^®z*g 'T’Bt gesprekken voor toetsmanager en toetsspecialisten. Relatief 
veel cv's en relatief goede reacties dus het BIT heeft een goede naam in de 
markt. Er is nog niemand uit gekomen.
Ibis stelt voor op het moment dat de evaluatie uitkomt een interview te geven, 
bij voorkeur in het FD. De Toezichtsraad vindt dit een goed idee. zal van
tevoren de boodschap die ze in de pers wil delen, met de Toezichtsraad 
bespreken. 1^^ zal aan de staatssecretaris toestemming vragen.

3. Bespreken voortgang evaluatie

Gerko heeft twee weken geleden gesproken met AEF. Alles loopt volgens 
planning. AEF heeft nu Twee Kamerleden om te interviewen, ze waren op zoek 
naar een persoon uit de oppositie maar dit is niet gelukt.
AEF gaat zeker iets zeggen over de toekomst van het BIT, dit heeft Gerko 
expliciet gevraagd.

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

©minbzk.nl

Datum
29 oktober 2018

Vergaderdatum 29 oktober 2018, 10.00-11.00
Deelnemers Paul Klint

Gerko Baarslag - voorzitter

- ambtelijk
Afwezig Hans Verkruijsse
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Datum
29 oktober 2018

4. Bespreken kader risicogebaseerd toetsen

Agendapunt wordt verplaatst naar de volgende vergadering.

5. Bespreken toetsenoverzicht 

Toetsenoverzicht wordt besproken.

6. Rondvraag en sluiting

Geen vragen. Gerko sluit de vergadering.

Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO m Wachten op nieuwe

DGOO vanaf 1 ■ 
november 2018

2 17-5-
2018

Afspraak planen met 
stas a Gereed 27-8

3 17-5-
2018

Rapportage 2® helft 
2017 naarde TK F Gereed 12-7

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaiuatie oozetten

Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist

m Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze F Gereed 12-7

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

ia Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projectenlijst
meesturen

min Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschriivina O Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaiuatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

m Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak piannen 
met SG m Gereed 12-7

13 12-7-
2018

Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaiuatie en 
rondsturen

fa Gereed 27-8

14 12-7-
2018

Concept rapportage 
opstellen

Hans Gereed 27-8

15 12-7-
2018

Risicogebaseerd 
kader opstellen

Gereed 27-9
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Datum
29 oktober 2018

16 12-7-
2Ó18

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
moqeliikheden ziin

Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

igQ Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail 
van

Toezichtsraad Gerko controleert of dit 
is gebeurd

20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

1121^ Volgende vergadering

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB m Volgende vergadering

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

Volgende vergadering
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0>^
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

agenda Bespreken evaluatie BIT

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

30 november 2018 10:30-11:30

Turfmarkt 147, kamer stas BZK
Staatssecretaris BZK
Hans Verkruijsse
Paul Klint
Gerko Baarslag

- hoofd BIT
- ambtelijk secretaris

1. Opening

2. Bespreken aanbeveiingen evaluatie BIT

a. Bijiage 1 Definitief rapport evaluatie BIT
b. Bijlage 2 Concept aanbiedingsbrief

3. Bespreken vervolgstappen

4. Rondvraag en sluiting

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureaulcttoetslng.nl

Contactpersoon

bminbzk.nl

Datum
30 november 2018

BUIage(n)
1
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

3.P.J. Vprlcpiii^<|p

ukken 26 november 
zondag 25 november 2018 13:55:43

cterne evaluatie 201R rinry

00^'

Beste Allemaal

Hierbij mijn ei inzake de evaluatie van het BIT 

Wees vrij om te krassen etc.

Met vriendelijke groet en nog een fijne zondag 

Hans

Op 23 nov. 2018, om 09:53 hèeft| 
geschreven:

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de stukken voor de vergadering maandag 26 november 10-11 30 uur 
De stukken zijn ook hier te vinden.
Bijlage 2b (de aanbiedingsbrief) wordt nagezonden door Hans dit weekend.

Met vriéndelijke groet,

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.hiireauirttoetsinn.nl

□ 10.2 
10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusieveijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade, van weike aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
<Agenda Toezichtsraad BIT 26 november 2018.docx><Bijlage la Verslag 
Toezichtsraad BIT 29 oktober 2018.docx><Bijlage 2a Rapportage evaluatie 
Bureau ICT-toetsing.pdC><Bijlage 3a Agenda gesprek evaluatie 30 november 
2018.docx><Bijlage 4a Woordvoering en communicatie BIT.docxxBijlage 
5a Aanmeldingen BIT 20I9.docx><Bijlage 6a Memo Kader voor 
risicogebaseerd toetsen november 2018.docx><Bijlage 7a Template QA- 
checklist 1.03.docx><Bijlage 8a 20181122 Projectenoverzicht BIT.docx>



Öoé
Van: .SgrKo g^grslag
Aan: J.P.l, Vprkniiiwp-
Onderwerp: RE: Agenda en stuTken 26 november
Datum: zondag 25 november 2018 16:21:54

Hans,

Wat mij betreft prima stuk; geen aanvullende opmerkingen. Enige waar ik over twijfelde: moeten 
we in de oplegger ook niet noemen dat we ons naast de genoemde aanbevelingen ons in het 
bijzonder zorgen maken over de door AEF gerapporteerde kwetsbaarheid van BIT door de 
éénhoofdige leiding (paragraaf 4.2)? Momenteel heeft dit risico zich gemanifesteerd en dat is 
een groot punt van zorg.

Tot morgen!
Gerko

Van: J.P.J. Verkruijsse^^^^^^^^(S)uvt.nl>
Verzonden: zondag 25 november 2018 13:56 
Aan: Toezichtsraad BIT <^^^^m|[@^bzk.nl>; Gerko Baarslag 

|@cioai.nl>; Paul Klint^^^^|@cwi.nl>;yy^^^^| 
J@minbzk.nl>; Gerko Baarslag^^^^|^^(S)hotmail.com> 

Onderwerp: Re: Agenda en stukken 26 november

Beste Allemaal

Hierbij mijn ei inzake de evaluatie van het BIT 

Wees vrij om te krassen etc.

Met vriendelijke groet en nog een fijne zondag 

Hans

Op 23 nov. 2018, om 09:53 heeftl 
geschreven:

Beste leden van de Toezichtsraad,

; het volgende

Bijgevoegd de stukken voorde vergadering maandag 26 november 10-11.30 uur. 
De stukken zijn ook hier te vinden.
Bijiage 2b (de aanbiedingsbrief) wordt nagezonden door Hans dit weekend.

Met vriendelijke groet,

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Hoftoren 50 | 2515 XP j Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



https://www.hureauirttoetsinq.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van weike aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
<Agenda Toezichtsraad BIT 26 november 2018.docxxBijlage la Verslag 
Toézichtsraad BIT 29 oktober 2018.docxxBijlage 2a Rapportage evaluatie Bureau 
ICT-toetsing.pdfxBijIage 3a Agenda gesprek evaluatie 30 november 2018.docx> 
<Bijlage 4a Woordvoering en communicatie BiT.docxxBijIage 5a Aanmeldingen BIT 
2019.docx><Bijlage 6a Memo Kader voor risicogebaseerd toetsen november 
2018.docxxBijlage 7a Template QA-checklist 1.03.docxxBijlage 8a 20181122 
Projectenoverzicht BiT.docx>



Van: EMK!ln.t
Aan: J.P.]. Vprkriiiimp

ggrKo Ba3rslgg;|
Onderwerp: Re: Agenda en stukken 26 november
Datum: zondag 25 november 2018 21:49:20
Bylagen: QpleanoHtie externe evaluatie 2018-1 .rinrv

Cd:^

Ik vind het ook een goed document en deel de suggestie van Gerko om aandacht te 
besteden aan de personele kwestbaarheid.

Bijgaand een versie met wat kleine tekstuele verbeteringen.

“ Paul Klint

25 November 2018 at 17:18J.P.J. Verkruijsse
Goed punt ga ik eens op kauwen 
Groei Zhans

Verstuurd vanafmijn iPhone

Op 25 nov, 2018 om 16:21 heeft Gerko Baarslag
@hotmail.com> het volgende geschreven;

J.P.J. Verkruijsse 

Beste Allemaal
25 November 2018 at 13:55

Hierbij mijn ei inzake de evaluatie van het BIT 

Wees vrij om te krassen etc.

Met vriendelijke groet en nog een fijne zondag 

Hans

l@minbzk.nl 
Beste leden van de Toezichtsraad,

23 November 2018 at 9:53

Bijgevoegd de stukken voor de vergadering maandag 26 november 10- 
11.30 uur, De stukken zijn ook hier te vinden.
Bijlage 2b (de aanbiedingsbrief) wordt nagezonden door Hans dit weekend. 

Met vriendelijke groet,



Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.hureaiiirttQetsina.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwjderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook 
die verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.



’3
Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Begin:
Eind:
Locatie;

I^TTiinh}^ nf
J.2.e FaTHi! ia'iaiai4«SiL

10.2.610.2.6 itrüWI;^
tvaiuade bespreken met staatssecretaris BZK 
vrijdag 30 november 2018 10:30:00 
vrgdag 30 november 2018 11:30:00
Kamer stas BZK, meiden in de hal bij de balie voor de bewindspersonen

Ü; Paul iaint|j[é^i||@cwi.nll: Gerko Baanfan

20-11 LR; ABpiaakviiplaatst naar vrijdag 30 november.

20-9; A&praak verplaatst van donderdag naar dinsdag om 10.30.

Het is gehikt om twee afepraken te pUnnen met de staatssecretaris. Hans kan in ieder geval beide momenten, hopelijk julHe ook.

Eerste week van september is de t 
voor de kennismaking etc.

taris op dienstreis. Ik kom dan uit op maandag 10 september a.s. om 16.00 uur (tot 17.00 uur)

10 30^1^ ^ «»et <«e l«löi fan op donderdag 29 november a.s. om 09.30 uur (tot

Groeten,||2|



ÖIO
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.6
10.2.e 9

jrQunivprsItypfjif)
l(S)doai.nh: Paul Klint i

Agenda morgen
donderdag 29 november 2018 16:11:10 
Agenda aesnrpk pvaluatie .10 novpmhpr 701B v?.rinrY

10.2.e Ocwi.nll

Beste Hans,

Zoals zojuist besproken is de agenda van morgen gewijzigd op verzoek van bureau DG. De 
nieuwe age^cT*'^'*^^'^ agendapunt 3 en 4 zijn samengevoegd tot agendapunt 3. Bijgevoegd de

Met vriendelijke groet,

roetsspedalist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.hureaijirttoetsino.nl



ÖlÖ CL

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Bespreken aanbevelingen evaluatie BIT (bijlage Definitief rapport 
evaluatie BIT en Aanbiedingsbrief Toezichtsraad BIT)

a. Organisatie BIT
b. Aanmelden toetsen
c. Toetsproces

3. Vervolgstappen, rondvraag en sluiting

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.ni

agenda
Vergaderdatum en -tijd

Vergaderpiaats

Deeinemers

Bespreken evaluatie BIT

30 november 2018 10:30-11:30

Turfmarkt 147, kamer stas BZK
Staatssecretaris BZK 
dgOO
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

- hoofd BIT
- ambtelijk secretaris

Contactpersoon
10.2,e

10.2. |@minbzk.ni

Datum
30 november 2018

Bijlage(n)
2
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Oil
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

0.2,e
10.2.

Agenda en stukken 18 december 
donderdag 13 december 2018 16:24:36 
Agenda Toezichtsraad BIT 18 ripremher 2niR rinrY 
Biilaoe la Verslag Tnpzichtsraari RIT 26 november ?ni«.rinrY 
Biilaae 2a Aantekeningen oesorek Toezichtsraad BTT en ctac 3D nnvpmhpr 7 Hnrv 
Biilaoe 2b Aanbiedingsbrief eindrapport êvalnatie RTT 7Ql8.dorx 
Biilaae ?r. Aanhiedinoshrief Fvaluatie RU 2Q1R v?.<1nrY 
Biilaoe 2d Raaportane evaluatip Bureau TCT-toetsinn.nrif 
Biilaae 3a BTT toetsen 2Qiq.xl.';x 
Biilaae 4a 20181713 Proiectenoveryirht BIT.dorx 
Bijlage 5a Data toezichtsraad.dncx 
Biilaae PGB a Cnmoutable Het BIT wag

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de stukken voor de vergadering van dinsdag 18 december 13.30-16.00 uur. De 
stukken staan ook op de Sharepoint.
Let op, de vergadering is in de Hoftoren. Om deze reden starten we deze keer de vergadering 
met een korte tour langs de nieuwe werkplekken (ook op de 11® verdieping)

Met vriendelijke groet.

Toetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.hureauirttQetsinQ.nl



012. o.

Bureau ICT-toetsing
Ministerie i/ori Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd 18 december 2018 13:30-16:00

Vergaderplaats Hoftoren (Rijnstraat 50), zaal 11.003
Deelnemers Hans Verkruijsse

Paul Klint
Gerko Baarslag

- ambtelijk

13:30-15:00

Korte rondleiding nieuwe werkplekken en kennis maken BIT-medewerkers

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 26 november 2018

2. Nabespreken gesprek met staatssecretaris BZK en bespreken 
vervolgstappen

a. Aantekeningen gesprek met stas
b. Aanbiedingsbrief 2
c. Aanbiedingsbrief 1
d. Evaluatierapport

3. Bespreken inventarisatie toetsen 2019
a. Inventarisatie toetsen 2019 december

4. Bespreken toetsenoverzicht
a. Toetsenoverzicht BIT

5. Vergaderdata 2019
, a. Voorstel data 2019

6. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering nog te plannen

15:00-16:00 bespreken toets: RGB 2.0 van ministerie van VWS 
a. Computable Het BIT wast niet meer wit

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.ni

@minbzk.ni

Datum
18 december 2018

Bijlage(n)
9
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
18 december 2018

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO ia Wachten nog op een 

datum
2 17-5-

2018
Afspraak planen met 
stas F Gereed 27-8

3 17-5-
2018

Rapportage 2® helft 
2017 naar de TK m----- Gereed 12-7

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten

Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
projectenlilst F Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze m----- Gereed 12-7

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

ia Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projectenlijst
meesturen

Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschrilvina

Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen F Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak piannen 
met SG m----- Gereed 12-7

13 12-7-
2018

Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

ia Gereed 27-8

14 12-7-
2018

Concept rapportage 
opsteilen

Hans Gereed 27-8

15 12-7-
2018

Risicogebaseerd 
kader opstellen 112^ Gereed 27-9

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

|10.2 g en Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken vyat 
SharePoint 
moqeiilkheden zijn

m
1^

Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitiopen van 
projecten

s Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail
vaniPia^

Toezichtsraad Gerko controleert of dit 
is gebeurd
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20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

Gereed 26-11

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB m Geagendeerd

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

— Gereed 26-11

23 26-11-
2018

Bellen Maarten 
Schurink

Hans

24 26-11-
2018

Aanpassen van de 
genoemde punten in 
de aanbiedinqsbrief

m Gereed 18-12

25 26-11-
2018

Naschrift maken voor 
aanbiedinqsbrief

Hans Gereed 18-12

26 26-11-
2018

Volgende 
vergadering 
overzicht toetsen per 
kwartaal r- Geagendeerd

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 m------ Geagendeerd

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
18 december 2018

Verzonden toetsen aan de Toezichtsraad sinds de vorige vergadering- 
MOC

Wegings en verantwoordingsdocument 4-12 
Verwijzingsportaal Bankgegevens

Wegings en verantwoordingsdocument 11-12 
Inleenadministratie en Quotumheffing

Wegings en verantwoordingsdocument 11-12
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02 h
Bureau ICT-toetsing
Ministerïe win Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum

Deelnemers
26 november 2018, 10:00-11:30 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

- ambtelijk secretaris

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

@minbzk.nl
U1U.2
10.27e
Datum
26 november 2018

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst

Hans opent de vergadering.

haar e-mail van 1,5 week geleden toe aan de Toezichtsraad. Komende 
vrijdag tijdens het gesprek met de staatssecretaris wordt dit punt besproken.
Hans gaat met Maarten bellen om dit aan kondigen. Actie Hans: bellen Maarten 
Schurink.

In aanvulling op de notulen van 29 oktober 2018: het interview in de FD is een 
goed idee na uitkomst van de evaluatie. De notulen en de actiepuntenlijst worden 
vastgesteld.

2. Bespreken evaluatie en concept aanbiedingsbrief aan staatssecretaris

De Toezichtsraad kan zich vinden in het rapport. Opgemerkt wordt dat het rapport

De concept aanbiedingsbrief wordt besproken. Actie |^: aanpassen van de 
genoemde punten in de aanbiedingsbrief. Actie Hans: naschrift maken over de 
eenhoofdige ieiding en deze tekst dezelfde dag rondsturen.

3. Voorbespreken gesprek met staatssecretaris BZK en vaststellen 
agenda

Besproken bij agendapunt 2, de agenda wordt vastgesteld.

4. Bespreken en vaststellen afspraken communicatie BIT
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Datum
26 november 2018

■ Naar aanleiding van de woordvoering rond de BIT-toets BRP zijn er afspraken 
gemaakt tussen BIT en woordvoering BZK. De afspraken zien er goed uit, er zijn 
geen opmerkingen. De afspraken worden vastgesteld.

5. Bespreken inventarisatie toetsen 2019

Veel toetset^olgend jaar. Naar lenW en Financiën gaat nog gekeken worden.
volgende vergadering overzicht per kwartaal op de agenda.

6. Vaststeiien kader risicogebaseerd toetsen

Dit kader kan gebruikt worden om te kijken naar de aan te meiden projecten 
2019. In de praktijk worden sommige criteria dan verder uitgewerkt. Het kader 
wordt vastgesteid.

7. Vaststeiien nieuw QA-formuiier

Onafhankelijkheid toetsteam toevoegen aan QA-formulier. Het QA-formuiier wordt 
vastgesteid.

8. Bespreken toetsenoverzicht

De toetsen worden besproken, 
met SIG heeft.

geeft aan dat ze binnenkort een overleg

9. Bespreken vergaderreeks 2019

In 2019 zal de Toezichtsraad vier keer bij eikaar komen in Den Haag om te 
vergaderen en een toets te bespreken. Daarnaast zal 6 keer per jaar een 
telefonisch overieg worden gepland. Juli en augustus is er geen vergadering. 
Actie liyg: plannen vergaderingen 2019.

10. Rondvraag en siuiting

Geen punten in de rondvraag. Hans siuit de vergadering. 

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO

lËI Wachten nog op een 
datum

2 17-5-
2018

Afspraak planen met 
stas m----- Gereed 27-8

3 17-5-
2018

Rapportage 2® helft 
2017 naar de TK m----- Gereed 12-7

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten

iiji^ Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist F Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze lEl Gereed 12-7
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Datum .
26 november 2018

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

lEH2
Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projectenlijst
meesturen

Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschriivina O Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

m Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak plannen 
met SG u Gereed 12-7

13 12-7-
2018

Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

m Gereed. 27-8

14 12-7-
2018

Concept rapportage 
opstellen

Hans Gereed 27-8

15 12-7-
2018

Risicogebaseerd 
kader opstellen

Gereed 27-9

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

|lü.2.e|SHl Gereed 27-9
Paul

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogelijkheden zijn

Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reagei^op mail Toezichtsraad Gerko controleert of dit 
is gebeurdvanHWW^

20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

llll^ Gereed 26-11

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB m Volgende vergadering

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formuiieren

Gereed 26-11

23 26-11-
2018

Bellen Maarten 
Schurink

Hans Nieuw

24 26-11-
2018

Aanpassen van de 
genoemde punten in 
de aanbiedingsbrief

m Nieuw

25 26-11-
2018

Naschrift maken voor 
aanbiedingsbrief

Hans Nieuw

26 26-11-
2018

Volgende 
vergadering 
overzicht toetsen per 
kwartaal ■■ Nieuw
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Datum
26 november 2018

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 F Nieuw
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Aantekeningen gesprek Toezichtsraad BIT en staatssecretaris

Vergaderdatum en -tijd 30 november 2018 10:30-11:30

Vergaderplaats

Deelnemers

Turfmarkt 147, kamer stas BZK

Staatssecretaris BZK

dgOO
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

De evaluatie BIT wordt besproken.

Hij vraagt zich af wat met hoge effectiviteit wordt bedoeld. De Toezichtsraad geeft aan dat dit 
gaat over de opvolging van adviezen en niet de inhoud van adviezen. De Staatssecretaris vraagt zich 
af waarom niet meer CIO's zijn gesproken en hoe de geïnterviewde CIO's verspreid zijn over de 
ministeries. De Toezichtsraad geeft aan dat ze zich in de bevindingen kunnen vinden, met 
uitzondering van de bevinding over de Toezichtsraad.

Er wordt afgesproken dat de Toezichtsraad BIT de verspreiding van geïnterviewde CIO's over 
departementen nagaat en hier mogelijk iets over opneemt in de aanbiedingsbrief van de Toezichtsraad 
aan de staatssecretaris.



013
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Wallenburg. Maripkp Van 
■@2ggSLül;| l@cwi.nl! I

dinsdag 18 december 2018 13:20:44

l@Qmail.com

Beste leden van de Toezichtsraad BIT,

We spraken elkaar op 30 nov jl bij de staatssecretaris over het evaluatie rapport BIT. We 
hebben toen afgesproken dat Jullie, op verzoek van de stas, nog het gesprek met de 
onderzoekers aan zouden gaan over de representativiteit van het onderzoek (gegeven het 
relatief beperkte aantal respondenten, vooral CIO’s, dat is bevraagd).
Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van dit gesprek; heeft dit tot iets geleid?

Hartelijke groet, 
Marieke



01H
Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen;

lfilmintgk.nl

l@doai.nn": ^ans Verkrun»»-"; :!Paul Mint*; Wallpnhiirn MaritJn» \/an-

ling van evaluatie BIT 
dinsdag 18 december 2018 18:13:41 
Rapoortaoe evaluatie Bureau rCT-tnetsinn nttf 
Aanhiedinnctirigf Fvaliiatip RIT 11 7niH nHf 
Aanhif-riinnshripFFualiiarü» pfT 18 17 ?niR nrif

Geachte heer Knops,

Middels de twee bijgevoegde aanbiedingsbrieven biedt de Toezichtsraad BIT u hierbij formeel 
het resultaat van de evaluatie BIT aan.

Hoogachtend,

10.2.e 
10.2.e

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

□ 10.2.e I
10.2.e

[iWITOKmiwffira
kzk.,pi
ii£tt0£j;5iagxnL
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Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum;
Bijlagen:

iV?nïï?ïi:Tn7niu arieke Van

BIT
zondag 13 januari 2019 14:24:32
TK brief Evaliiatip Bureau TfT-tnprsinn fsm.rinry

Beste Marieke,

Dank voor het concept voorstel.

In de bijlage vinden jullie mijn opmerkingen.
In het bijzonder bij het punt rondom de betrokkenheid van de CIO bij de technische briefing zou 
ik het tekstvoorstel van het BIT in het recente PO van de Stas/BIT overnemen.

Ik zie verder dat mijn eerdere punt over de ophanging niet is meegenomen. |

Succes met de afronding,

groetl

Va n: @ m i n b z k. n I >
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 15:49
Aan: Wallenburg, Marieke Van <|^^^^^^^^^(S>minbzk.nl>;[
^^^^J@minbzk.nl>;j^^^B^^^^^@minbzk.nl>

Onderwerp: conceptbrief evaluatie BIT 

Allen,

Zoals aangekondigd bijgaand de conceptbrief evaluatie BIT. De eerste pagina heb ik qua insteek 
al kort met Marieke en daarna met^g besproken.
Graag jullie kritische blik en zeker o^e aanbevelingen.

wil jij daarnaast ook kijken naar eventuele onjuistheden. 

Ik hoor graag of dit het soort brief is dat we willen sturen.

Mvg

Secr. @minbzk.nl



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

0(6
Agenda en stukken Toezichtsraad 28 januari (telefonisch)
vrijdag 25 januari 2019 16:15:05
Agenda Tn^yirt^j-sraad BIT 28 januari 2Q19.dorx
Bniaae la Verslag Toezirhtsraad BIT 18 december 2Qlfi.rini
Bijlage 3a Concent Jaarrapportage 2nifi.rinry
Bijlage 4a Inventarisatie BIT toetsen 2Q19.xlsx
.Bijlage 4b Proiectenoverzicht BIT.dgcx
Bijlage 5a Data Tnp7^<^ht^faad 2019.dnrx

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het telefonisch overleg op maandag 28 januari 12-13 
uur. Ik heb Hans niet weten te bereiken, dus mogelijk zijn er nog aanvullende punten voor de 
agenda.

Met vriendelijke groet.

Toetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.bu reauirttoetsina.nl
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Bureau ICT-toetsing
Mfnisterïe van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

28 januari 2019 
Telefonisch
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

@minbzk.nl

Datum
28 januari 2019

BUIage(n)
5

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 18 december 2018

2. Bespreken reactie staatssecretaris op evaluatie

3. Bespreken Jaarrapportage BIT 2018
a. Jaarrapportage BIT 2018

4. Bespreken inventarisatie toetsen 2019 en lopende toetsen
a. Inventarisatie toetsen 2019
b. Toetsenoverzicht BIT

5. Vergaderdata 2019
a. Data Toezichtsraad 2019

6. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is op 21 februari 10:00-11:00 (telefonisch) 

Actielijst
Nr Datum Wat ^ Wie Oomerkinaen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO F Wachten nog op een 

datum
19 27-9-

2018
Reageren op mail
varflnn

Toezichtsraad

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 u Tweede halfjaar 2019 

wordt nog gepland_____

Pagina 1 van 2



28 18-12-
2018

Versturen van twee 
brieven en evaluatie 
aan staatssecretaris

F Gereed 28-1

29 18-12-
2018

Agenderen
inventarisatie
volgende
verqaderinq

m Gereed 28-1

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
28 januari 2019
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Ol6 b
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511AE Den Haag 
WWW. bureauicttoetsing. ni
Contactpersoon

verslag Toezichtsraad BIT
@minbzk.ni

Datum
18 december 2018

Vergaderdatum 18 december 2018, 13:30-16:00 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

Voor aanvang van de vergadering is er een korte rondleiding langs de nieuwe 
werkplekken van het BIT in de Hoftoren.

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst

Hans opent de vergaderjng||^Q sluit iets later aan. De notulen en de 
actiepuntenlijst worden vastgesteld.

2. Nabespreken gesprek met staatssecretaris BZK en bespreken 
vervolgstappen

De brief naar aanleiding van het gesprek wordt gedateerd op vandaag en de twee 
brieven en het evaluatierapport worden naar de staatssecretaris gemaild. Actie 

I: versturen van twee brieven en evaluatie aan staatssecretaris.

3. Bespreken inventarisatie toetsen 2019

_____ licht de lijst toe. Wat opvalt is het grote aantal (meer dan 50) vergeleken
met eerdere jaren (2018 15 BIT-toetsen), hieruit zou je kunnen concluderen dat 
er mogelijk een achterstand in aanmelden is. Als blijkt dat toetsen te laat zijn 
aangemeld voor een zinnige toets, bijvoorbeeld als al is aanbesteed, dan krijgen 
de departementen dit per brief te horen. Ook valt op dat veel toetsen in Q1 en Q2 
aangemeld worden, de vraag is of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Paul vraagt of 
dit aantal projecten de bovengrens is,^^Q geeft aan dat misschien een paar 
projecten missen maar zeer beperkt.
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Datum
18 december 2018

Er is toetscapaciteit te winnen door meer ondersteuning, kortere kiappen, 
strakker op deadiines en aanieveren stukken (dan meer kans op ontwijken), meer 
bemensing en eventueei externe toetsmanagers, maar dan is het met passen en 
meten. Met risicogebaseerd toetsen kan een te groot aanbod worden afgevangen. 
Hans geeft aan dat het een risico is dat de toetsen uitlopen als het aanbod te 
groot is voor de bezetting van BIT.

De inventarisatie is een goede manier voor de ministeries om de portfolio op orde 
te krijgen. De aantallen komen in de jaarrapportage van het BIT. De 
Toezichtsraad BIT bespreekt vanaf nu elke keer hoe het gaat en welke toetsen 
wel en niet worden opgepakt vanwege een mogelijk capaciteitstekort. Actie 
agenderen inventarisatie komende toetsen bij volgende vergadering.

4. Bespreken toetsenoverzicht

De toetsen worden besproken mm is bezig met onderzoek naar IT-kosten om 
het effect van de inzet van IT meer inzichtelijk te krijgen bij de overheid. Dit is 
iets van de lange adem.

5. Vergaderdata 2019

De vergaderdata voor het eerste halfjaar van 2019 worden besproken. De 
telefonische vergadering op 28 januari verschuift naar 12-13 uur zodat Hans ook 
kan inbellen. De data vanaf juli worden nog gepland.

6. Rondvraag en sluiting

Geen punten in de rondvraag. Hans sluit de vergadering.

Bespreken toets PGB 2.0 van ministerie van VWS

De bezetting van het team is besproken] 

Actielijst

licht de toets toe.

Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO IH Wachten nog op een 

datum
2 17-5-

2018
Afspraak planen met 
stas F Gereed 27-8

3 17-5-
2018

Rapportage 2® helft 
2017 naar de TK m Gereed 12-7

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten mm Gereed 12-7

5 ■ 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist F Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze m Gereed 12-7
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Datum
18 december 2018

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

P Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projectenlijst
meesturen

.Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschrijving H Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortiist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018.

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

m Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak plannen 
met SG m Gereed 12-7

13 12-7-
2018

Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

m Gereed 27-8

14 12-7-
2018

Concept rapportage 
opstellen

Hans Gereed 27-8

15 12-7-
2018

Risicogebaseerd 
kader opstellen m Gereed 27-9

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

enPauF Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogelijkheden zijn

m Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail
van|y|^

Toezichtsraad

20 27-9-
2018

Aanpass'én
risicogebaseerd
kader

BH Gereed 26-11

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB IBI Gereed 18-12

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

Gereed 26-11

23 26-11-
2018

Bellen Maarten 
Schurink

Eins Gereed 18-12

24 26-11-
2018

Aanpassen van de 
genoemde punten in 
de aanbiedingsbrief

ra Gereed 18-12

25 26-11-
2018

Naschrift maken voor 
aanbiedingsbrief

Hans Gereed 18-12

26 26-11-
2018

Volgende 
vergadering 
overzicht toetsen per 
kwartaal

Gereed 18-12
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Datum
18 december 2018

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 F Tweede halfjaar 2019 

wordt nog gepland
28 18-12-

2018
Versturen van twee 
brieven en evaluatie 
aan staatssecretaris

m Nieuw

29 18-12-
2018

Agenderen
inventarisatie
volgende
vergadering

m Nieuw
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bglagen:

Oq
RE: Agenda en 
maandag 28 januari 2019 12:19:17 
TK brief Evaluatie Bureau ICT-toetsina fBrn.docx

“Hans Verkmiisse” 
28 januari (telefonisch)

Van: Paul Klint^g^^^@cwi.nl>
Verzonden: maandag 28 januari 2019 10:05 ■
Aa n: (S) m i n b z k. n I >
CC: 'Gerko Baarslag |^^^^^^@cioai.nl)' 

|@tilburguniversity.edu>;
(5)cioai.nl>; 'Hans Verkruijsse' 

(Sminbzk.nl>
Onderwerp: Re: Agenda en stukken Toezichtsraad 28 januari (telefonisch)

Goedemorgen allen.

Twee vragen:

• Op de agenda staat de reactie van de staatssecretaris op de evaluatie. Is daar een stuk 
van?

• Is ereen inbelnummer?
Tot straks.

- Paul Klint

25 January 2019 at 16:15

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het telefonisch overleg op 
maandag 28 januari 12-13 uur. Ik heb Hans niet weten te bereiken, dus 
mogelijk zijn er nog aanvullende punten voor de agenda.

Met vriendelijke groet,

roetsspedalist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 ! 2500 EA | Den Haag

https://www.bureauicttoetsinQ.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of



dit benefit abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het 
bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Öi6^
ic.:'.e : -I
y s ^Ti HiVti I o 11 ::;"Ëautjgjat:;,Getto Baadao 
FW: Brief evaluatie tweede kamer 
maandag 28 januari 2019 13:09:20

Tkn.

Van:y|y^|||||||||||||||^^^||||||||||@minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 28 januari 201912:44 
Aan:||||yg||||||[||||||||||||||^
Onderwerp: RE: Brief evaluatie tweede kamer

Hoi

De laatste versie is er nog niet. Ik heb de nota en brief in Digidoc met je gedeeld. Daar kun je 
in kijken. De stass had veei opmerkingen, met name vanuit zijn vragen over het onderzoek. 
Eind van vorige week heeft Marieke weer contact gehad met de vz van de Toezichtsraad, nav 
berichten van enkele CIO's en de Manifestpartij. Ook staat er voor morgen nog een overleg van 
Marieke met de Stas gepland.

Pas naar aanleiding van de uitkomsten daarvan kan ik de brief verder afmaken.
Ik houd je op de hoogte.

Groet,

Van:j__________________
Verzonden: maandag 28 Januari 2019 10:11 
Aan: ^^§U|^^^JJjm(S)minb2k.nl> 
Onderwerp: Brief evaluatie tweede kamer

Beste |gg|, '

Zou jij de laatste versie van de brief over de evaluatie van het BU die naar de Kamer gaat 
willen sturen?
Ik heb de laatste versie niet.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet.



10.2.e
;laa: "Paul Klint": "Hans Verkruiisse"

Ondenwerp: RE; Brief
Datum: maandag 28 januari 2019 15:59:15
Bijlagen: Opmerkingen van de Stass^zio

OlQ
J

Ik stuur deze nogmaals, hopelijk lukt het nu wel.

@cwi.nl>; 'Hans

Van:|
Verzonden: maandag 28 januari 2019 15:55
Aan: Gerko Baarslag <^^Q[gm@ziggo.nl>; 'Paul Klint'
Verkruijsse' ^^^^^^m@tilburguniversitv.edu>
Onderwerp: Brief

Beste leden van de Toezichtsraad, ,

Deze brief heb ik vanmorgen, na ons overleg, aangetroffen in Digidoc.

In het bijzonder wil ik jullie wijzen op de passage in de brief op pagina 4 van de, voorlopige 
reactie.

Met vriendelijke groet.



020
Van: Hans Verkruiisse
Aan: Wallanburo. MariekG Van
Cc: Paul Klint: Gerico Baarslag: [
Onderwerp: Onderzoek
Datum: dinsdag 29 januari 2019 21:57:27

Beste Marieke

Naar aanleiding van ons telefoon gesprek van afgelopen vrijdag waarin Je mij deelgenoot 
maakte van Je zorg met betrelddng tot de beoordeling door de Staatssecretaris van de 
uitkomsten van het uitgevoerde evaluatie rapport inzake de werking van het BIT, heb ik 
gisteren een discussie gehad in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht staat nog steeds achter dit volstrekt onafhankelijk uitgevoerde 
onderzoek en heeft besloten om niet aan de onderzoekers te vragen de evaluatie te 
heropenen. De Raad van Toezicht staan echter geheel open voor eventuele zorgen of 
kritiek en heeft daarom besloten om los van deze evaluatie in de komende maanden zelf 
alle CIO’s te gaan interviewen. Doelstelling van die interviews is om inzichtelijk te krijgen 
welke maatregen genomen zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat ook in de 
toekomst de werkzaamheden van het BIT uitgevoerd kunnen worden op het hoge 
kwaliteitsniveau dat nu wordt aangehouden.

De Raad van Toezicht zal in overleg met de haar toegewezen ambtelijke ondersteuning zo 
snel mogelijk afspraken maken met de ClO’s waarna door de Raad van Toezicht over de 
uitkomsten van de interviews zal worden gerapporteerd aan de Staatssecretaris.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
+3 

Bmail-



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

oZ\
Hans Verkruiissp

RE; Onderzoek
woensdag 30 januari 2019 13:50:19

Beste allen,

Een uitstekende mail. 

Groet!

Van: Hans Verkruijsse^£|^|^^^|@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 21:57 
Aan: Wallenburg, Marieke Van <^^Q|j^^^^^|@minbzk.nl>
CC: Paul Klint ^^^Q||(S)cwl.nl>; Gerko Baarslag ■^^^^|^|m@hotmall.com>;|

@ m I n bzk. n I >; @ m I n bz k. n I >
Onderwerp: Onderzoek

Beste Marieke

Naar aanleiding van ons telefoon gesprek van afgelopen vrijdag waarin Je mij deelgenoot 
maakte van je zorg met betrekking tot de beoordeling door de Staatssecretaris van de 
uitkomsten van het uitgevoerde evaluatie rapport inzake de werking van het BIT, heb ik 
gisteren een discussie jgehad in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht staat nog steeds achter dit volstrekt onafhankelijk uitgevoerde 
onderzoek en heeft besloten om niet aan de onderzoekers te vragen de evaluatie te 
heropenen. De Raad van Toezicht staan echter geheel open voor eventuele zorgen of 
kritiek en heeft daarom besloten om los van deze evaluatie in de komende maanden zelf 
alle CIO’s te gaan interviewen. Doelstelling van die interviews is om inzichtelijk te krijgen 
welke maatregen genomen zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat ook in de 
toekomst de werkzaamheden van het BIT uitgevoerd kunnen worden op het hoge 
kwaliteitsniveau dat nu wordt aangehouden.

De Raad van Toezicht zal in overleg met de haar toegewezen ambtelijke ondersteuning zo 
snel mogelijk afspraken maken met de CIO’s waarna door de Raad van Toezicht over de 
uitkomsten van de interviews zal worden gerapporteerd aan de Staatssecretaris.

Met vriéndelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruljsse RE RA



0Z2
Van: WaHenbura. Marieke Van
Aan: Hans Verkruiisse
Cc: Paul Klint: Gerko Baarslag:|
Onderwerp: RE; Onderzoek
Datum: woensdag 30 januari 2019 21:15:03

Dank voor je bericht en voor Jullie besluit Hans. Ik zal de staatssecretaris hierover 
informeren. En ik zal de CIO’s aankondigen dat zij door jullie bevraagd gaan worden.

Hartelijke groet, 
Marieke

Van: Hans Verkruijsse <|^^^^^^^[@gmail.coin> 
Datum: dinsdag 29 jan. 2019 9:57 PM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van 
Kopie: Paul Klint <i^^^B|@c\vi.nl>, Gerko Baarslai

Onderwerp: Onderzoek 

Beste Marieke

Naar aanleiding van ons telefoon gesprek van afgelopen vrijdag waarin je mij deelgenoot 
maakte van je zorg met betrekking tot de beoordeling door de Staatssecretaris van de 
uitkomsten van het uitgevoerde evaluatie rapport inzake de werking van het BIT, heb ik 
gisteren een discussie gehad in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht staat nog steeds achter dit volstrekt onafhankelijk uitgevoerde 
onderzoek en heeft besloten om niet aan de onderzoekers te vragen de evaluatie te 
heropenen. De Raad van Toezicht staan echter geheel open voor eventuele zorgen of 
kritiek en heeft daarom besloten om los van deze evaluatie in de komende maanden zelf 
alle CIO’s te gaan interviewen. Doelstelling van die interviews is om inzichtelijk te krijgen 
welke maatregen genomen zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat ook in de 
toekomst de werkzaamheden van het BIT uitgevoerd kunnen worden op het hoge 
kwaliteitsniveau dat nu wordt aangehouden.

De Raad van Toezicht zal in overleg met de haar toegewezen ambtelijke ondersteuning zo 
snel mogelijk afspraken maken met de ClO’s waarna door de Raad van Toezicht over de 
uitkomsten van de interviews zal worden gerapporteerd aan de Staatssecretaris.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA



Van:
Aan;
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen;

10;2.e-' , 'M 
ifiKIt'iWj'.rJt'l'lli

^^^SSicht:
Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie

vrijdag 1 februari 2019 12:48:35
Brief TK aanbiedino evaluatie BIT en uitstel betadsrEactie.dacK
Nota aanbfgdiniy evaluatiprapport BTT

013

Vertrouwelijk.

Van:(___________
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 12:47 
Aan:|||)|jjyj[^[||J[jjjjj^^J(g)i7iinbzk.nl>
CC: Wallenburg, Marieke Van <|QQQ||||||||||||||^^
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel 
beleidsreactie

Beste

Dank voor deze informatie. Ik heb een aantal opmerkingen naar aanleiding van de brief en 
nota.

In de brief staat dat er door de TZR ciesprelcker^ehouder^orterwne^IO|^vej^^onclusies 
er^anbevelingerMrar^^valuatieJQB3^H^H^HH|||||||||||H||H^^^^m^^^|

de gesprekken inzichtelijk te krijgen welkemaatregeler^enorneinnoeter^vorden om ervoor te 
zorgen dat ook in de toekomst het werk van het BIT uitoevoerd kan worden op het hoge 
kwaliteitsniveau dat nu wordt aangehouden. I

Is deze brier met 
voorleggen?

e Toezichtsraad afgestemd, of zal ik hem zelf even aan de Toezichtsraad

Daarnaast lees ik in de nota dat er kritische signalen van CIO's zijn. Ik begreep dit ook al via de 
TZR afgelopen maandac

graag in ons werk vvii meenemen, want zo te zien zijn ze relevant. Kun jij mij exact aangeven 
welke signalen dit betreft, en van wie?

Ik hoorgraag van je. 
Groet

I@minh7k.nl>Van:^yQ||||^^|iSQü£]j22jLiil <[|
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 12:07 
Aan:m^^JJJ||||P^JJ^^^^J@minbzk.nl>
Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox |

Klik op Aanbieding TK evaluatie BTT en uitstel heleidsreartie om de taak 

te openen.

Dit bericht kan mtonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hel bericht te verwikleren. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan bet elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended far you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind



resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/tninbzk
www.twitter.com/minbzk

Kenmerk
2019-0000053603

Uw kenmerk

Datum
Betreft Aanbieding externe evaiuatie Bureau ICT-toetsing en uitstei 

beieidsreactie

Tijdens het algemeen overieg van 31 oktober 2018 over de Digitaie overheid^ iiet 
ik u weten de externe evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT), uitgevoerd in opdracht 
van de Toezichtsraad BIT in januari 2019 aan u toe te zenden, met mijn reactie 
daarop. Het evaiuatierapport ontvangt u hierbij.

De Toezichtsraad BIT heeft het onderzoek laten uitvoeren door Bureau Andersson, 
Eiffers Feiix. Deze week heeft de Toezichtsraad mij geïnformeerd om aanvuiiend 
op het evaiuatierapport gesprekken te gaan voeren met CIO's binnen het Rijk, 
over de conciusies en aanbeveiingen. Zij zal de uitkomst van deze gesprekken 
aan mij rapporteren.

Ik hecht eraan om de uitkomst van die gesprekken ook te betrekken in mijn 
beieidsreactie op de evaiuatie. Deze zai u daarom later dit voorjaar bereiken.

De staatssecretaris van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties,

drs. R.W. Knops

‘ Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018-2019, 26 643, Nr. 579
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Ö23b

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Aan
Van

Staatssecretaris BZK 
DGOO

MOV 
ContMtparaoen

nota

Datum
1 februari 2019
Kanmeric
2019<OOOOOS4991
Bljlage(n)

Aanbieding evaluatie BTT aan TK en uitstei beleidsreactie i

Aanldding/pnUeenstclling

In het overleg van dinsdag 29 januari jl. over de stand van zaken TK brief 
evaluatie BIT, heeft u aangegeven een uitstelbrief te wiiien sturen. Dit in 
afwachting van de uitkomst van de door de Toezichtsraad BIT aangeven 
interviews met de CIO's binnen de Rijksoverheid. De Toezichtsraad wil deze 
interviews zelf houden, aanvullend op het evaluatierapport, en beschouwt de 
opdracht aan Andersson, Elffers. Felix daarmee als afgerond.

We leggen u voor, itt tot wat met u is besproken, het evaiuatierapport BTT met 
deze brief naar de TK te sturen. Reden hiervoor is dat de bruikbaarheid van de 
door de Toezichtsraad te houden interviews beter wordt wanneer de CIO's 
bekendheid hebben met de inhoud van het evaluatierapport. Dat is nu niet het 
geval.

Met het sturen van de evaluatie naar de CIO's wordt het rapport openbaar en is 
het van belang dat de TK het rapport voor die tijd ontvangt. U houdt het rapport 
niet ianger bij u dan noodzakelijk, en u geeft de Toezichtsraad ruimte om 
aanbeveiingen en conclusies te toetsen, geiet op de mogelijke discrepantie tussen 
de signaien uit de uitvoeringspraktijk en de oondusies yaii de evajuatie. |6è , 
Toezichtsraad heeft aarigegèven^geèn problem te zien in het openbaar maken 
van het rapporti

Mocht u toch liever kiezen voor enkel een uitstelbrief, zullen de CIO's geen kennis 
hebben van de uitkomsten van de evaluatie. Wel is mogelijk dat in de interviews 
delen van het rapport toch al mondeling worden gedeeld en daarmee openbaar 
worden, zonder dat de TK het rapport heeft.

Met ópmerfungen 
worden.

Dit zal morgen gécheckt

Advies/acde

Ondertekenen van de brief met aanbieding van de evaluatie BTT en 
gelijktijdig het uitstelberidit over uw beleidsreactie daarop.

Betrokken BZK onderdelen
DGOO

Toelichting
Zoals aan u gemeld heeft de Toezichtsraad BIT aangegeven om zelf extra 
interviews te houden in aanvulling op de evaluatie, in reactie op de 
kritische signalen uit uitvoeringspraktijk.

Pagina 1 van Z



De Toezichtsraad heeft eigenstandig besloten alle CIO's te willen 
interviewen.
De Toezichtsraad heeft aangegeven Andetsson, Elffers Felix niet meer te 
vragen de evaluatie uit te breiden, ongeacht de uitkomst van de 
gesprekken. De Toezichtsraad heeft aangegeven achter het rapport te 
staan. I

Datum
1 februari 2019
Kenmerfc
2019-0000054991

De bniikbaaifiéid van de fhtervie^ws wordt beter als de CIO's vooraf het 
evaluatierapport ontvangen, zo hebben zij geen informatieachterstand 
tijdens de interviews.
Daarmee wordt rapport openbaar. Het advies is daarom het 
evaluatierapport al naar de TK te sturen, met het uitstelbericht van uw 
beleidsreactie erop. In uw brief over het aanbieden van het 
evaluatierapport en het uitstel van uw beleidsreactie geeft u aan waarde 
te hechten aan de uitkomsten van deze interviews. Dit biedt 
handelingsruimte in uw beleidsreactie, en biedt mogelijkheden voor de - 
Toezichtsraad om aanbevelingen en conclusies te toetsen, gelet op de 
mogelijke discrepantie tussen de signalen uit de uitvoeringspraktijk en de 
conclusies van de evaluatie.
DGOO zal sturen op het [tijdpac^waarbinrien deze intejviews uitg_eyoerd 
gaan worden, zodat uw beleidsreactie aan een duidelijke termijn 
gebonden is.

Met oprheridngenJ|9 Kan 
contact met de Tl^Srgen

Kan concreter worden na

Politieke context
U heeft de TK in het Algemeen Overleg Digitalisering toegezegd het 
evaluatierapport en uw beleidsreactie daarop in januari 2019 toe te zenden 
(Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018-2019, 26 643, Nr. 579).

Comnunicatie
N.v.t. op dit moment.
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Van:
Aan:
C«
Ondefwerp:
Datum:
Bijlagen:

02 H
evaluatie BIT

vrijdag 1 februari 2019 13:16:00 
Brief TK aanlaedina evaluatie BIT t

Beste Hans,
N.a.v. jouw contact met| 
akkoord. Ik ben bereikbaar op l 
Vriendelllke groet.

__ zojuist stuur ik je graag de concept-aanbledingsbrief voor 
: nummer In mijn onderstaande handtekening.

Afdeling I-functie Rijksdienst 
Directie CIO Rijk 
DG Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

e-mail: I 
mobiel:] 
telefoon secret 
hl~tp://www.rijk«;nverhpifl. nl 
hftp'//www farphnnk.rnm/minh7k | 
httD://\www.twitter.com/minb7k

mlnbzk.nl



02r
Van:
Aan;
Ondenwerp;
Datum:

•CTtTlWi!
FW: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie 
vrijdag 1 februari 2019 15:47:41

VERTROUWEUJK 

Hans,

zie onderstaande reactie van Marieke aan mij. I

Ter onderbouwing daarvan het volgende over de representativiteit van het door Jullie 
uitgevoerde onderzoek:

De Manifestgroep betreffen uitvoeringsorganisaties. Dit zijn: UWV, CAK, CBS, CIZ, SVB, 
Belastingdienst, Dienst Justls, RVO.nl, DUO, IND, Kadaster, KvK, RDW, aiB, CBR

In de periode waar de evaluatie over gaat (half 2016 - half 2018) zijn 25 BIT toetsen 
uitgevoerd bij 9 departementen: Defensie, EZK en OCW, V&j, SZW, I&W, Fin, BZK, VWS.
Van de Manifestgroep hebben de bijgaande organisaties In deze evaluatieperiode te maken 
gehad met een BIT toets: UWV (SZW), CBS (EZK), SVB (SZW), Belastingdienst (MlnFIn).

Van deze 9 departementen Is:
- bij 5 departementen gesproken met opdrachtgevers (BZK, I&W, VWS, Fin, SZW) *s 55% 

van de ge-BIT-te departementen.
- met 3 departementen met CIO's (MinFin, Min SZW, Minl&W) = 33% van de ge-BIT-te 

departementen.

Omdat bij een aantal departementen een groot aantal BIT toetsen is uitgevoerd (bijvoorbeeld: 
SZW 5 toetsen. Financiën 3, I&W 5 toetsen, BZK 3 toetsen) Is van het totaal aantal toetsen:

- van 13 uitgevoerde toetsen gesproken met de CIO van het departement (52% van alle 
uitgevoerde BIT-toetsen uit de evaluatieperiode)

- van 17 uitgevoerde toetsen gesproken met hetzij de opdrachtgever, de 610 of de SG 
van het departement (68% van alle uitgevoerde BIT-toetsen in de evaluatieperiode)

Met de ministeries van Defensie, EZK en OCW, V&J Is niemand gesproken. ZIJ hebben in de 
evaluatieperiode respectievelijk 2, 3, 2 en 1 toets ingediend.

Van: Wallenburg, Marieke Van ^^Q||||||||||||||^^
Verzonden: vrijdag 1 februari 201914:26
Aan:^Q||||||||||P^^^|||||||[|||||^@minbzk.nl>;^Q|||||||[|||||||||||||^  ̂
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel 
beleidsreactie

Klopt; dit is inderdaad de letterlijke passage uit de mail van de Toezichtsraad.

De verschillende signalen vanuit CIO’s en uitvoeringsorganisaties (Manifestgroep) 
betreffen het feit dat zij, tot him verbazing, niet zijn gehoord in het kader van de evaluatie. 
Zij kennen de inhoud van het rapport nog niet. I

Gr Marieke



Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie 

Beste
Dank voor deze informatie. Ik heb een aantal opmerkingen naar aanleiding van de brief en 
nota.
In de brief staat dat er door de TZR qesDrej^er^ehouder^ortejyjnemOj^ve^^ndusies

evaluatie,------------------^met
V.U gesprekken inzichtelijk te krljger^elk^riaafregeler^enomerwnoeteri^rden om ervoor te 
zorgen dat ook in de toekomst het werk van 
kwaliteitsnivea^a^i^wordt aangehouden.

Is deze brief met de Toezichtsraad afgestemd, of zal ik hem zelf even aan de Toezichtsraad 
voorleggen?

Kun jïj mij exact aangever
welke signalen dit betreft, en van wie?

Ik hoor graag van je.
Groet f

I@minh7k.nl>\/an-jmj^J|||^J@minh7k nl'
Verzonden: vrijdag 1 februari 201912:07
Onde^lS^^B^SS^So taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox

Klik pp Aanhierling TK f>valiiaHp RTT en uitstel beleidsreactie om de taak 

te openen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet 'voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toeoezonden wordt u verzocht dal aan de afzender te melden en hel bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel ikheid voor schade, van we ke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van

Thtemessage may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Stale accepts no Itabiltty for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Odé
Van;
Aan;
Onderwerp;
Datum;

FW: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie 
vrijdag 1 febi^ri 2019 16:08:09

En de laatste... :-) 

Fijn weekend!

Van:
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 16:08 
Aan: Wallenburg, Marieke Van <||||g§|||||||||||^^

llllllll^lllllllllllll^
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BiT en uitstel 
beleidsreactie

Marieke,

Dank voor Je reactie. Ik zal beide punten verder aan de TZR laten, tenslotte gaan zij over de 
brief en de uitvoering van de evaluatie. Goed om te horen dat de signalen de evaluatie 
betreffen, en niet het functioneren van het BIT.

Om je enige context te geven zou ik je graag het volgende meegeven. Slechts een klein deel 
van de populatie van de Manifestgroep is in de evaluatieperiode 'geBIT'. Dat zijn maar vier 
organisaties, en bij drie van deze vier partijen is op departementaal niveau met de CIO 
gesproken, die altijd betrokken en eerste aanspreekpunt is bij de BIT-toetsen.

Fijn weekend.
Groet mgg

Van: Wallenburg, Marieke Van <|Q§Q|||||||||||^^^^@minbzk.nl>
Verzonden: vrijdag 1 februari 201914:26
Aan:y^Q^||[||||||||||||||||||||^^|^|(S)minbzk.nl>;||ygg||||||||^^^||||||||||||||||||
Onderwerp: RE: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel 
beleidsreactie

Klopt; dit is inderdaad de letterlijke passage uit de mail van de Toezichtsraad.

De verschillende signalen vanuit CIO’s en uitvoeringsorganisaties (Manifestgioep) 
betreffen het feit dat zij, tot hun verbazing, niet ziin gehoord in het kader van de evaluatie. 

inhoud van het rapport nog niet. I

Gr Marieke

Van:|__________________________

Datum: mjdag 01 feb. 2019 12:46 PM 
Aan:|
Kopie: Wairenbiirg, Marieke Van •_______
Onderwei-p: RE: Digidoc bericht: Ter info taa

|@niinbzk.ui>
Bieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie

Beste I

Dank voor deze informatie. Ik heb een aantal opmerkingen naar aanleiding van de brief en



nota.
In de brief staat dat er door de TZR QeMrekker^ghouder^orderwne^IO|^vei^^onclusies 
er^anbevelinaer^ar^^valuatie^yDH||||||^HH|||||||||^H||^^^^^|mHH

^^esprekke^nzicnteiyl^HJ^ge^elk^TÏaatregeler^enomerwTioeter^orden om ervoor te

Is deze brief met de Toezichtsraad afgestemd, of zal ik hem zelf even aan de Toezichtsraad 
voorleggen?
Daarnaast lees ik In de nota dat er kritische signalen van CIO's zifn. Ik begreee_dlt.go!LgLylgJl6
TZR afoeiooen maandac_______________________________________

 ̂os van het reit oat ik deze 
graa^^on^werl^inneenemen^anw^^ier^ijn ze relevant. Kun jij mij'exact aangeven 
welke signalen dit betreft, en van wie?

Ik hoor graag van je.
Groet r"^“

l@minbzk.nl>\/an:m^||§JJÜ@minb7k.nl[
Verzonden: vrijdag 1 februari 201912:07
Aan:
Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaiuatie BiT en uitstei beieidsreactie

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox

Klik op Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie om de taak 
te openen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
loegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



027
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Hans Verkruiisse
R^^^^^ingsbrief evaluatie BIT 

vrijdag 1 februari 2019 17:01:55
Brief TK aanbiedino evalustifi BIT en uitstel beleidsrear^|p,^9<^^ 
AUfflQfl.OI.btm

beste ^

hierbij met een aanvulling mijnerzijds erin

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
tel: +311 
email: I 
skype:]



0Z}o^
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
derStaten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

WWW. rijks overtieid .nl 
www.fa c ebook.com/mi nbzk 
www.twltter.conri/minbzk

Kenmerk
20 19-0000053603
Uw kenmerk

Datum
Betreft Aanbieding externe evaiuatie Bureau ICT-toetsing en uitstei 

beieidsreactie

Tijdens hetaigemeen overieg van 31 oktober2018 overde Digitaie overheid^ iiet 
ik u weten de externe evaiuatie Bureau ICT-toetsing (BIT), uitgevoerd in opdracht 
van de Toezichtsraad BITin januari 2019 aan u toe te zenden, met mijn reactie 
daarop. Het evaiuatierapport ontvangt u hierbij.

De Toezichtsraad BITheeft hetonderzoek iaten uitvoeren door Bureau Andersson, 
Eiffers Feiix. Deze week heeft de Toezichtsraad mij geïnformeerd om na afronding 
van het evaluatieonderzoek gesprekken te gaan voeren rnet CIO's binnen het Rijk 
naaraanleiding van de conciusies en aanbeveijngen om inzichteiijkte krijgen 
weike maatregeien getroffen zouden moeten worden om hef huidige 
kwaiitèjtsniveau aan té houden:'Zij zaide uitkomst van deze gesprekken aan mij 
rapporteren.

Ik hecht eraan om de uitkomst van die gesprekken ook te betrekken in mijn 
beieidsreactie op de evaluatie. Deze zai u daarom later dit voorjaar bereiken.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs.R.W. Knops

‘Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018-2019,26 643, Nr. 579
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0Z(?
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Paul Klim

Re: Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel I 
woensdag 6 februari 2019 18:39:39

Is BZK bezig zijn eigen WODC-affaire te creëren? Ik zou dit ontraden. 

We zullen dit bespreken in de RvT.

Met vriendelijke groet,

“ Paul Klint

OnóFeb 2019, at 17:09,1

Beste allen.
Graag deze onderstaande mail als niet verzonden beschouwen. 
Vriendelijke groet,

@hotnnail.com> 
@minbzk.nl>:

Verzonden: woensdag 6 februari 2019 13:13 
Aan: 'Hans Verkruijsse'
<^^^J(5)cwi.nl>: Gerko Baarslag <|
CC: Wallenburg, Marieke Van

Onderwerp: FW: Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel
beleidsreactie
Beste leden van de Toezichtsraad,
Ik stel jullie graag op de hoogte van bijgevoegde correspondentie over het BIT en de evaluatie, 
aangetroffen door mijn medewerkers in Digidoc.
Zoals ik eerder aan de dg heb voorgelegd lijkt afstemming met jullie hier op zijn plaats.
Met vriendelijke groet.

Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 13:43

CC: Wallenburg, Marieke Van

Onderwerp: RE: Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel 
beleidsreactie
Net met|Qgesproken. Ik stel voor om dan mondeling even een en ander aan de stass voor te leggen, 
zodat hij zijn afweging kan maken. Akkoord? Dan laat ik dat inplannen.
Groeten,

Van:|
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 13:02

CC: Wallenburg, Marieke Van



|(5)nninhzk.nl>
Onderwerp: RE: Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel 
beleidsreactie
Hoi||^g,
Beide vragen kunnen we prima beantwoorden, ik loop zo even bij je langs voor toelichting. 
Groeten, n

Afdeling l-functie Rijksdienst 
Directie CIO Rijk 
DG Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

e-mail:| 
mobiel:|

telefoon secretariaat: | 
http://www.rilksovprhpid.nl 
http://www.facpbook.com/minh7k | 
http://www.twittpr.com/minb7k

Va n:
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 12:34
Aan:[

(S)minh7k.nl>:|CC: Wallenburg, Marieke Van 
^^^^JJ^JfS)minh7k.nl>
Onderwerp: Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel beleidsreactie

||j| deelde net bijgaande nota en bijbehorende Kamerbrief met mij. Volgens mij gaat dit op in ieder 
geval twee punten tot vragen bij de stass leiden:

<!--[if IsupportUsts]—>-<!--[endif]—>Besproken was dat het rapport aangepast wordt 
binnen het budget dat ervoor beschikbaar was gesteld. Leggen wij ons niet te snel neer bij de 
opvatting van de Toezichtsraad dat zij het onderzoek beëindigen en zelf de interviews gaan 
doen?i

<!-[if !supportUsts]-->-<!—[endif]-->En ik zou toch wel willen bestrijden dat het rapport 
door toezending naar de CIO's van departementen openbaar wordt. Dat zijn toch allemaal 
Rijksambtenaren die een t.b.v. een interview vertrouwelijk toegezonden rapport met naar 

mogen

Dan kan
er in één keer een integraal beeld naar de Kamer gestuurd worden.

Wellicht goed om hierover even te overleggen om te kijken of dit inderdaad zo naar de stass moet? 
Groeten,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van;
Aan;
Cc;
Ondeiwerp;
Datum;

023
Wallpnhurn. Mariplcp Vsin
3.P-3. Verfcnjiysse
EadJflim; Gerko Paarslau;!
RE: evaluatie BIT 
dinsdag 12 februari 2019 18:09:46

Beste Hans,

Dank voor ie mail en het gesprek.

__________ IK heb vrijdag met de staatssecretaris gesproken. Hij hecht aan het verzenden
van een gedragen onderzoeksrapport waarin ook de belangrijke spelers in het veld zich gehoord 
voelen. Daarom adviseren wij om deze gesprekken door de onderzoekers te laten voeren en de 
uitkomsten van deze gesprekken in de evaluatie te betrekken. Mocht de Toezichtsraad besluiten 
om te laten zoals nu Is,

ir^a^evaRaR^taatssecretarls
luidige rapport aan de Kamer aanbieden met zijn appreciatie dat het onderzoek ten aanzien 

van de lijst van geïnterviewden tekortkomingen heeft.

Met vriendelijke groet.

Marieke

l(g)uvt.nl>Van: J.P.J. Vericniijsse 
Datum: vrijdag 08 feb. 2019 4:03 PM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van 
Kopie|PaulKlint^B|flJ^£wlj|l>, Gerko Baarsla
[jjjjjjjjjj^^
Ondenveii): evaluatie BIT 

Beste Marieke

Wymul
@holiTiail.coiïi>.
2zLu1>

Hartelijk dank voor het open en prettige gesprek dat wij gisteren hebben gehad en waarin 
we van beide 2ijde nogmaals hebben benadnikt dat het rapport van de evaluatie is zoals het 
is. Tevens hebben we beide het belang van de interviews van alle CIO’s onderkend en heb 
ik aangegeven dat we deze interviews zo snel mogelijk willen houden en daarover een 
rapportage zullen maken.
Jouw uimodiging voor een gesprek met de Raad van Toezicht neemt de Raad graag aan.
De beste mogelijkheid hiervoor bleek de fysieke bijeenkomst van de Raad. Afgesproken is 
dat jij minimaal 2 keer per jaar de vergadering van de Raad bijwoont voor een korte 
periode van de vergadering.

Ter onderbouwing van de representativiteit van het onderzoek doe ik zoals afgesproken je 
ondei-staande gegevens nog toekomen.

In de periode waar de evaluatie over gaat (half 2016 - half 2018) zijn 25 BIT toetsen 
uitgevoerd bij 9 departementen, te weten:

1. SZW
1. 5 toetsen;
2. gesproken met opdrachtgever;
3. gesproken met CIO;

2. I&W
1. 5 toetsen;



2. gesproken met opdrachtgever;
3. gesproken met CIO;

3. Fin
1. 3 toetsen;
2. gesproken met opdrachtgever;
3. gesproken met CIO;

4. BZK
1. 3 toetsen;
2. gesproken met opdrachtgever;

5. VWS
1. I toets.
2. gesproken met opdrachtgever;

6. Defensie 2 toetsen;
7. EZK 3 toetsen;
8. OCW 2 toetsen;
9. V&J I toets;

Van deze 9 departementen is bij:
5 departementen gesproken met opdrachtgevers (BZK, I&W, VWS, Fin, SZW) = 

55% van de ge-BIT-te departementen;
3 departementen gesproken met CIO’s (Fin, SZW, I&W) = 33% van de ge-BIT-te 

departementen.

Van de 25 uitgevoerde BIT toetsen is bij:
13 toetsen gesproken met de CIO van het departement = 52% van alle uitgevoerde 

BIT-toetsen uit de evaluatieperiode;
17 toetsen gesproken met hetzij de opdrachtgever, de CIO of de SG van het 

departement = 68% van alle uitgevoerde BIT 
toetsen in de evaluatieperiode
- 8 toetsen met niemand gesproken. Dit betroffen de ministeries van Defensie, EZK, 

OCW en V&J = 32% van alle uitgevoerde BIT-toetsen in de evaluatieperiode.

Daarnaast is gesproken met 3 kamerleden.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile: +311

@amail.com
skype:|



03o
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp;
Datum;
Bijlagen:

lUUüGL Mariplrp Vai
Hrtnfi \ferkrL
Evaluatie BIT 
maandag 18 februari 201913:19:11

Fvaliiatip BIT hrirf l8-fl?-JfH«.flnrK

.@aiburouniver5itY.cdu)

Beste Marieke,

Bijgevoegd ter informatie een aanvullende brief naar aanleiding van de gesprekken over de 
evaluatie BIT. De brief is een aanvulling op de stukken die eerder formeel aan de 
staatssecretaris zijn aangeboden op 18 december 2018 (ook bijgevoegd). Aan het eind van de 
middag zal de aanvullende brief worden aangeboden aan de staatssecretaris.

Met vriendelijke groet,

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties 
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

1*10.2^6 ^^inbzk.nl

^ureauicttQetsing.nl



031
Van;
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

|(5>mirtek.nl

RE^nUraing van evaluatie BIT 
maandag 18 februari 2019 17:22:16
Fvaliiatip BIT hrirf tR-n7-3fH» nrif

UllX!; “HansVcrkruiigg"; 'Paul Mint": Walkviburo. Marieke Van;

Geachte heer Knops,

Bijgevoegd aanvullend een brief van de Toezichtsraad BIT over de evaluatie BIT naar aanleiding 
van de gesprekken van de Toezichtsraad met dgOO.

Met vriendelijke groet.

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties 
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

10.:’,e

mm/mm
miDbzk.nJ 

3ureauicttQetsina.nl

Van:^^Qjjjjj||^^@minbzk.nl 
Verzonden: dinsdag 18 december 201818:14 
Aan: postbus StasBZK4^^^^^^@minbzk.nl> 
CC: 'Gerko Baarslag ^^gjjjjl^^oai.nl]' 

|Qg|m||||@tilb(^niversitY.edu>; 'Paul Klint' 
Van^^Qj|jj^^^^^@minbzk.nl>;
Onderwerp: Aanbieding van evaluatie BIT

®doai.nl>; 'Hans Verkruijsse' 
@cwi.nl>; Wallenburg, Marieke 
H^H@minbzk.nl>

Geachte heer Knops,

Middels de twee bijgevoegde aanbiedingsbrieven biedt de Toezichtsraad BIT u hierbij formeel 
het resultaat van de evaluatie BIT aan.

Hoogachtend,

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

tSStmnmum
l2Zkjli 

3ureauicttoetsinQ.nl



Van:
Aan:
Cc:
Onderweip:
Datum:
Bglagen:

03Z
I^HMp®cioai.nn":'

Agenda en stukken Toezichtsraad 28 februari (telefonisch) 
maandag 25 februari 2019 15:54:07

Biüape la VGrslao Toezichtsraad BIT 28 januari 2019.docx 
Bniaoe 3a JaarraoDQrtaQe 2018 def.docx 
Bitlaae pf^j^^enoverzicht BTT.docx 
Ter infotmatie Vergaderdata Toezichtsraad 2Q19.docx

Beste leden van de Toezichtsraad,
Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het telefonisch overleg op donderdag 28 februari 15- 
16 uur.
Ik kan niet aanwezig zijn, IQ maakt het verslag.

Met vriendelijke groet.

Toetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.bureauicttoetsinQ.nl
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

28 februari 2019, 15:00-16:00 uur 
Telefonisch

@minbzk.nl

Datum
28 februari 2019
Bijlage(n)
4

Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 28 januari 2019

2. Bespreken ontwikkelingen evaluatie

3. Nabespreken Jaarrapportage BIT
a. Jaarrapportage BIT 2018

4. Bespreken inventarisatie toetsen 2019 en lopende toetsen
a. Toetsenoverzicht BIT

5. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is op 18 maart 2019 in Den Haag

Ter informatie:
a. Vergaderdata 2019

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
18-
1

17-5-
2018

Afspraak plannen 
met DGOO F Wachten nog op een 

datum
18-
27

26-11-.
2018

Plannen
vergaderingen 2019 m Gereed 28-2

1 28-1-
2019

Terugkoppelen aan 
Marieke

Pagina 1 van 1
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

vers ag Toezichtsraad BIT

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.ni

Contactpersoon

@minbzk.ni

Datum
28 januari 2019

Vergaderdatum

Aanwezig

28 januari 2019, 12:00-13:00 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
Hans opent de vergadering. De notuien en de actiepunteniijst worden vastgesteld. 
Punt 19 is afgedaan door het versiag van de eerdere vergadering.

2. Bespreken reactie.staatssecretaris op evaluatie
Hans heeft afgeiopen vrijdag gesproken met Marieke over de evaiuatie. Marieke 
gaf aan dat ze kritische geiuiden heeft gehoord over de evaiuatie. Na aandringen 
heeft Hans aangegeven dat hij met de Toezichtsraad wii spreken over eeri tweede 
onderzoek rn^r aiieen gericht op de CIO's en op de toekomst. Marieke was hier 
blij mee. heeft gehoord dat in de brief over de evaiuatie van de
staatssecretaris wordt aangegeven dat BIT direct onder DGOO komt. De 
Toezichtsraad besiuit dat de evaiuatie is afgerond. Wei is het goed om ios van de 
evaluatie het komende halfjaar individuele gesprekken met alle CIO's te hebben 
over de uitkomsten van de evaluatie en de toekomst van het BIT, dit is ook goed 
voor de Toezichtsraad. De vragen worden vergelijkbaar gehouden en een deel 
wordt gekoppeld aan de evaluatie en de Jaarrapportage BIT 2018. Er wordt een 
verslag gemaakt van de gesprekken, en na de gesprekken wordt een kort rapport 
opgesteld aan de staatssecretaris. De staatssecretaris zal dit rapport aan de 
Tweede Kamer sturen. Actie Hans: schriftelijk terugkoppelen evaluatie afgerond 
en gesprekken met CIO's aan Marieke.

3. Bespreken Jaarrapportage BIT 2018
Hans geeft aan dat hij het een goede, heldere rapportage vindt. Gerko vindt het 
ook een heldere rapportage. Paul vindt de rapportage lekker compact. Per 
hoofdstuk wordt de rapportage besprokén.
Hans heeft de suggestie om bij de afgewezen projecten aan te geven wat 
ongeveer het budget is. geeft aan dat dit ingewikkeld is als het niet op
Rijks ICT-dashboard staat want dan is het geen openbare informatie.
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Datum
28 januari 2019

In de gesprekken met de CIO's kunnen de aanbevelingen in hoofdstuk 2 
besproken worden.
Gerko mist een vooruitblik naar wat verder weg, over het belang dat er 
dui^ijkheid komt en dat de discussie over de tijdelijkheid moet gaan lopen.

geeft aan dit punt te snappen maar niet te willen regeren over het eigen 
grafie zal er naar kijken.

4. Bespreken inventarisatie toetsen 2019 en iopende toetsen
IIJI^ geeft aan dat dit de aangekondigde maar nog niet aangemelde projecten 
zijn. Bijvoorbeeld RWS komt nog met nadere informatie over 26 projecten en dan 
worden voor de overige afwijzingsbrieven geschreven. Als er daadwerkelijk te 
veel aanmelding zijn dan zal||JQg het zo spoedig mogelijk agenderen.
De lopende toetsen worden besproken. Hans zou graag meer willen weten over 
wat de grootte is van de projecten die gestopt zijn.||2|^ geeft aan dat alleen 
BRP is gestopt direct na het BIT-advies en dat het überhaupt lastig is om de 
omvang van een project aan te geven. Daarom wordt gebruik gemaakt van het 
Rijks ICT-dashboard, dit is de enige openbare bron en over die cijfers moeten 
ministeries verantwoording afleggen.

5. Vergaderdata 2019
De datumprikkers voor de tweede helft van 2019 worden nog een keer 
rondgestuurd.

6. Rondvraag en sluiting
Paul doet het verzoek op de agenda van telefonisch overleg ook het inbelnummer 
te vermelden, yygzal dit doen. Het vergaderverzoek blijft leidend bij eventuele 
wijzigingen na het versturen van de agenda. Hans sluit de vergadering.

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO F Wachten nog op een 

datum
19 27-9-

2018
Reageren op mail 
van Cokkv

Toezichtsraad Gereed 28-1

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 fa Datumprikker wordt 

nog een keer gemaild
28 18-12-

2018
Versturen van twee 
brieven en evaluatie 
aan staatssecretaris

p Gereed 28-1

29 18-12-
2018

Agenderen
inventarisatie
voigende
vergadering

w Gereed 28-1

1 28-1-
2019

Terugkoppelen aan 
Marieke

Hans Nieuw
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

033
Wallenburg. Marieke Van

Kamer
donderdag 14 maart 2019 21:53:25

Ziet er mooi uit|____
Ik zou de rapportage sowieso opnieuw vergezeld laten gaan van een korte aanbiedingsbrief 
van de stas. Evaluatie gaat eveneens binnenkort naar de TK.
Ik zal tijdens de^wl^ükse staf maandag as aan de stas voorleggen of hij eea wil 
combineren, help jij me ajb herinneren?

Groet Marieke

Van: <^^^^^^^Jig)minh7k.nl>

Datum: donderdag 14 mrt. 2019 11:06 AM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van 
Kopie: inbzk!nï>
Onderwerp: Jaarrapportage naar Tweede Kamer

Hoi Marieke,

Bijgevoegd de eerste drukproef van de Jaarrapportage BIT, deze is geiijk aan de wordversie die 
je eerder van mij hebt gehad. Ik verwacht dat eind deze week of begin volgende week de 
opmaak van de rapportage definitief is. Daarna iijkt het me goed om hem zo spoedig mogeiijk 
te versturen, ook vanwege de aangekondigde AO's Digitaie Overheid en Functioneren 
Rijksdienst waar vaak aandacht is voor het BIT en de recente berichtgeving van Computabie en 
iBestuur over het niet veriengen van het BIT.

Vorig jaar is de rapportage met een korte aanbiedingsbrief van Knops aan de Kamer gestuurd. 
Wil je dit weer doen of wii je het combineren met het versturen van de evaiuatie? Het maakt 
het niet uit ais de rapportage maar spoedig naar de Kamer gaat. Als gewenst kunnen wij een 
korte aanbiedingsbrief opsteiien.

Groeten,



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

03^
I |@«;ipai,nir; üaD.s..VfirJsinil.u5.s.'.:; ZPaijm'.:

118 maart 
vrijdag 15 maart 2019 17:16:16 
Agenda Toe7irhteraari BIT 18 maart 2Q19.docx 
Biilaae la Verslag Toe7irht«;raad BIT 28 februari 2Q19.docx 
Bitlaos 33 Kader voor risicoggrichtg sel6cti0.docx 
BiilaQ6 3b Risicoselectie 26 projecten RijkswatGrstaat.docx 
Bitlaoe 3c Proiectenoverzicht BIT.docx 
Billaos 4a Gfidra(|]scod0 mfidgwsrkfirs BIT.docx 
BMIaoe 5a Voorstel gesprekken Toezichtsraad met CIQ.docx 
Definitief BIT-advies GrIT 2Ql6.pdf 
Definitief BlT-advies GrU 2Q18.pdf 
M. 119742 Jaarrapportage BIT 2018 V2.pdf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het overieg in Den Haag op maandag 18 maart 10- 
12.30 uur. Dank aanjQ voor de versiagiegging.
Ais achtergrondinforrrlatie heb ik de twee oude BIT-adviezen GrIT bijgevoegd. Ter informatie 
heb ik de opgemaakte jaarrapportage bijgevoegd, zodat juiiie aivast kunnen zien hoe de 
jaarrapportage er dit jaar uit gaat zien.

Met vriendelijke groet.

roetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.bureauicttoetsinQ.nl
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

18 maart 2019, 10:00-12:30 
Hoftoren 11.003, Den Haag
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

@minbzk.nl

Datum
18 maart 2019

Bijlage(n)
8

10:00-11:30

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 28 februari 2019

2. Bespreken ontwikkelingen evaluatie en jaarrapportage

3. Vaststellen risicogebaseerd toetsen
a. Memo met proces om tot selectie te komen
b. Memo met selectie toetsen RWS
c. Toetsenoverzicht BIT

4. Vaststellen aanpassing richtlijnen onafhankelijkheid medewerkers
a. Gedragscode medewerkers BIT

5. Bespreken voorstel gesprekken met CIO's
a. Voorstel gesprekken CIO's

6. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is telefonisch op 26 april 2019

11:30-12:30 Bespreken (lopende) toetsen:
- Grensverleggende IT 3 (GrlT) van Defensie 

o GrlT BIT-advies 2016 
o GrlT BIT-advies 2018 

Programma vernieuwd registeren (PVR) van politie

Actielijst
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Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
18-
1

17-5-
2018

Afspraak plannen 
met DGOO m Hans heeft met Marieke 

afgesproken dat ze 1 a
2 keer per jaar 
aanschuift bij een 
vergadering 11^ heeft 
vergaderdata 2019 
doorgegeven.

19-
2

28-2-
2019

Planning interviews 
CIO in gang zetten m Zie agendapunt 5

19-
3

28-2-
2019

Toetsen PVR en GrIT 
op agenda volgende 
vergadering p Zie agenda.

19-
4

28-2-
2019

Risicogerichte 
selectie op agenda 
volgende 
vergadering

m Zie agendapunt 3

Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
18 maart 2019
Kenmerk
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.ni

Contactpersoon

verslag Toezichtsraad BIT
©minbzk.ni

Datum
28 februari 2019

Vergaderdatum

Aanwezig

28 februari 2019, 15:00-15:30 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
Hans opent de vergadering. De notulen en de actiepuntenlijst worden vastgesteld. 
Actiepunten 18-27 en punt 19-1 zijn afgerond.

2. Bespreken ontwikkelingen evaluatie
Hans geeft aan dat er geen nieuwe ontwikkelingen over de evaluatie bij hem 
bekend zijn ten aanzien sinds het eerdere gesprek met Marieke op 22/1 (zie vorig 
verslag). heeft ook geen nieuwe informatie. Hans geeft aan dat het
standpunt van de Toezichtsraad - dat het onderzoek representatief is - 
ongewijzigd is. De Toezichtsraad heeft dit standpunt reeds meerdere malen 
toegelicht aan BZK en gaat voorlopig geen verdere actie ondernemen.

Hans wil op korte termijn de toegezegde interviews met de CIO's inplannen. Deze 
interviews zijn gericht op de toekomst van het BIT. Voorkeur van de 
Joezichtsraad is om deze interviews zoveel mogelijk in maart te plannen. Actie 

plannen interviews CIO's in gang zetten.

3. Nabespreken Jaarrapportage BIT
geeft aan dat de jaarrapportage gisteren naar de drukker is gegaan. Begin 

var^e week is de jaarrapportage nogmaals voorgelegd aan de Toezichtsraad. 
Hans geeft aan dat de rapportage helder en duidelijk is. De jaarrapportage is door 

heeft de jaarrapportage vooraf bij Marieke aangekondigd en daarna 
toegestuurd met het verzoek om begin volgende week te reageren.

4. Bespreken Inventarisatie toetsen 2019 en lopende toetsen
De lopende toetsen worden besproken. Hans wil graag dat de Toezichtsraad bij de 
vólgende vergadering meer informatie krijgt over de toetsen Grensverleggende IT 
(GrIT) van Defensie en Programma vernieuwend registere^n (PVR) van de politie
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Datum
28 februari 2019

gezien de mogelijke gevoeligheid, m^geeft aan dat dit kan maar dat de 
Toezichtsraad zich moet realiseren dat deze nog midden in de analysefase zitten. 
Gerko geeft aan dat het vooral de bedoeling dat de Toezichtsraad meer zicht 
krijgt op het toetsproces en niet wil sturen op de inhoud van de bevindingen. 
Actie||9y: toetsen PVR en GrIT op agenda volgende vergadering.

geeft aan dat het BIT nu bezig is om de werkwijze voor de risicogerichte 
selectie van toetsen nader uit te werken. In de volgende vergadering van de 
Toezichtsraad zal deze uitwerking op de agenda komen. ActieQQ: risicogerichte 
selectie op agenda volgende vergadering.

5. Rondvraag en sluiting
Gerko was benieuwd wat de recente nieuwsberichten over mogelijke opheffing 
BIT en de hoorzitting in de Tweede Kamer voor effect hebben op het BIT-team. 
IU2SS 9^^*^ iedereen wist dat het bericht over de opheffing was
gebaseerd op een verkeerde interpretatie en dus weinig impact had. De 
boodschap over het BIT in de hoorzitting was positief en had daarmee ook een 
positieve impact op het team.

Hans verwijst naar de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie. Hij 
vraagt zich of het BIT hier in de toekomst wellicht meer rekening mee moet 
houden gezien het verplichte karakter. Het BIT zal dit onderwerp op een 
teamoverleg agenderen. Hans sluit de vergadering.

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
18-
1

17-5-
2018

Afspraak plannen 
met DGOO m Hans heeft met Marieke 

afgesproken dat ze 1 a
2 keer per jaar 
aanschuift bij een 
vergadering.

18-
27

26-11-
2018

Plannen
verqaderinqen 2019 m Afgerond

19-
1

28-1-
2019

Terugkoppelen aan 
Marieke

Hans Afgerond

19-
2

28-2-
2019

Planning interviews 
CIO in gang zetten m Nieuw

19-
3

28-2-
2019

Toetsen PVR en GrIT 
op agenda volgende 
vergadering

m Nieuw

19-
4

28-2-
2019

• Risicogerichte 
selectie op agenda 
volgende 
vergadering

F Nieuw
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Voorstel gesprekken Toezichtsraad met CIO's
Gesprekken over de toekomst van het BIT en het ClO-stelstel. Voor uniformiteit stelt de Toezichtsraad 
een vragenlijst op, mede op basis van de evaluatie BIT en de Jaarrapportage BIT 2018. Het worden een- 
op-een gesprekken met Hans of Paul.
Van de gesprekken worden verslagen gemaakt. De Toezichtsraad maakt een korte terugkoppeling van 
de gesprekken voor de staatssecretaris. De staatssecretaris stuurt dit naar de Tweede Kamer. Mogelijk. 
kan dit de halfjaarlijkse rapportage van de Toezichtsraad van het halfjaar van 2019 zijn.
Er zal ondersteuning worden geregeld voor het plannen van de afspraken en de verslaglegging. Dit zal 
iemand zijn van buiten DGOO, mogelijk via BZK Flex. De afspraken worden gepland na het uitkomen van 
de evaluatie BIT en voor de zomer, het liefst zo veel mogelijk op één dag.

Vragen:
- AZ en BZ hebben nooit een BIT-toets gehad, deze ministeries overslaan?
- Hoe worden de 12 ministeries verdeeld onder de 3 leden?
- Hoe wordt omgegaan met de CIO's van ZBO's?
- Moeten de interviewverslagen goedgekeurd worden door de betreffende CIO?

12 ministeriele CIO's:

Ministerie Adviezen 2016 Adviezen 2017 Adviezen 2018 Totaal

Algemene Zaken 0 0 0 0
Binnenlandse Zaken
en
Koninkrijksrelaties

2 2 0 4

Buitenlandse Zaken 0 0 0 0
Defensie 1 1 2 4
Economische Zaken 
en Klimaat

1 1 1 3

Financiën 1 1 1 3
Infrastructuur en 
Waterstaat

0 3 4 7

Justitie en
Veiligheid

2 0 2 4

Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit

0 1 0 1

Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap

1 1 1 3

Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

4 2 3 , 9

Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

P 1 1 . . 2 ■■

Totaal • ■ 12 ■ ' 13 . '•■■15 40
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Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum;

I.P.l. VtHfa’iBÏgg»

&y?ijpri n!| ^ns Veritrut^ttf»» Patil Wint 
JKI

zaterdag 23 maart 2019 12:24:22

Beste

Hartelijk dank voor het delen van deze documenten. In onze vergadering van vorige week 
is afgesproken dat ik bij Marieke zou informeren naar de stand van zaken, dat ga ik ook 
doen.

Met vriendelijke groet en een fijn weekend.

Hans

Pref. dr. J.P.J. (Hans) Verkruljsse RE RA 

ernaiiJn^^^Hp^n^UojTi

23 mrt. 2019. om 11:54 heefiyH|H|[|||||H
ig)minb7k-.nl> het volgend^escnreven;

Nog niet.
Ik weet niet wanneer dit gebeurt. De brief en de nota zijn in bet geheel niet 
met mij gedeeld. Een van de BIT medewerkers heeft ze afgelopen donderdag 
in het dociunentsysteem aangetroffen.

Groet

Verzonden met BlackBeny Work(\vww.blackberry.coni)

Van; Gerko Baarslag <__________
Verzonden: 23 mrt. 2019 10:27 a.m. 
Naar; "Hilhorst, Cokky' 
^^Han^erkruijsse

OnoMwSp: Re: VE

j)tilhiirgiiTiiveTsity edn>; Paul Klint

ï: VERTROUWELUK!

Bedankt

Is de brief van Knops al aan de TK gestuurd?

Met vriendelijke gr oet,
Gerko Baarslag

OD22mrt^019 om 18:15 heeft
!t volcende seschrer|@minhzkjil> het volgende geschreven: 

Beste Hans, Gerko en Paul,



Ditmaal in strikt vertrouwen.

Het bijgevoegde document is - met zeer kleine aanpassing - 
inmiddels door dgOO goedgekeurd, en gaat ter bespreking in het 
PO met de minister en staatssecretaris.

Fijn weekend,
Groet
Dit benchncan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan 
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for 
you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages.
<Nota aanbieding evaluatie BIT aan TK.docx>
<Aanbiedingsbrief evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT).docx>
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Aan

Van

Staatssecretaris BZK en 
Minister BZK 
DGCX)

DGOvaiti* 
ContMtpanoen

nota Aanbieding evaluatie BIT aan TK

Datum
19 maait 2019
Kanmarlt
2019<0000146086
UJl-a<(n)
1

Aanlciding^TObteerruteninj_____________________________________
Op 18 december jl. heeft de Toezichtsraad BIT de rapportage van de in haa^r 
opdracht uitgevoerde evaluatie van het BIT aan u (staatssecretaris) aangeboden. 
In uw contact met de Toezichtsraad in november en nogmaals in januari (bij 
monde van DGOO) heeft u uw zorgen over de representativiteit van het 
evaluatieonderzoek met de Raad gedeeld. Dit richt zich met name, maar niet 
uitsluitend, op het beperkt aantal geïnterviewde CIO's (3 op een totaal van 24 
geïnterviewden), maar ook op de toon van het rapport en de zonder toelichting 
gewijzigde aantallen geïnterviewden in de twee aangeboden eindversies, i.r.t. de 
signalen van CIO's die richting BZK hebben aangegeven zich niet gehoord te 
voelen in dit evaluatietraject.
De Raad heeft in reactie laten weten deze zorgen niet te delen en geen aanleiding 
te zien voor uitbreiding van het onderzoek. Zij beschouwt de evaluatie als 
afgerond en heeft u (staatssecretaris) op 18 februari in bijgevoegde brief voorzien 
van een extra toelichting op de representativiteit. U heeft de Toezichtsraad laten 
weten dat u het evaluatierapport spoedig aan de Kamer zal aanbieden met uw 
appreciatie dat het onderzoek ten aanzien van de lijst van geïnterviewden 
tekortkomingen heeft.

Adviea/actie

In deze nota adviseren we u (staatssecretaris) om het evaluatierapport nu niet te 
voorzien van een inhoudelijke beleidsreactie.

Voorgesteld wordt om de geplande beleidsdoorlichting BIT voor 2020 nu versneld 
uit te voeren als 'second opinion', het tijdpad van uitvoering van deze doorlichting 
te verbinden aan het reeds lopende onderzoek voor Motie Middendorp 
(Rijksinspectie Digitalisering) en de resultaten van beide onderzoeken voor het 
eind van dit jaar aan de Kamer aan te bieden. Met het oog op de extra tijd die 
voor deze onderzoeken nodig is en het aflopen van het instellingsbesluit BIT in 
juni 2020, wordt geadviseerd te melden het BIT indien nodig al tijdelijk te 
continueren tot eind 2020.

Instemming van u, minister, is vereist voor bijstelling van het tijdpad voor Motie 
Middendorp. Toegezegd was dat de uitkomsten van de evaluatie BIT zouden 
worden betrokken in het onderzoek voor deze motie en dat aanbieding van de 
resultaten voor aanbieding van het jaarverslag BZK zou plaatsvinden.

Betrekken BZK onderdelen

• ~( Met opmorfclnann ^1^ 22/3||ir
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Datum
19 maart 2019
Kenmerk
2019*0000146086

DGOO

Toelichting

Toelichting op de evaluatie
(i) Het algemene beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is dat het BIT op 

alle getoetste onderzoekaspecten (o.a. kwaliteit, lessons learned en 
effectiviteit) hoog scoort. Kritische noten over het functioneren van het 
BIT, die verwacht hadden mogen worden o.b.v. de geluiden die BZK 
gedurende de looptijd van het evaluatietraject uit het I-domein heeft 
ontvangen, zijn niet of nauwelijks In het rapport te vinden. De geluiden 
betreffen onder meer dat BIT te weinig rekening zou houden met 
omgevingsfactoren.

(ii) De zorg bestaat dat dit een gevolg Is van een onevenwichtigheid in de lijst 
geïnterviewden. Op een totaal van 24 Interviews zijn slechts 3 
geïnterviewden CIO's en 4 opdrachtgevers en/of projectleiders van 
getoetste ICT-projecten. Opmerkelijk Is tevens dat de laatste twee versies 
van het rapport Inhoudelijk Identiek waren m.u.v. een verschil In 
verhouding en aantallen geïnterviewden. Dit punt wordt nu niet benoemd 
In de Kamerbrief maar sterkt onze zorgen over de kwaliteit.

(lil) In reactie op de geluiden van CIO's die zich niet gehoord voelen heeft de 
Toezichtsraad eigenstandig besloten In gesprek te gaan met alle CIO's. Zij 
heeft echter ook aangegeven Andersson, Elffers Felix niet meer te vragen 
de evaluatie uit te breiden, ongeacht de uitkomst van deze gesprekken.
De Raad staat achter het rapport en beschouwd dit onderzoek zelf als 
representatief.

Toelichting op de Kamerbrief
(i) U (staatssecretaris) heeft de Toezichtsraad laten weten dat u het 

evaluatierapport naar de Kamer zal sturen met uw appreciatie over de 
tekortkomingen van de lijst van geïnterviewden. Ten behoeve van de 
eigen oordeelsvorming van dé Kamer adviseren we u om als bijlage bij 
deze brief ook de toelichting van de Toezichtsraad op de representativiteit 
van het onderzoek mee te sturen.

(ii) Gezien de twijfels over de representativiteit van het onderzoek adviseren 
wij u om In deze brief nu niet inhoudelijk in te gaan op conclusies en 
aanbevelingen. De Inschatting van CIO Rijk is dat aanbevelingen zoals het 
toekennen aan het BIT van een recht op naschrift op beleidsreacties bij 
BIT-toetsen en het standaard aanbieden van een technische briefing op 
een BIT-toets in de Tweede Kamer, bij twijfel over het onderliggende 
onderzoek op sterke weerstand zullen stuiten bij andere departementen. 
Om het beeld van 'cherry picking' te voorkomen Is het aan te bevelen om 
nu ook niet In te gaan op aanbevelingen rond Interne organisatie en 
ophanging van het BIT. Consequentie hiervan is het BIT voorlopig onder 
DGOO/Directle IFHR geplaatst blijft.

(lil) Voorgesteld wordt om de beleidsdooiiichting van het BIT, die gepland 
staat voor 2020, naar voren te halen en voor het eind van 2019 af te 
ronden. Naar het oordeel van FEZ en DGOO Is dit tijdpad haalbaar. De 
uitkomsten van deze doorlichting kunnen dan tevens gebruikt worden om
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Datum
19 maart 2019
Kenmeric
2019-0000146086

de conclusies en aanbevelingen van de nu voorliggende evaluatie breder 
te toetsen.

(Iv) Bij AO van 31 oktober heeft de staatssecretaris namens de minister aan 
de Kamer toegezegd om de uitkomsten van de evaluatie BIT te betrekken 
in het onderzoek naar nut en noodzaak van een Rijksinspectie 
Digitalisering (Motie Middendorp). Als de beleidsdoorlichting wordt ingezet 
ter validering van de evaluatie BIT zou het logisch zijn om de toezegging 
uit te breiden naar het eveneens betrekken van de motie. Consequentie is 
dat het tijdpad voor de motie Middendorp dan ook doorschuift naar 
oplevering eind dit jaar. U (minister) wordt geadviseerd hiermee in te 
stemmen.

(v) Bovenstaande is wenselijk voor u beiden t.b.v. een samenhangende 
beleidsreactie op deze onderzoeken waarin zowel het perspectief van 
reflectie als vooruitblik op toezicht binnen het I-domein Rijksdienst wordt 
betrokken.
ABDTopconsult (opdrachtnemer Motie Middendorp) heeft aangegeven dit 
bijgestelde tijdpad ook wenselijk te vinden* en laat weten dat zij voor 
Verantwoordingsdag al wel een (interne) tussenrapportage zou kunnen 
opleveren.

(vi) Het instellingsbesluit van het BIT verloopt op 24 juli 2020. Het kan zijn 
dat de einddatum van het Instellingenbesiuit van het BIT, dat op 24 juli 
2020 verloopt, net te vroeg in beeld komt om het vervolg goed in te 
bedden. Daarom wordt geadviseerd in de brief het voornemen aan te 
kondigen om in dat geval het BIT nog wat te verlengen (bv tot eind 
2020).Dit geeft u voldoende tijd om' de uitkomsten van de motie, de 
evaluatie en. de beleidsdoorlichting te verwerken.

Politieke context
U (staatssecretaris) had de TK in het Algemeen Overleg Digitalisering toegezegd 
het evaluatierapport en uw beleidsreactie daarop in januari 2019 toe te zenden^. 
In TK ronde tafelgesprek van 13 februari jl. over het voorkomen van mislukte 
ICT-projecten is door genodigde experts (waaronder extern adviseur BIT) erg 
positief geadviseerd over de functie, het functioneren en voortbestaan van het 
BIT.

Communicatie
In februari en maart zijn artikelen verschenen in Binnenlands Bestuur,
Computable en I-bestuur waarin de suggestie wordt gewekt dat BZK het BIT niet 
zou willen verlengen. Dit is gebaseerd op verkeerde interpretatie van een passage 
in de Strategische I-agenda, waar de noodzaak tot versterking van het ClO-stelsel 
in deze planperiode wordt beargumenteerd in het licht van de tijdelijkheid van het 
BIT. De berichtgeving in Computable en I-bestuur is door woordvoering BZK 
weersproken.

' Opgemerkt moet worden dat ook zonder de compi caties rond de evaluatie BIT voor Motie 
M ddendorp uitstei zou moeten worden gevraagd, het huidige tijdpad is te krap.
^ Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018-2019, 26 643, Nr. 579
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03Ó
Van: Wallpnhum. Maripkp Van
Aan: 7.P.]. Verkniiisüe
Cc: ■ Gerko Baarslag: Paul Klint:|
Onderwerp: RE: Evaluatie BIT
Datum: zondag 24 maart 2019 20:58:31

Uiteraard Hans. Helaas kon ik niet bij de Toezichtsraad zijn omdat dat moment samenviel 
met de Bestuursraad BZK.
Als het goed is ligt de evaluatie + aanbiedingsbrief ter tekening bij de staatssecretaris. Ik 
zal er voor zorgen dat jullie eea zsm ontvangen.

Gr Marieke

Van: J.P.J. Verkruijsse 
Datum: zaterdag 23 mrt. 2019 12:27 PM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van 
Kopie: Gerko Baarslai

@minh7.k.nl> 
>, Paul Klint ■ l@cwi.nl>.

Onderwerp: Evaluatie BIT 

Beste Marieke

In de vergadering van de Toezichtsraad is nog even de afwerking van de evaluatie aan de 
orde geweest. Zou jij mij kunnen informeren over de stand van zaken op dit moment?

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile:
emaii:B @amaii.com
skypeiT



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

037
•KKitJiiaiirriïjï Kerngroep!

en evalui 
dinsdag 26 maait 2019 11:10:14 
Aanbiedingsbrief evatuatie Bureau ICT-toetsino fsrn.do 
l!lata...a3nit)igdipq gvaiugtie PII.jaaiL.TK4QO(

Beste allen, .
Bijgaand informeer ik jullie over stukken over het BIT die relevant zijn voor de komende 
periode.
Er wordt besluitvorming voorbereid over de opvolging van de evaluatie, verlenging en 
ophanging.
Veei leesplezier!
Met vriendelijke groet.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

t)3(5
Wallenburg. Marieke Van
Hans Verkruiisse: Paul Klint: Gerko Baarslag

FW: Stukken eval 
dinsdag 26 maart 2019 14:02:15

Beste leden van de Toezichtsraad,

Zoals ik jullie zondag jl heb gemaild liggen deze stukken ter tekening bij de 
Staatssecretaris en Minister en had ik jullie toegezegd jullie de stuklcen te doen toekomen 
op het moment dat het besluit genomen is.
In afwachting hiervan zijn deze stukken nu nog vertrouwelijk. Bovendien is de interne nota 
aan beide bewindspersonen niet bedoeld voor verdere deling cq verspreiding buiten het 
departement.
Ik verzoek jullie dan ook deze stukken als vertrouwelijk te behandelen.

Bij vragen ben ik uiteraard beschikbaar.

Vriendelijke groet,
Marieke

Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 11:10
Aan: DGOO/IFHR/BIT Kerngroep <|Q^^^^|(S)minbzk.nl>; Gerko 
Baarslag <y^Q^m(a)hotmail.com>; Paul Klint 
<^^^|@cwi.nl>; 'Hans Verkruijsse' <^^Q^^^|@gmail.com>
CC:^^^|^^^^^^|^^m|(S>minbzk.ni>;|
^^^H^|@minbzk.nl>
Onderwerp: Stukken evaluatie

Beste allen,-

Bijgaand informeer ik jullie over stukken over het BIT die relevant 
zijn voor de komende periode.
Er wordt besluitvorming voorbereid over de opvolging van de 
evaiuatie, verlenging en ophanging.

Veei leespiezier!
Met vriendeiijke groet,



033
Van: J.PJ. Verkruiisse
Aan: Wallenbutp. Marieke Van: Schurink. Maarten
Cc: Ppgl Klint; Baarslag Gerko.
Onderwerp; evaluatie BIT
Datum: dinsdag 2 april 2019 09:56:50
Bijlagen: Brief inzake evaluatie BIT.docx

Beste Marieke en Maarten

Hierbij doe ik Jullie een notitie van de Toezichtsraad BIT toekomen naar aanleiding van de 
rapportage aan de Tweede Kamer van de evaluatie van het BIT.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile;

skype:|



Toezichtsraad BIT
Prof. Dr. J.P.J. Verkruijsse RE RA

02q

Ministerie BZK
t.a.v. mevr. Drs. M. van Wallenburg en 

Drs. M.R. Schurink 
Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag

Apeldoorn, 2 april 2019

Betreft: Evaluatie BIT

Geachte mevrouw van Wallenburg en heer Schurink,

De Toezichtsraad heeft helaas pas achteraf kennis kunnen nemen van de:
1. Aanbiedingsbrief evaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT) d.d. 29 maart 2019 (hierna:

Aanbiedingsbrief)
2. Nota aanbieding evaluatie BIT aan TK d.d. 19 maart 2019 (hierna: Nota)

Op basis van beide documenten heeft de Toezichtsraad het noodzakelijk geacht op zondag 31 maart een 
extra vergadering in te lassen.

De Toezichtsraad begrijpt dat de Nota een interne notitie is bedoeld voor de bewindspersonen om te 
komen tot ondertekening van de Aanbevelingsbrief. De Toezichtsraad herkent dan ook in de 
Aanbiedingsbrief de strekking van de Nota. Van geen van beide documenten heeft de Toezichtsraad 
vooraf kennis kunnen nemen.

Het suggestieve karakter van de Nota en de op punten onjuiste weergave van de feiten ziet de 
Toezichtsraad als het door BZK uitoefenen van invloed op de context waarin het onafhankelijke rapport 
van AEF door de Minister en Staatssecretaris gelezen moet worden, hetgeen de Toezichtsraad volledig 
afwijst (zie appendix).
De Toezichtsraad wordt hierdoor belemmerd in het vervullen van haar primaire taak zoals omschreven in 
het Instellingsbesluit artikelen 5 en 6, te weten het toezicht houden op de kwaliteit, onafhankelijkheid en 
effectiviteit van het BIT en het periodiek rapporteren aan de Minister en Tweede Kamer.

De Toezichtsraad verzoekt u dringend binnen twee weken expliciete maatregelen te treffen waardoor de ' 
onafhankelijkheid van de rapportages van het BIT en de Toezichtsraad aan Minister, Staatssecretaris en 
Tweede Kamer in de toekomst kunnen worden gewaarborgd. Indien deze waarborgen achterwege blijven 
is de Toezichtsraad van mening haar taken zoals vastgelegd in het Instellingsbesluit niet naar behoren te 
kunnen uitvoeren en ziet zich dan genoodzaakt haar ontslag aan de Minister aan te bieden.

Met vriendelijke groet

Prof. dr. J.P.J. Verkruijsse RE RA 
Prof. dr. P. Klint 
Drs. G. Baarslag

Evaluatie BIT Pagina 1



Toezichtsraad BIT

Appendix

Met betrekking tor de interne nota het volgende:
1. in de Nota wordt:

a. verwezen naar de door de Staatssecretaris in november en bij monde van de DGOO in 
januari zorgen zijn geuit over de representativiteit van de evaluatie hetgeen zich niet 
uitsluitend, op het beperkt aantal geïnterviewde CIO's (3 op een totaal van 24 
geïnterviewden),

b. commentaar gegeven op de positieve toon van het rapport
c. commentaar geleverd op het zonder toelichting wijzigen van het aantal geïnterviewden in 

de twee aangeboden eindversies, in relatie tot de signalen van CIO's die richting BZK zijn 
afgegeven.

d. kritische noten over het functioneren van het BIT, die verwacht hadden mogen worden 
op basis van de geluiden die BZK gedurende de looptijd van het evaluatietraject uit het I- 
domein heeft ontvangen, zijn niet of nauwelijks in het rapport te vinden. De geluiden 
betreffen onder meer dat BIT te weinig rekening zou houden met omgevingsfactoren.

In de Aanbiedingsbrief is dit ook te lezen daar waar door de Staatssecretaris stelt dat hij het 
wenselijk had geacht dat een bredere vertegenwoordiging vanuit het veld in het onderzoek was 
betrokken.

De Toezichtsraad hecht eraan te melden dat:
a. het aantal van 3 genoemde departementale CIO's aangevuld moet worden met het 

interview van de ClO-Rijk. Van de CiO-Rijk mag verwacht worden kennis te hebben van 
wat leeft onder de departementale CIO's en kennis te hebben van de signalen die BZK 
hebben bereikt. De Toezichtsraad zelf heeft geen kennis kunnen krijgen van de signalen 
van CIO's richting BZK aangezien op vragen daaromtrent door de Toezichtsraad geen 
concrete antwoorden zijn gegeven;

b. het een onafhankelijke evaluatie betreft uitgevoerd door het gerenommeerde en 
onafhankelijke bureau AEF, zoals is voorgeschreven in het instellingsbesluit, en dat de 
'Toezichtsraad geen invloed heeft uitgeoefend op de toonzetting van het rapport. Dat de 
toonzetting positief was lag in lijn der verwachtingen gelet op de eveneens positieve 
toonzetting in de onafhankelijke evaluatie uitgevoerd door het onafhankelijk audit bureau 
Noorbeek in 2017 en de verdere professionalisering van het BIT. In een telefonisch 
overleg dat de Toezichtsraad met AEF op 6 december 2018 heeft gehad met AEF naar 
aanleiding van het overleg met de staatssecretaris heeft AEF de representativiteit van het 
onderzoek nogmaals toegelicht en bevestigd;

c. wat betreft de aantallen die zijn gewijzigd van 23 naar 24 dit, zoals ook is te lezen in de 
rapportages, een dubbeltelling betreft van de geïnterviewde van het ministerie van 
Financiën die zowel CIO als opdrachtgever was hetgeen in de eerste rapportage niet 
uiteen was getrokken;

d. met betrekking tot het 'veld' waarnaar wordt verwezen niet alleen gerekend moet 
worden de departementale CIO's maar eveneens de opdrachtgevers en projectleiders. In 
de Interne halfjaar evaluatie 2018 heeft de Toezichtsraad op 5 september aangegeven 
welke vragen onder meer gesteld zijn aan de onderzoekers die een grotere betrokkenheid 
met zich mee zouden brengen in het onderzoek dan alleen maar de CIO's, te weten (in 
het kort weergegeven):

Evaluatie BIT Pagina 2



Toezichtsraad BIT

ii.

iii.
iv.

vi.

in hoeverre de opvolging van de BiT-adviezen plaatsvindt; 
in hoeverre de rapportages van het BiT aansluiten bij het verwachtingspatroon 
van de leden van de Tweede Kamer; 
in hoeverre projecten worden aangemeld bij het BiT;
de huidige organisatorische plaats waardoor het BIT buiten de CiO- organisatie is 
komen te staan en waarover aan de Tweede Kamer separaat is gecommuniceerd; 
een eerste aanzet voor de gedachtevorming over de mogelijke wenselijkheid van 
het langer laten bestaan van het BIT dan is vastgelegd in het instellingsbesluit; 
de voor- en nadelen van een risico-gebaseerd toetsen van ICT-projecten doordat 
het aanbod van de projecten mogelijk groter zal worden waarbij tevens 
betrokken wordt het normenkader en de toetsingscriteria dat daarbij gehanteerd 
moeten worden.

Bij de bespreking hiervan zijn geen wenselijkheden naar voren gebracht.

2. in de Nota wordt:
gesteld dat in reactie op de geluiden van CIO's die zich niet gehoord voelen de 
Toezichtsraad eigenstandig besloten heeft in gesprek te gaan met alle CIO's.

De Toezichtsraad hecht eraan te melden dat:
dit een onjuist weergave is van feiten. De Toezichtsraad had reeds eerder besloten in 
gesprek te gaan met alle CIO's met een toekomstgerichte intentie en niet omdat CIO's 
zich niet gehoord zouden voelen.

3. In de Nota wordt onnodig en ongefundeerd een negatief beeld van de evaluatie geschetst door 
het gebruik van onderstaande terminologie welke door de Toezichtsraad als ongepast wordt 
gezien, te weten;

a. tekortkomingen van de lijst van geïnterviewden;
b. twijfel over het onderliggend onderzoek; .
c. . 'cherry picking';
d. validering van de evaluatie BiT;
e. complicaties rond de evaluatie BIT.
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040
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Wallenburg. Mariekg Van 
J.PJ.
Eau.l Klinf Baarslag Gerko; Postbus Secretariaat SG BZK
RE: evaluatie BTT
woensdag 3 april 2019 13:31:50

Beste Hans, Paul en Gerko 

Dank voor jullie notitie.
Maarten en ik zouden graag op korte termijn met jullie hierover in gesprek gaan. In 
verband met verblijf in buitenland en vakanties gedurende het reces zou dit echter pas in 
mei in volledige samenstelling kunnen.
Ik leg dit daarom even expliciet aan jullie voor.

Groet,
Marieke

Van: J.P.J. Verkruijsse •
Datum: dinsdag 02 apr. 2019 9:56 AM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van ■

ll>
______ |@cwi.nl>. Baarslag Gerko •

Onderwerp: evaluatie BIT

Aan: Wallenburg, Marieke Van ll>, Schurink, Maarten

Beste Marieke en Maarten

Hierbij doe ik jullie een notitie van de Toezichtsraad BIT toekomen naar aanleiding van de 
rapportage aan de Tweede Kamer van de evaluatie van het BIT.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile^_____________

@g.mail-fiorTi
skype:]



Ok
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

filuvt.nl

donderdag 4 april 2019 10:05:49

Hans,

Ik ga nu zo in gesprek met Marieke. Ik koppel je graag vandaag terug. 

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "J.P.J. Verkruijsse" 
Verzonden: 3 apr. 2019 23: 
Aan: '
Onderwerp: Evaluatie BI

Beste

@uvt.nl> 

@minbzk.nl>

Afgelopen zondagavond hebben Paul, Gerko en ik overleg gehad omtrent de definitief aan 
de tweede kamer gestuurde stukken inzake de evaluatie van het BIT. Gisteren hebben we 
een brief gestuurd aan Marieke en Maarten met ons standpunt daarin. Ik zou die graag 
willen toelichten als ook van je willen horen hoe een en ander is gelopen aan Jouw kant. 
Wanneer schikt het dat we even bellen?

Ik ben net op Cura9ao aangekomen, we hebben 6 uur tijdsverschil.

Met vriendelijke groet 

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile: I



OMZ
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Wallenbura. Marieke Van

V: evali
donderdag 4 april 2019 12:21:24 
Brief inzake evaluatie BU.docx

Zoals net besproken , gr Marieke

Van: J.P.J. Verkruijsse 
Datum: dinsdag 02 apr. 2019 9:56 AM 
Aan: Wallenburg, Marieke Vanj

li>
________|@cwi.nl>. Baarslag Gerko

Onderwerp: evaluatie BIT

Aan: Wallenburg, Marieke Van| I>, Schurink, Maarten

Beste Marieke en Maarten

Hierbij doe ik jullie een notitie van de Toezichtsraad BIT toekomen naar aanleiding van de 
rapportage aan de Tweede Kamer van de evaluatie van het BIT.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile: +311



0(^3
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Wallsnhura. Marieke Van

FW: evali 
donderdag 4 april 2019 12:22:20

En mijn reactie. Gr

l'3)minbzk.nl>Van: Wallenburg, Marieke Van 
Datum: woensdag 03 apr201^^3^M
Aan: J.P.J. VerkruiJsse^^^Hy||m^|i^UYtjil>, Hans Verkruijsse 
Kopie: Paul Klint <^S9^^^^^FrBaarslag Gerko 
Secretariaat SG inbzk.nl>
Onderwerp: RE: evaluatie BIT

Beste Hans, Paul en Gerko 

Dank voor jullie notitie.
Maarten en ik zouden graag op korte termijn met jullie hierover in gesprek gaan. In 
verband met verblijf in buitenland en vakanties gedurende het reces zou dit echter pas in 
mei in volledige samenstelling kunnen.
Ik leg dit daarom even expliciet aan jullie voor.

Groet,
Marieke

Van: J.P.J. Verkruijsse^^^^^^^^|i;^uvlJll> 
Datum: dinsdag 02 apr. 2019 9:56 AM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van 
<fl^^3BBBBB@minbzk.nl>
Kopie: Paul Klint <|^|§J@cwi.nl>. Baarslag Gerko' 
Onderwerp: evaluatie BIT

Beste Marieke en Maarten

k. Maarten 

|@ziggo.nl>

Hierbij doe ik jullie een notitie van de Toezichtsraad BIT toekomen naar aanleiding van de 
rapportage aan de Tweede Kamer van de evaluatie van het BIT.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobilej
email: B S)amail.cQm
skype:!



Van: Wallenburg. Marieke Van
Aan: Hans Verkruiisse
Cc: Paul Klint: Gerko Baarslag:
Onderwerp: RE; Afspraak inzake BU evalutie
Datum: vrijdag 5 aprii 2019 12:29:37

Beste Hans,

Dat deel ik helemaal. Daarom onze eerste mail met met data opties voor volgende week. 
Ik heb het secretariaat gevraagd met nieuwe opties te komen.

Groet
Marieke

Van: Hans Verkruijsse ■
Datum: donderdag 04 apr. 2019 8:30 PM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van 
Kopie: Paul Klint UiML^Bnjii " i nl Gerko Baarslag -

Onderwerp: Afspraak inzake BIT evalutie 

Beste Marieke

Gelet op de ernst van de situatie en de huidige publicitaire aandacht voor de met de 
Tweede kamer gedeelde stukken, zoals in Binnenlands Bestuur, vindt de Toezichtsraad een 
gesprek ‘in mei’ veel te ruim gesteld. Graag verneemt de Toezichtsraad enkele 
datumopties voor een gesprek met als uiterste de eerste week van mei.

Met vriendelijke groet

Hans

Prof, dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 

■emai[-MBË^^^M@gmail.com



04 r
Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp;
Datum:

Postbus Serrefariaat SK R7K
Hans verkriiiissp

liaziggsjir; 1
inzake BIT evaluatie 

maandag 8 april 2019 08:23:39

tei.nl"

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik bevestig hierbij de afspraak op woensdag 8 mei om 10 uur bij 
BZK, Turfmarkt 147 te Den Haag.
Met vriendelijke groet.

Secretariaat secretaris generaal

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

iaminbzk.nl

Van: Hans Verkruijsse 
Verzonden: vrijdag 5 april 2019 22:07 
Aan: Postbus Secretariaat SG BZK 
Onderwerp: Re: Afspraak inzake BIT evaluatie 
Beste
Woensdag 8 mei kan de voltallige Toezichtsraad
Met vriendelijke groet
Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA
tei l ,

skype:|

Op^pr^O^om 14:14 heeft Postbus Secretariaat SG BZK 

Geachte heren,

In reactie op uw bericht aan Marieke en in overleg met Marieke zend ik u 
hierbij nieuwe opties voor een overleg.

Eerder stuurde ik de heer Verkruijsse al enkele dataopties voor overleg in de 
komende 2 weken voor het reces, maar dat bleek vanwege verblijf in het 
buitenland van de heer Verkruijsse helaas niet mogelijk. Na terugkomst van de 
heer Verkruijsse zijn Maarten en Marieke niet aanwezig i.v.m. het reces. Als 
ik naar opties kijk direct na het reces, kan ik de volgende momenten vrij 
maken in de agenda's voor overleg met u:

Dinsdag 7 mei 11.30-12.30 uur

Woensdag 8 mei 10.00-11.00 uur

Vrijdag 9 mei 10.00-11.00 uur

Ik verneem graag uw reactie op deze opties.



Met vriendelijke groet.

: seci s generaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

Van: Hans Verkruijsse < >
Datum: donderdag 04 apr. 2019 8:30 PM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van 
Kopie: Paul Klint<^^^^|^£mjil>, Gerko Baarslag - 
Gerko Baarslag 
Onderwerp: Afspraak inzake BIT evalutie 
Beste Marieke
Gelet op de ernst van de situatie en de huidige publicitaire aandacht voor de 
met de Tweede kamer gedeelde stukken, zoals in Binnenlands Bestuur, vindt 
de Toezichtsraad een gesprek ‘in mei’ veel te ruim gesteld. Graag verneemt de 
Toezichtsraad enkele datumopties voor een gesprek met als uiterste de eerste 
week van mei.
Met vriendelijke groet 
Hans
Prof, dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievel jk aan u is toegezonden, virordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verarijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1 en stukken 1

Oky
Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 25 april
dinsdag 23 april 2019 16:06:35
Agenda Toezichtsraad BIT 25 april 2Q19.docx
Biilaae la Verslag Toezichtsraad BU 18 maart 2Ql9.docx
Blilaoe Ib Kort verslag telefonisch overleg 16 en 17 april 2019.doQ(
Bniaoe 3b aanbiedinosbrief-bn-evaluatie-bureau-ict-toetsinq-bit.Ddf
Bijlage 3c Rapportage evaluatie Bureau ICT^toetsino.Ddf
Biilaae 3d Aanbiedinosbrief Evaluatie BIT 26 11 2Q18.pdf
Blilaoe 3e Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT18 1?. 2Q18.ndf
Biilaae 3f Aanhieriinnsbrief Evaluatie BIT Ifi 02 ?fnfi.nflf

Biilaae 4b Memo Risicoselectie nrnierten ?ïZW.docx 
Biilaae 4c Proiectenovemcht BIT.docx

Beste leden van de Toezichtsraad,
Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het telefonische overleg donderdag 25 april, 16:30- 
17:30.
De stukken bij agendapunt 3 zijn allemaal al eerder verstuurd, behalve de concept agenda voor 
het overleg met de DG en SG. Deze agenda stuurt Hans na.
Met vriendelijke groet.

roetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.bureauicttoetsina.nl

□ 10.2 
10 2.e



CHq
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

25 april 2019, 16:30-17:30
Telefonisch (inbelnummer: 0900 8070, code: 23419) 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

- ambtelijk secretaris

@minbzk.nl

Datum
25 april 2019

Bijlage(n)
11

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 18 maart
b. Kort verslag telefonisch overleg 16 en 17 april

2. Kennismaken met 
moet worden

en bespreken wat op de korte termijn nog geregeld

3. Bespreken ontwikkelingen en voorbereiden gesprek met SG en DG
a. Agenda voor afspraak met DG en SG
b. Aanbiedingsbrief staatssecretaris
c. Evaluatie BIT
d. Aanbiedingsbrief Toezichtsraad 26 november 2018 - niet verzonden
e. Aanbiedingsbrief Toezichtsraad 2 18 december 2018 - niet verzonden
f. Aanbiedingsbrief Toezichtsraad 3 18 februari 2019 - verzonden

4. Risicogebaseerd toetsen
a. Kader voor risicogerichte selectie versie 2
b. Memo met risicoselectie SZW
c. Toetsenoverzicht BIT

5. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is telefonisch op 23 mei 2019 

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
19-
5

18-3-
2019

Marieke mailen over 
datum verzending 
evaluatie

Hans Gereed 25-4
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19-
6

18-3-
2019

Aanpassen memo 
risico gebaseerd 
toeten en memo 
seiectie RWS

m2 Memo risicogebaseerd 
toets is geagendeerd, 
memo selectie RWS 
volgt volgende 
vergadering

19-
7

18-3-
2019

Richtiijn
onafhankelijkheid
medewerkers
aanpassen

m Op agenda volgende 
vergadering

19-
8

18-3-
2019

Besproken 
onderwerpen aan
Gerko mailen

m Gereed 25-4

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vragen interviews

Gerko

19-
10

18-3-
2019

Voorstel maken voor 
interview 2 of 3 do's 
uitvoeringsorganisatie

iEl Op agenda volgende 
vergadering

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september

m Vergadering juni of 
september

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
25 april 2019
Kenmerk
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

01,01,

verslag Toezichtsraad BIT

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.ni

Contactpersoon

©minbzk.ni

Datum
18 maart 2019

Vergaderdatum

Aanwezig

Afwezig

18 maart 2019, 10:00-12:30 uur
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
Hans opent de vergadering. De notulen (met dank aan^) en de actiepuntenlijst 
worden vastgesteld. ||J| licht toe dat Marieke in september en december een half 
uur aansluit bij de vergadering van de Toezichtsraad.

2. Bespreken ontwikkelingen evaluatie en jaarrapportage ____
Hans vraagt wanneer de stukken van de evaluatie worden verstuurd||j|y licht toe 
dat dit voor haar onduidelijk is. De vraag is in hoeverre de Toezichtsraad 
verantwoordelijk is om te zorgen dat de evaluatie verstuurd wordt. Actie Hans: 
per mail bij Marieke informeren wanneer de evaluatie verzonden wordt.

3. Vaststellen risicogebaseerd toetsen
^ licht de memo toe. De toetscapaciteit is gemaximeerd op 16 toetsen per jaar. 
Hans wil dat wat er gebeurd bij bijzonder situaties, zoals verzoek van de Tweede 
Kamer, als er al één bijzondere toets is geweest dat jaar duidelijker in de memo 
hebben.
Paul geeft aan dat er drie factoren belangrijk zijn: budget, politieke relevantie en 
inhoudelijke risico.
Er wordt besproken dat de verdeling over de ministeries een richtlijn is, en dat 
hiervan afgeweken kan worden als elders meer risicovolle projecten zijn.
Het is belangrijk dat de verantwoordelijk CIO de informatie aanlevert, en dat het 
BIT het risico zelf ook inschat op basis van die informatie.
Hans geeft aan dat de Toezichtsraad in de vergaderingen geïnformeerd wil 
worden over de risicoselecties.

__ licht kort de memo toe over de selectie van projecten bij RWS. Er zijn twee
projecten geselecteerd.
De twee geselecteerd projecten klinken niet onlogisch.
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Datum
18 maart 2019

Gerko vraagt of de kennis over deze technische automatisering in huis hebben. 
^ geeft aan dat we hiervoor mensen in de portefeuille hebben die we kunnen 
Tnhuren en dat||j|y ook kennis heeft op dit gebied.
Paul stelt voor dat het goed is om een tabel per project te hebben met de drie 
factoren zodat snel duidelijk is of het de juiste projecten zijn. |Q gaat dit 
aanpassen. 2
Actie 1^: aanpassen van memo risico gebaseerd toetsen en memo selectie 
RWS. 2

4. Vaststellen aanpassing richtlijnen onafhankelijkheid medewerkers
^ licht toe dat naar aanleiding van de evaluatie persoonlijke betrokkenheid 
explicieter in de gedragscode komt te staan. Komend teamoverleg wordt het 
besproken.
De lijst met bedreigingen is gebaseerd op de 'Code of Ethics' voor IT-auditors, 
Hans wil graag dat er bronvermelding wordt opgenomen. Hans wil dat in de 
laatste alinea wordt toegevoegd dat het op eigen verantwoordelijkheid is voor 
zover realistisch.
Paul vraagt zich af hoe dit actief wordt gemaakt, is er ook een formulier. ^ geeft 
aan dat met externen voor start de gedragscode wordt besproken en dat<bij een 
toets de toetsmanager het moet bespreken. Daarnaast moet de gedragscode ook 
regelmatig in het teamoverleg besproken worden. In wegings- en 
verantwoordingsdocument wordt achteraf vastgelegd of er integriteitsrisico's zijn 
geweest. Gerko geeft aan dat het belangrijk is om iets hebben waar je iemand op 
kunt aanspreken. Hij stelt voor om volgende keer een finale versie te bespreken 
en een voorstel over hoe er om gegaan gaat worden met de gedragscode.
Actie 1^: definitieve versie en een voorstel maken over hoe met de gedragscode 
omgegaan kan worden.

5. Bespreken voorstel gesprekken met CIO's
imi licht het voorstel kort toe. Gerko geeft aan dat zijn naam toegevoegd kan 
worden.
Paul geeft aan dat er een goede vragenlijst moet komen.
Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod moeten komen; hoe wordt er naar de 
evaluatie gekeken, kijken naar toekomst en plaats BIT, risicoaanpak, hoe BIT 
meest waardevol voor ze kan zijn, meest positieve en negatieve ervaringen met 
het BIT.

Actie yj|g: de onderwerpen aan Gerko mailen. Actie Gerko: Voorzet maken voor 
10-15 open vragen.

De verslagen van .de gesprekken moeten worden goedgekeurd door de 
betreffende CIO. CIO's AZ en BZ worden niet geïnterviewd omdat ze nog geen 
BIT-toetsen hebben gehad. Bij de 10 overblijvende CIO's nog twee of drie CIO's 
van uitvoeringsinstanties toevoegen op basis van waar BIT het meest mee te 
maken heeft gehad en grootte van IT investeringen.
Actie||j^: Voorstel maken voor interviewen van twee of drie CIO's van 
uitvoeringsinstanties.

6. Rondvraag en sluiting
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Datum
18 maart 2019

ll^ygeeft aan dat eind 2020 de tweede benoeming van de ieden van de 
Toezichtsraad verioopt en dat ze niet herbenoemd kunnen worden. |Q| zal het 
aftreedrooster op de agenda zetten voor de zomer. 2
Hans sluit de vergadering.

Bespreken (lopende) toetsen Grensverleggende IT 3 (GrIT) van Defensie 
en Programma vernieuwd registeren (PVR) van politie.

Na afloop van de toets bij de politie wordt deze opnieuw besproken in de 
Toezichtsraad. Actie||^: Bespreken toets politie agenderen in het overleg in . 
juni of in september.

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
18-
1

17-5-
2018

Afspraak plannen met 
DGOO m Gereed, Marieke schuift 

in september en 
december een half uur 
aan

19-
2

28-2-
2019

Planning interviews
CIO in qanq zetten m Gereed 18-3

19-
3

28-2-
2019

Toetsen PVR en GrIT 
op agenda volgende 
verqaderinq

w Gereed 18-3

19-
4

28-2-
2019

Risicogerichte selectie 
op agenda volgende 
verqaderinq

m Gereed 18-3

19-
5

18-3-
2019

Marieke mailen over 
datum verzending 
evaluatie

Hans Nieuw

19-
6

18-3-
2019

Aanpassen memo 
risico gebaseerd 
toeten en memo 
selectie RWS

F Nieuw

19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
onafhankelijkheid
medewerkers
aanpassen

m Nieuw

19-
8

18-3-
2019

Besproken 
onderwerpen aa^i
Gerko mailen

m Nieuw

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vraqen interviews

Gerko Nieuw

ig
lo

18-3-. 
2019

Voorstel maken voor 
interview 2 of 3 do's 
uitvoeringsorganisatie

m Nieuw

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie agenderen in 
juni of september

m Nieuw
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Ö^l
Van;
Aan;
Cc;
Onderwerp;
Datum;
Bijlagen;

J.PJ. Verkruilsse
ggrkjg Bgarsiaq; Paarslaq; Ea.»mitit

agenda SG/DG 
donderdag 25 april 2019 09:48:21 
Agenda overleg R mei 2019.docx

Nagekomen punt voor de vergadering straks

gr

hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobilej
email: p ®,aniail,com
skypel



0S(
Agenda overleg 8 mei 2019 
Tijdstip 10:00-11:00 
Ministerie BZK, kamer xxxx

Aanwezig:
1. Maarten Schurink
2. Marieke van Wallenburg
3. Paul Klint
4. Gerko Baarslag
5. Hans Verkruijsse

1. Opening
2. Visie van de Toezichtsraad naar aanleiding van het evaluatierapport en rapportage aan de 

Tweede Kamer:
a. Rapport is representatief zoals toegelicht uit de brieven van de Toezichtsraad, de 

brieven van de Toezichtsraad zijn niet allemaal gedeeld met de Tweede Kamer.
b. Met de Toezichtsraad is nooit gedeeld vanuit welke hoek de kritiek is gekomen op het 

onderzoek niet door de Staatssecretaris of de Marieke.
c. Het bevreemdt de Toezichtsraad dat de interne nota niet eerst met de Toezichtsraad 

is gedeeld.
i. In de nota wordt gesuggereerd dat met aantallen is gerommeld. Niet alleen 3 

□O's maar ook de CIO Rijk is geïnterviewd Door het uitsplitsen van een 
dubbeltelling geven de aantallen wellicht verwarring maar dat is steeds 
toegelicht.

ii. De nota drukt bezorgdheid uit over de kwaliteit van het onderzoek en 
daarmee onder de kwaliteit van de Toezichtsraad zonder ook maar te hebben 
voldaan aan de zorgplicht van de opstellers van de nota ten aanzien van hoor 
en wederhoor.

iii. De nota stelt: Kritische noten over het functioneren van het BIT, die verwacht 
hadden mogen worden o.b.v. de geluiden die BZK gedurende de looptijd van 
het evaluatietraject uit het l-domein heeft ontvangen, zijn niet of nauwelijks in 
het rapport te vinden. De geluiden betreffen ondermeer dat BIT te weinig 
rekening zou houden met omgevingsfactoren.
Als er al kritiek is waarom is dat niet door de ClO-Rijk of de SG doorgegeven 
tijdens hun interview met de onderzoekers en op welke omgevingsfactoren 
wordt gedoeld

iv. De nota stelt: In reactie op de geluiden van GiO's die zich niet gehoord voelen 
heeft de Toezichtsraad eigenstandig besloten in gesprek te gaan met alle 
CIO's. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. De Toezichtsraad had al lang 
voordat zij hoorde van kritische noten besloten om alle CIO's te spreken om 
inzichtelijk te krijgen hoe zij de functie van het tijdelijke BIT ondergebracht 
zien in een staande organisatie en de ophanging daarvan. Eigenstandig is een 
zeer suggestieve uiting die de Toezichtsraad verre van zich werpt.

■ V. De nota stelt refererend aan de Motie Middendorp: Als de beleidsdoorlichting 
wordt ingezet ter validering van de evaluatie BIT zou het logisch zijn om de 
toezegging uit te breiden naar het eveneens betrekken van de motie. Hiermee 
wordt onomwonden aangegeven dat een beleidsdoorlichting de evaluatie van 
het BIT moet valideren waarmee de bekwaamheid en deskundigheid van de 
Toezichtsraad in twijfel wordt getrokken.

3. Maatregelen om de onafhankelijkheid van het BIT en de Toezichtsraad als ook de rapportages 
te waarborgen. Onafhankelijkheid, een begrip dat binnen verschillende beroepsgroepen



duidelijk is gedefinieerd, valt uiteen in onafhankelijkheid in feit en onafhankelijkheid in schijn. 
Juist de onafhankelijkheid in schijn is moeilijk om te borgen maar gaat ook snel verloren.

a. Al vanaf het eerste moment dat de Toezichtsraad aantrad is gesproken over de 
ophanging van het BIT ten einde de onafhankelijkheid van het BIT te kunnen borgen. 
Hierbij is steeds aangegeven dat als het BIT gehangen is binnen het ClO-stelsel 
hiermee de schijn wordt gewekt van de 'slager die zijn eigen vlees keurt'. De 
Toezichtsraad heeft steeds aangegeven dat de ophanging van het BIT binnen BZK als 
zijnde het ministerie verantwoordelijk voor de ICT van het Rijk de schijn van 
partijdigheid met zich draagt. De Toezichtsraad heeft met redenen omkleed 
aangegeven voorstander te zijn om het BIT op te hangen buiten BZK.
De nota stelt zonder in de gaan op de risico's: Om het beeld van 'cherry picking' te 
voorkomen is het aan te bevelen om nu ook niet in te gaan op aanbevelingen rond 
interne organisatie en ophanging van het BIT. Consequentie hiervan is het BIT 
voorlopig onder DGOO/Directie IFHR geplaatst blijft.

b. De ophanging van het BIT wordt steeds vooruitgeschoven. Indien nog geen beslissing 
genomen wordt omtrent de plaatsing is het volgens de Toezichtsraad noodzakelijk om ' 
in ieder geval een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van het blijven bestaan 
van de functie van het tijdelijke BIT.
De nota stelt: Daarom wordt geadviseerd in de brief het voornemen aan te kondigen 
om in dat geval het BIT nog wat te verlengen (bv tot eind 2020). Dit geeft u voldoende 
tijd om de uitkomsten van de motie, de evaluatie en de beleidsdoorlichting te 
verwerken. Geen rekening wordt gehouden met het risico dat expertise verloren gaat 
ook door de grote vraag in de markt naar IT deskundigen en daarmee de huidige hoge 
kwaliteit van het BIT verloren gaat.

4. De ontwikkeling rondom het hoofd BIT.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bglagen:

orz
WaUePbMrq, Mgriefe Van; Schgnpk, Mggrten

STRIKT VERTROUWELUK 8mei 
maandag 29 april 2019 13:04:47 
0v6rieQ 8 mei 2019.docx 
ATTQQQQl.htm

***** STRIKT VERTROUWELIJK: ALLEEN TE LEZEN DOOR 
GEADRESSEERDEN! *****

Beste Marieke en Maarten

Bijgaand een STRIKT VERTROUWELIJKE notitie voor 8 mei.

Met vriendelijke groet, 
Hans



OSZc^
Overleg 8 mei 2019 
Tijdstip 10:00-11:00.
Ministerie BZK,

Aanwezig zullen zijn:
1. Maarten Schurink
2. Marieke van Wallenburg
3. Paul Klint
4. Gerko Baarslag
5. Hans Verkruijsse

Leidraad ten behoeve van het overleg.

De Toezichtsraad spreekt zijn teleurstelling uit omtrent de wijze waarop BZK omgaat met het BIT.
De aantoonbare beïnvloeding van het functioneren van het BIT en de Toezichtsraad door BZK is in 
strijd met artikel 3 lid 4^ van het instellingsbesluit hetgeen door de Toezichtsraad als een zware 
bedreiging van de onafhankelijkheid van het BIT en Toezichtsraad wordt gezien. De Toezichtsraad 
wordt hierdoor belemmerd in het vervullen van haar primaire taak zoals omschreven in het 
Instellingsbesluit artikel 5 lid 2^

De Toezichtsraad verzoekt u dringend met directe ingang maatregelen te treffen waardoor de 
onafhankelijkheid van de rapportages van het BIT en de Toezichtsraad aan Minister, Staatssecretaris 
en Tweede Kamer worden gewaarborgd. Uitstel van het treffen van maatregelen met als reden 
bijvoorbeeld de ingestelde onderzoeken 'Beleidsdoorlichting BIT' en 'Motie Middendorp' maakt dat 
vorenstaande situatie niet direct verbetert en ziet de Toezichtsraad zich genoodzaakt, overeenkomstig 
ons schrijven van 2 april jl, haar ontslag aan de Minister aan te bieden.

^ De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft geen afzonderlijke aanwijzingen met 
betrekking tot de keuze van het te toetsen ICT-project, de werkwijze en de inhoud van adviezen.
^ De Toezichtsraad BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT, rapporteert 
periodiek aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geeft opdracht voor de evaluaties, 
bedoeld in artikel 6, eerste lid.



os 3
Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum;

Beleidsdoorlichting BIT 
dinsdag 7 mei 2019 10:19:57

l@ciQai.nir: "Hans Verkrunsse*; “Paul Klint"

Beste Gerko, Hans en Paul, 

Hopelijk alles goed metlullle.

beleididoofikrhtmg'in de

Evaluatie van de Toezichtsraad (half 2016 - half 2018). Het heeft als Input het 
Instellingsbesluit, en de stukken van de eerste en tweede evaluatie BIT.

Aanvullend - de externe
partij die het onaerzoeinnoeniiitvoerer^ol^evraag^anvuliena^ntennews te doen. Het 
betreft interviews met Jullie, ontvangers van adviezen en nog aan te vullen anderen (CIO's).

De In te huren partij start 6 mei.

Groet,



Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

054
amecjc;

Wallenburg. Ma IS StasBZK
Brief tbv Algemeen overleg Digitale Overtield 
dinsdag 14 mei 2019 13:51:58 
Brief over BIT aan commissie BiZa.odf 
Aanhiectinasbrief FvaliiaHe BIT 26 11 2018.ndf

Geachte voorzitter van de vaste commissie Binnenlandse Zaken,
Bijgevoegd een brief van de Toezichtsraad BIT ten behoeve van het Algemeen overleg Digitale 
Overheid op donderdag 16 mei.
Met vriendelijke groet.
Prof. dr. J.P.3. (Hans) Verkruijsse RE RA 
Voorzitter Toezichtsraad BIT



0^^

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
T.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Binneniandse Zaken, 

de heer E. Ziengs 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG

Toezichtsraad BIT
Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511 AE Den Haag

Contactpersoon
____ l@minbzk.nl

Bijlage
1. Brief over externe evaluatie 
BIT d.d. 26 november 2018

Datum 14 mei 2019
Betreft Bureau ICT-toetsing (BIT)

Geachte heer Ziengs

In het Aigemeen Overleg Digitale Overheid van de vaste commissie Binnenlandse 
Zaken d.d. 16 mei staat op de agenda de Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT). 
Naast het eindrapport van het onafhankelijk onderzoeksbureau Andersson Elffers 
Felix (AEF) is ook een notitie van de Toezichtsraad BIT aangaande de 
representativiteit van het onderzoek als bijlage meegestuurd door de 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De 
oplegnotitie bij het AEF-rapport d.d. 26 november 2018 waarin de Toezichtsraad 
haar visie op de door AEF gedane aanbevelingen heeft gegeven is echter niet als 
bijlage meegestuurd. Aangezien het AEF-rapport samen met die oplegnotitie 
gezien dient te worden als de periodieke rapportage van de Toezichtsraad over 
het tweede halfjaar 2018 conform artikel 5 lid c van het Instellingsbesluit Bureau 
ICT-toetsing (BIT) doen wij u die oplegnotitie hierbij toekomen.

De Toezichtsraad BIT spreekt haar grote teleurstelling uit over de wijze waarop 
door BZK omgegaan wordt met het onafhankelijke AEF-rapport. De Toezichtsraad 
BIT benadrukt dat zij staat voor het voortdurend zorgvuldig monitoren van de 
werkzaamheden van het BIT vanuit een betrokkenheid bij het rechtmatig en 
effectief besteden van publieke gelden. Het voorgestelde breder toetsen van het 
AEF-rapport en de terughoudendheid met betrekking tot het accepteren van de 
uitkomsten en aanbevelingen als ook het uitstellen van het geven van opvolging 
daaraan heeft een negatieve impact op de werkzaamheden en het gezag van het 
BIT.

Deze negatieve ontwikkelingen bemoeilijken het goed uitoefenen van toezicht op 
het BIT. Daarom heeft één van de leden van de Toezichtsraad inmiddels 
aangegeven zijn functie per direct neer te leggen. De overige twee leden houden 
een dergelijke stap nadrukkelijk nog in beraad in afwachting van op korte termijn 
te nemen concrete acties zoals hieronder aangegeven.

Grote zorg heeft de Toezichtsraad ten aanzien van de toekomstige kwaliteit, 
onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT. Zoals bekend heeft de 
Bureaumanager BIT recentelijk haar functies neergelegd. Doordat na 10 maanden 
de vacature Hoofd BIT nog steeds niet is vervuld, is de situatie zoals die is
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Toezichtsraad BIT

Datum 
14 met 2019

gesignaleerd door AEF (eindrapport Evaluatie BIT, pagina 23) snel verslechterd. 
Het gesignaleerde risico van de ontstane éénhoofdige leiding heeft zich nu 
gemanifesteerd. Een toetsmanager neemt de functies waar waarbij de 
Toezichtsraad BIT zo veel mogelijk ondersteuning zal geven. De Toezichtsraad BIT 
merkt op zeer ongelukkig te zijn met deze situatie omdat de onafhankelijkheid 
van het toezicht hierdoor In gevaar kan komen. De Toezichtsraad BIT verwacht 
dat grote spoed wordt gezet bIJ de benoeming van een nieuw Hoofd BIT en 
Bureaumanager BIT en dat de Toezichtsraad BIT actief In dit proces wordt 
betrokken.

Aangezien de toetsmanagers bij het toetsen een kritische houding moeten kunnen 
aannemen en het BIT in het rapporteren ferme conclusies moet kunnen trekken is 
een veilige werkomgeving zonder dat sprake is van beïnvloeding een conditio sine 
qua non. De Toezichtsraad BIT benadrukt dat van enige beïnvloeding van de 
uitgevoerde toetsen en getrokken conclusies van het BIT geen sprake is geweest 
in de afgelopen Jaren. Een veilige werkomgeving wordt bewerkstelligd door een 
onafhankelijke ophanging en een sterke Bureauleiding zowel inhoudelijk als 
politiek. De Toezichtsraad BIT heeft daarop vanaf het moment van haar 
aantreden gewezen. De huidige ophanging binnen BZK heeft ten minste de schijn 
van onafhankelijkheid tegen vooral wanneer het toetsen betreft van BZK- 
projecten. De voorliggende omgang met het AEF-rapport versterkt deze indruk.
Op verzoek van de Toezichtsraad heeft AEF in zijn rapport van 26 november 2018 
een aantal mogelijkheden van betere ophanging gerapporteerd. Het nu, na meer 
dan 5 maanden, nemen van een besluit over de ophanging van het BIT vindt de 
Toezichtsraad van hoogste prioriteit en een noodzakelijke voorwaarde voor de 
succesvolle voortzetting van de werkzaamheden van het BIT. De ophanging zal 
ongetwijfeld Invloed hebben op het aantrekken van een nieuw Hoofd BIT en 
Bureaumanager BIT.

Tenslotte wijzen wIJ erop dat het opstellen van een begroting voor het BIT voor 
2020 en het op korte termijn verschaffen van duidelijkheid over de voortzetting 
en ophanging van het BIT essentieel zijn voor het behoud van de hoog
gekwalificeerde medewerkers van het BIT. De twee aanblijvende leden van de 
Toezichtsraad zullen de voortgang van de hierboven genoemde acties zorgvuldig 
monitoren en bij gebrek aan voortgang alsnog aftreden.

Met vriendelijke groet.

Prof. dr. J.P.1'. (^'ans) VerkruIJsse RE 
Voorzitter Toezichtsraad BIT
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Van: Gerko Baarslag
Aan: pnc:^h^|c; <^1-a<;R7IC
Onderwerp: Brief aftreden als lid van de toezichtsraad BIT
Datum: dinsdag 14 mei 2019 14:08:29
Bijlagen: Aftreden TR BIT G Baarsiao.pdf

Geacht heer Knops,
Bij deze stuur ik u mijn brief over het feit dat ik per direct aftreed als lid van de Toezichtsraad BIT 
plus toelichting.
Met vriendelijke groet,

Gerko Baarslag



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

os'6
Hans Verkruiisse": "Paul Klint”

Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 23 mei 
maandag 20 mei 2019 17:40:02

Billaoe 6a prnjp^enover^icht BlT.docx

Beste leden van de Toezichtsraad,
Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het telefonisch overleg donderdag 23 mei, 10-11 uur. 
De stukken bij agendapunt 4 en 5 over risicogebaseerd toetsen worden woensdag nagezonden. 
Met vriendelijke groet.

Toetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

10.2.6
https://www.bureaijicttoetsina.rjl
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m
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

23 mei 2019, 10:00-11:00
Telefonisch (inbelnummer: 0900 8070, code: 20567)
Hans Verkruijsse 
Paul Klint

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

@minbzk.nl

Datum
23 mei 2019

Bijlage(n)
6

- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 25 april 2019

2. Nabespreken gesprek met SG en DG

3. Bespreken ontwikkelingen BIT

4. Vaststellen werkwijze risicogebaseerd toetsen 2019
a. Kader voor risicogerichte selectie versie 3

5. Vaststellen selectie te starten toetsen
a. Memo met risicoselectie SZW versie 2
b. Memo met risicoselectie lenW versie 2
c. Memo met risicoselectie Financiën

6. Bespreken lopende toetsen
a. Toetsenoverzicht BIT

7. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is in Den Haag op 3 juni om 10 uur, mogelijk nog te 
verplaatsen naar later die dag

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
19-
6

18-3-
2019

Aanpassen memo 
risico gebaseerd 
toeten en memo 
selectie RWS

F Gereed, zie 
agendapunt 4
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19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
onafhankelijkheid .
medewerkers
aanpassen

F Op agenda vergadering
3 juni

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vragen interviews

Gerko

19-
10

18-3-
2019

Voorstel maken voor 
interview 2 of 3 do's 
uitvoeringsorganisatie

m
19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september

m2
19-
12

25-4-
2019

Terugkoppelen aan
lüig of de
Toezichtsraad langs 
komt bij BIT

Hans Gereed 23-5

19-
13

25-4-
2019

Aanvullen notitie 
risicoselectie 
aanmeldingen SZW 
met beoordeling van 
alle criteria

m Gereed, zie 
agendapunt 4

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
23 mei 2019
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag Toezichtsraad BIT

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

@minbzk.nl

Datum
25 april 2019

Vergaderdatum

Aanwezig

25 april 2019, 16:30-17:30 uur
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

- agendapunt 4 
- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst

Hans opent de vergadering. De notulen en de actiepuntenlijst worden vastgesteld 
De Toezichtsraad besluit om agendapunt 3 aan het eind van de vergadering in 
beslotenheid te bespreken.

2. Kennismaken met 
geregeld moet worden

en bespreken wat op de korte termijn nog

stelt zich voor.
Gerko vraagt hoe het de afgelopen twee weken is geweest. geeft aan dat
het BIT vorige week een gesprek heeft gehad met Marieke. Deze week was het 
werkbezoek van Marieke en is ze geïnformeerd over het werk van BIT. Gisteren 
en vandaag zijn terugkoppelingen van GrlT bij Defensie en Inning bij Financiën 
geweest, dit ging goed.
IISE^ggeeft aan dat er vorige week nood aan de man was. |Qg^ heeft de rol 
van hoofd op zich genomen vanuit de drijfveer dat BIT hem aan het hart gaat. Hij 
vraagt zich wel af of hij misschien niet wat te snel constructief is geweest. Naar 
buiten toe acteert BIT zakelijk en met gesloten gelederen. Intern is er veel 
onbegrip en emotie over gebeui^nissen en de handelswijze van BZK die geleid 
hebben tot het vertrek van||g|^. Iedereen binnen BIT vindt dat BIT een 
onafhankelijker positie verdient maar er leven verschillende beelden binnen BIT 
over wat er nu moet gebeuren, ook bijvoorbeeld over waar de Toezichtsraad nu 
verstandig aan zou doen.^^Q geeft aan dat hij nauwelijks bestuurlijke 
aansluiting heeft en dat in een omgeving van onduidelijkheid en onzekerheid over 
de toekomst van het BIT, dit zeer kwetsbaar Is. Het beeld is dat er iets moet
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Datum
25 april 2019

gebeuren en dat het BIT aan het lot is overgelaten. ziet dat medewerkers
onzeker zijn. hadden een belangrijke rol en zijn nu allebei weg.
Gerko geeft aan dat het primair nu beiangrijk is dat mensen ais Marieke zich sterk 
gaan maken voor het BIT. Hij vraagt zich af in hoeverre de medewerkers echt 
worden geraakt. |||^^ geeft aan dat de twee sessies met Marieke goed zijn 
voorbereid en goed veriiepen, maar niet heei veei vertrouwen hebben 
ingeboezemd bij de BIT-medewerkers. I

Het belangrijkste vooryg^Q is in welke mate BIT onafhankeiijk haar werk kan 
doen. Marieke heeft bevestigd dat BIT zeif bepaait wie zij inhuurt en inzet in 
toetsen. Maar een concreet verzoek omQQ^g nog aanwezig te laten zijn bij de 
bespreking van bevindingen voor GrIT werd afgewezen. En ook het voorstei om 
yy§m||||||| (die ook op de casus was ingewerkt) in te zetten werd afgewezen. 
Als BIT weten we niet waar BZK nu op aankoerst wat betreft de toekomst van het 
BIT. Signaien rond de evaluatie komen over alsof men met een dubbele tong 
spreekt. Hans geeft aan dat de functie van het BIT buiten kijf staat en het BIT 
heeft nu een positief beeid. Hij hecht er aan dat die iof het BIT toegezwaaid moet 
worden.

Besproken wordt dat het een mogelijkheid is dat de Toezichtsraad zich kan.laten 
informeren door de BIT-medewerkers, met als neveneffect een positieve 
uitstraling. Aanh^Q wordt gevraagd of het opportuun is ais de Toezichtsraad 
iangs komt. yggQ geeft aan dat dit een signaai is dat het BIT er niet aileen voor 
staat. Hij verwacht dat dit goed zai valien bij de BIT-medewerkers. Dit punt wordt 
besproken bij besioten agendapunt 3. Hans komt er daarna op korte termijn op 
terug bijl

Actie Hans: terugkoppeien aan 
BIT.

of de Toezichtsraad iangs komt bij het

3. Bespreken ontwikkelingen en voorbereiden gesprek met SG en DG 

Besioten besproken.

4. Risicogebaseerd toetsen

Hans vraagt naar de verdeling van de 15 toetsen over de ministeries.
IQ geeft aan dat de reguliere capaciteit van 15 is verdeeld over de ministeries 
zodat aiie ministeries aan de beurt komen en dat er rekening is gehouden met de 
omvang van de ICT-portefeuiiie. Onder deze tabei iigt geen nog geen inhoudelijk 
weging van welke projecten we daadwerkelijk gaan toetsen in 2019. Projecten 
moeten regulier aangemeid worden en dan gaan ze het wegingsproces in. Hans 
wii in de afwegingen terug zien dat er twee benaderingen zijn, op basis van 
grootte van projecten en een verdeiing over departementen. Nadeei van het 
eerste is dat voorai Rijkswaterstaat en Belastingdienst aan de beurt komen, 
nadeei van het tweede is het risico dat grote projecten buiten boord vallen. Als je 
een groot project laat lopen en dan kan dit een risico zijn. Het is een poiitieke
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Datum
25 april 2019

beslissing van de staatssecretaris en de Tweede Kamer over hoe om te gaan met 
het capaciteitsprobleem.
Gerko vraag in hoeverre de beperkte capaciteit al speelt. geeft aan dat dit
nu actueel is bij aanmeldingen van de Belastingdienst, Sociale Zaken en 
werkgelegenheid en bij Rijkswaterstaat.
Paul geeft aan dat er genoeg iteraties zijn gedaan over het kader. Er kan nu 
ervaring worden opgedaan en over een halfjaar kan gekeken worden of het 
werkt. Hier wordt mee ingestemd.

__ licht de risicoselectie bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe. Er is ruimte
.voor twee projecten en er is vooral naar de omvang van de projecten gekeken. 
Paul vind het overtuigender als je de tekst in de tabel opneemt zodat je in een 
keer overzicht hebt. geeft aan dat maatschappelijke impact wel moeilijk is
te rapporteren maar dat hij het gaat proberen. ______
Gerko vraagt of de opgegeven omvang van project wordt gecontroleerd. 
geeft aan dat we in de memo kunnen opnemen dat we uitgaan van aangeleverde 
gegevens of op de cijfers op het Rijks ICT-dashboard, deze laatste cijfers worden 
getoetst door de Auditdienst Rijk.

Actie im: aanvullen notitie risicoselectie aanmeldingen SZW met beoordeling 
van aüè criteria.

5. Rondvraag en sluiting

geeft een korte toelichting over het onderzoek naar aanleiding van motie 
'Middendorp en beleidsdoorlichting BIT. Beide onderzoeken zouden volgens de 
interne planning voor Prinsjesdag gereed moeten zijn. Naar buiten wordt 
gecommuniceerd dat ze eind van dit jaar klaar zijn.

Paul vraagt hoe het nu nog naat. nppft aan dat het BIT nu (door
samenloop van zware toetsen met vertrek

op het tandvlees loopt maar dat net gaat. ygyQovemeegt om meer 
senior adviseur capaciteit uit de flexibele schilextra kwaliteitscontrole te laten 
doen van adviezen. De kwaliteit van de adviezen heeft de hoogste prioriteit. Met 
I^^Jwordt afgesproken dat hij de Toezichtsraad informeert wanneer hulp nodig 
is.

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
19-
5

18-3-
2019

Marieke mailen over 
datum verzending 
evaluatie

Hans Gereed 25-4

19-
6

18-3-
2019 m Memo selectie RWS 

volgt volgende 
vergadering

selectie RWS
19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
onafhankelijkheid m2 Op agenda volgende 

verqaderinq
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Datum
25 april 2019

medewerkers
aanpassen

19-
8

18-3-
2019

Besproken 
onderwerpen aan
Gerko mailen

ia Gereed 25-4

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vragen interviews

Gerko Na 8 mei

19-
10

18-3-
2019

Voorstel maken voor 
interview 2 of 3 do's 
uitvoeringsorganisatie

ia Na 8 mei

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september

la Vergadering juni of 
september

19-
12

25-4-
2019

Terugkoppelen aan . 
of de

Toezichtsraad langs 
komt bij BIT

Hans Nieuw

19-
13

25-4-
2019

Aanvullen notitie 
risicoselectie 
aanmeldingen SZW 
met beoordeling van 
alle criteria

m Nieuw
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Wallenburo. Marieke Van 
Hans Verkruiisse

vrijdag 24 mei 2019 18:40:38

oq

Beste Hans,

We hebben een hectische periode achter de rug, maar ik hecht er aan óm de afspraken die zijn 
gemaakt nog even op een rij te zetten.

De staatssecretaris heeft een duidelijk signaal afgegeven in de Tweede Kamer over het 
structureel continueren van de functie van het BIT en over het'verlengen van het huidige BIT 
tot en met in ieder geval heel 2020.

Samen met de SG heb ik op 8 mei jl met de Toezichtsraad een gesprek gehad waarin we 
afspraken hebben gemaakt die tot herstel van het onderling vertrouwen moeten leiden.

- Communicatie
We herstellen en versterken de communicatielijnen tussen het BIT, de Toezichtsraad en BZK.
De beleidsdirectie CIO Rijk en BIT investeren gèzamenlijk in betere relaties. Hiervoor waren al 
acties ondernomen door beide partijen, maar die gaan we intensiveren. Nu al op de thema's 
politiek-bestuurlijke activiteiten zoals de gezamenlijke voorbereiding van het AO vorige week en 
de aanpak van toezeggingen van de staatssecretaris van BZK vorige week in de Tweede Kamer. 
Hiervoor richt in een team in van medewerkers van BIT, CIO Rijk en mijn bureau DG. Verder 
zullen CIO Rijk en BIT gezamenlijk aan de slag gaan met de rode draden uit BIT-toetsen; wat 
kunnen we hier uit leren voor het ClO-stelsel in den brede. Gedacht wordt oa aan de inrichting 
van een kennisbank. De activiteiten zijn en worden nu ingepland voor 2019 en 2020.

Ook zal zsm na aantreden van de nieuwe directeur CIO Rijk een kennismakingsafspraak 
gepland worden met BIT en de Toezichtsraad. De directie CIO Rijk zal de leden van de 
Toezichtsraad ook de nieuwsbrief van CIO Rijk toesturen om hen te informeren over activiteiten 
en beleidsvorming rond I(CT) bij de rijksoverheid.

- Mandaat Hoofd BIT
Om de onafhankelijkheid van het BIT en de bestaande werkpraktijk te borgen hebben we 
besproken dat wij gaan vastleggen dat het hoofd BIT direct toegang heeft tot 
bewindspersonen.

-Beleidsdoorlichting
Het wnd hoofd BIT is gevraagd voor de begeleidingscommissie van de beleidsdoorlichting BIT. 
Ook leest hij mee op de voorbereidende stukken, zoals de offertevanhe^xtemebureau^De^ 
offerte is, als het goed is, door^^^S met jullie gedeeld. Mijn lUySjHHHH/ 
is graag bereid de Toezichtsraa^?eraer te infomeren over de beleiasaoorlicnting en/o^noere 
dossiers die spelen ais daar behoefte aan is. .

- Sturing op I
We hebben gesproken over de gedachte om een "stuurgroep" in te richten om met elkaar te 
kijken naar de werking van het gehele CIO stelsel. Daarbij is de kennis vanuit de Toezichtsraad 
zeer nuttig. Wij stellen voor om in de zomer een strategische sessie te organiseren met DGOO, 
CIO Rijk en BIT over de Rijksbrede sturing op I. ABD Topconsult moet tegen die tijd ook al iets 
kunnen zeggen over de verwachte uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de Motie 
Middendorp die vraagt om een rijksinpectie digitalisering.

- Bedrijfsvoering
We ondersteunen het waarnemend hoofd BIT in zijn rol. Er zijn inmiddels praktische afspraken 
gemaakt over de bedrijfsvoering BIT; evt issues worden met de betrokkenen opgepakt en 
opgelost. Binnenkort is hiervoor door ons opnieuw een overleg gepland met BIT en de directie 
financieel-economische zaken. De staatssecretaris heeft ook hierover een duidelijk signaal 
richting de TK afgegeven en toegezegd dat hij de Kamer voor de zomer zal informeren over 
financiën en capaciteit.
Wij zullen de Toezichtsraad informeren en waar nodig bij betrekken.

-Werving
De wervingsprocedure voor een nieuw hoofd BIT is gestart. De ABD heeft een concept profiel 
opgesteld; dit wordt achtereenvolgens aan wnd hoofd BIT en de Toezichtsraad voorgelegd 
waarna de werving daadwerkelijk kan starten.



Naar mijn idee heb ik hiermee aiie onderwerpen geraakt die wij gezameniijk besproken 
hebben.

Ik hoor graag je reactie.

Voor nu een fijn weekend! 
Hartelijke groet,
Marieke



OS'6^
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Paul Klint

Brief van Toezichtsraad BIT ter voorbereiding overleg 3 juni.pdf 
maandag 27 mei 2019 22:22:27
Brief van Tnp»7irhtsraad-BIT ter voorbereiding overleg 3 iuni.odf 
ATTQQ0Ql.txt

Dag^y, hierbij informeel de brief die wij aan Knops hebben gestuurd. 

- Paul Klint
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> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Den Haag

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties 
T.a.v. de staatssecretaris, de heer R.W. Knops 
Postbus 20011 
2500 AE Den Haag

Toezichtsraad BIT

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511 AE Den Haag
Contactpersoon

l@minbzk.nl

Datum 26 mei 2019
Betreft Voorbereiding overieg 3 juni

Geachte heer Knops,

Ter voorbereiding van ons gesprek op maandag 3 juni aanstaande doen wij u 
hierbij een aantai onderwerpen toekomen waarover wij met u van gedachten 
wiiien wisselen.

1. Het proces rondom het AEF rapport. De Toezichtsraad BIT vindt het 
onaanvaardbaar (a - d) en teleurstellend (e) dat:

a.

b.

c.

d.

e.

onze begeleidende brief bij het evaluatierapport niet was meegestuurd 
naar de Tweede Kamer zodat de leden van de vaste commissie niet 
tijdig in staat zijn geweest kennis te nemen van de visie van de 
Toezichtsraad BIT op de bevindingen;
door ambtenaren van BZK een nota aan de minister en u is gestuurd 
met als doel de uitgevoerde evaluatie zowel qua onderzoek aanpak als 
getrokken conclusies en bevindingen onderuit te halen; 
de Toezichtsraad BIT geen mogelijk heeft gehad voorafgaande aan de 
verzending van de hiervoor genoemde nota kennis hiervan te nemen 
in het kader van zorgvuldige hoor en wederhoor; 
de Toezichtsraad BIT niet vooraf gehoord is over de strekking van de 
momenteel uitgezette beleidsstudies het BIT aangaande. Blijkens de 
offerte van Twynstra Gudde is de opdrachtleider eerder geïnterviewd 
bij een tweetal BIT-toetsen te weten de BIT-toets Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (nu BZK) en de BIT-toets Basisregistratie Ondergrond 
(BZK), hetgeen ons inziens de onafhankelijkheid van het onderzoek 
kan schaden;
op basis van de voornoemde nota, geen opvolging is gegeven aan de 
aanbevelingen uit het AEF rapport van het "recht van naschrift". De 
Toezichtsraad vindt dit een zeer waardevolle aanbeveling ter 
versteviging van het lerende aspect van het BIT.
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Toezichtsraad BIT

Datum 
26 mei 2019

2.

10,2.g

3. Deelt u onze mening dat we een protocol moeten vaststellen voor de
communicatie tussen u en de Toezichtsraad om de hierboven gesignaleerde 
problemen In de toekomst te voorkomen.

Hoogachtend,
Namens de Toezichtsraad BIT

Prof. dr. J.P.J./(Ha'ns) Verkruijsse RE RA 
Voorzitter Toezichtsraad BIT
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o6o
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Hans Verkruiisse: Paul Klint

Agenda en stukken Toezichtsraad maandag 3 juni
woensdag 29 mei 2019 16:30:35
Agenda Toezichtsraad BIT 3 juni 2Q19.docx
lilaas Ja.vers)99 Ipgziphtegri .Bll.23Jiiei ilQl9.,.dapi
Biilaoe 3a Gedragscode medewerkers BIT.docx
Blilaoe 3b Formulier bevestlQlno persoonllike onafhankelijkheid.docx
Bitlaae 4a Proiectenoverzicht BIT.docx

Beste leden van de Toezichtsraad,
Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het overleg in Den Haag maandag om 13 uur. 
Met vriendelijke groet,

Toetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.bureauicttoetsina.nl



o6o
Bureau ICT-toetsing
Ministtrie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

3 juni 2019, 13:00-15:00 
Hoftoren 11.003 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

@minbzk.nl

Datum
3 juni 2019
Bijlage(n)
4

- ambtelijk secretaris

13:00-14:00

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 23 mei 2019

2. Bespreken ontwikkelingen BIT

3. Bespreken aanpassing richtlijnen onafhankelijkheid medewerkers
a. Gedragscode medewerkers BIT versie 2
b. Formulier bevestiging persoonlijke onafhankelijkheid

4. Bespreken lopende toetsen
a. Toetsenoverzicht BIT

5. Bespreken halfjaarlijkse rapportage Toezichtsraad

6. Bespreken rooster van aftreden

7. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is 2 september 10:00-12:30 in Den Haag

14:00-15:00 Bespreken twee (lopende) toetsen:
Grensverleggende IT, ministerie van Defensie 

- Inning van de Belastingdienst, ministerie van Financiën
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Actielijst

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
3 juni 2019

Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
onafhankelijkheid
medewerkers
aanpassen

m Agendapunt 4

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vragen interviews

Gerko Bespreken wie dit over 
neemt van Gerko

19-
10

18-3-
2019

Voorstel maken voor 
interview 2 of 3 do's 
uitvoeringsorganisatie

ia Lisa mailt begin juli 
een voorstel

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september

la Op agenda vergadering 
september

19-
12

28-5-
2019

Einde jaar evaluatie 
risicogericht toetsen m Op agenda in 

november of december
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag Toezichtsraad BIT

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

©minbzk.nl

Datum
23 mei 2019

Vergaderdatum

Aanwezig

23 mei 2019, 10:00-10:30 uur 
Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Biaarslag

- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst

Hans opent de vergadering. De notulen en de actiepuntenlijst worden vastgesteld.

2. Nabespreken gesprek met SG en DG

geeft aan dat de BIT medewerkers nog geen formele terugkoppeling hebben 
gehad van het gesprek op 8 mei van BZK of de Toezichtsraad.
Hans geeft aan dat er een mandaat komt waardoor BIT-medewerkers 
rechtstreeks contact met bewindspersoon mogen opnemen wanneer SG en DG 
geen gehoor geven. Dat hebben we de vorige keer al afgesproken met BZK en 
zou geregeld worden. Voor de rest was het meer en vaker communiceren en 
snelle weving van een opvolger van|Q^g. Marieke gaat eens in de week of twee 
weken een gesprek met|j^Q hebben. Deze punten kan|^^Q terugkoppelen 
aan het BIT-team.
In de brief aan de Tweede Kamer stonden ook een aantal punten, Q

De nu
precies de juridische positie is van de Toezichtsraad en welke informatie gedeeld 
moet en mag worden.
Voor het gesprek met de staatssecretaris en dgOO wordt er nog een brief ter 
voorbereiding verstuurd.

3. Bespreken ontwikkelingen BIT

______geeft aan dat er een heimiddag is geweest. Het BIT heeft het gehad over.
hoe het BIT zelf de toekomst ziet. Ook is er gesproken over lerend vermogen, dit 
is formeel niet een taak van BIT en we moeten er voor waken dat het BIT deze 
taak niet toegeschoven krijgen. Als BIT gaan opschrijven wat wij denken dat er
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Datum
23 mei 2019

moet gebeuren zonder dat we de verantwoordelijkheid overnemen. Hans geeft 
aan dat de staatssecretaris een keer heeft aangegeven dat hij wil dat lerend 
vermogen en toetsend vermogen bij elkaar blijven.
Hans en Paul zijn benaderd voor het onderzoek naar aanleiding van Motie 
Middendorp.
1^^ heeft de beleidsdoorlichting doorgestuurd van Twynstra Gudde.
Paul vraagt zich af hoe veel invloed er nog uit te oefenen is. Aan|^^Q is 
toegezegd door Marieke dat hij in begeleidingscommissie gaat.

vraagt of Gerko zijn achterban bij het CIO Platform heeft geïnformeerd. 
Hans geeft aan dat Gerko heeft gezegd dat hij dit heeft gedaan. Paul vraagt bij 
wie de bal ligt om de Toezichtsraad aan te vullen. Hans wil dit punt meenemen in 
het gesprek met de staatssecretaris.

4. Bespreken werkwijze risicogebaseerd toetsen 2019

Hans en Paul hebben geen opmerkingen meer. geeft aan dat hij nu de
staatsecretaris gaat informeren over deze werkwijze. Paul zou overwegen om de 
drie memo's als bijlage mee te sturen. De Toezichtsraad wordt geïnformeerd en 
kijkt mee, het blijft een verantwoordelijkheid van het BIT dus Toezichtsraad stelt 
niet vast.
In het najaar volgt er eeri korte evaluatie van de werkwijze.
Actie 1121: aan het eind van het jaar een korte evaluatie van risicoselectie 
uitvoe?en.

5. Bespreken seiectie te starten toetsen

Hans en Paul geen aan dat de memo's de keuzes inzichtelijk maken en dat ze 
geen opmerkingen hebben.

6. Bespreken iopende toetsen

Het toetsenoverzicht wordt volgende vergadering besproken in verband met de 
tijd. Er wordt afgesproken dat de volgende vergadering Grensverleggende IT van 
Defensie en Inning van de Belastingdienst uitgebreider besproken worden.

7. Rondvraag en siuiting

Om 16 uur is dé afspraak bij de staatssecretaris. De Toezichtsraad wordt verlaat 
naar 13:00-15:00 uur.

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
onafhankelijkheid
medewerkers
aanpassen

m Op agenda vergadering
3 juni

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vragen interviews

Gerko
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ö6i
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

I.P.], Verkruiisse

I RTil »T1Tï«W^Tï H
Artikel over BIT 
woensdag 5 juni 2019 10:05:08 
190604 - Toezichtsraad BIT.docx

Beste

Gisteren werd ik door AG connect gebeld over het BIT en de brief de de toezichtsraad aan 
de 2e kamer had gestuurd. Ik heb aangegeven dat die vooral betrekking had op het mee 
sturen van de oplegnotitie van de toezichtsraaad aangezien die per ongeluk niet was 
meegestuurd naar de Kamer. Vervolgens werden er nog wat vragen gesteld die ik in lijn 
met de bespreking met de Stass heb beantwoord. Gisteravond laat kreeg ik het stuk ter 
lezing, Paul heeft meegelezen.

Ik bel je in de loop van de ochtend zoals gisteren afgesproken

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile: | 
email: I 
skype:j
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