
  

    

 
 
 

 

 
 
 

 

Aan: 

de Minister voor Rechtsbescherming  

  

Beslisnota bij brief: Beëindigen project Beheerrelease 
Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI 

 
  

 
1.     Aanleiding 
De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het besluit tot beëindigen van het 
project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), hierna afgekort als BGD. BGD is een 
rekenmodule die onder andere detentietermijnen berekent. 
 
2.     Geadviseerd besluit 
U wordt voorgesteld in te stemmen met verzending van deze brief aan de Tweede 
Kamer. 
 
3.     Kernpunten 
In juni 2022 is de Tweede Kamer via de 4e voortgangsbrief Recht doen en kansen 
bieden geïnformeerd over het stopzetten van het project Basis Voorziening 
Justitiabelen (BVJ) door DJI. BVJ is een applicatie die beoogt integrale 
ondersteuning te bieden aan het gehele detentieproces (de instroom, doorstroom 
en uitstroom van justitiabelen). BVJ diende ter vervanging van het huidige 
systeem (TULP) dat dateert uit de jaren ’90. 
 
Het stopzetten van BVJ blijkt ook consequenties te hebben voor het project BGD 
van DJI. BGD is namelijk gebouwd door dezelfde leverancier en met hetzelfde 
platform als BVJ. Deze afhankelijkheden zijn na het stopzetten van BVJ nader 
onderzocht en gewogen. Gebleken is dat het doorzetten van BGD zonder BVJ 
zowel financieel als technisch niet verantwoord is omdat onder andere bij 
actualisering van de businesscase bleek dat de exploitatielasten van het platform 
alléén voor BGD zouden leiden tot een negatieve businesscase.  
Vandaar dat besloten is het project BGD te stoppen. 
 
4. Communicatie 
Het stopzetten van BGD wordt ook gecommuniceerd via het Rijks ICT-dashboard. 
Het project staat daar opgenomen voor een totaal van 11,01 mln. euro aan 
gemaakte kosten.   
De Tweede Kamer wordt met deze brief geïnformeerd voordat de aanpassing op 
het Rijks ICT-dashboard wordt gedaan. 
 
 5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
De persoonsgegevens van ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
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