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Aanleiding 
Hierbij bied ik u de tweede voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) 

over de tweede helft van 2022 aan. GrIT is op 11 februari 2021 door de VCD aangemerkt als Groot 

Project. De rapportages worden tweemaal per jaar verstuurd (voor 1 april en voor 1 oktober). Bij de 

voorliggende voortgangsrapportage hoort tevens een accountantsrapport van de ADR over het jaar 

2022. De ADR heeft aangegeven dat het accountantsrapport niet voor 1 april definitief is. Daarom 

wordt het accountantsrapport separaat verstuurd. 

Geadviseerd besluit 
 U wordt geadviseerd in te stemmen met voorliggende kamerbrief, de GrIT-rapportage en 

bijlagen. 

 U wordt geadviseerd om de kamerbrief inclusief de bijlagen te versturen voor 1 april. De 

commercieel-vertrouwelijke bijlagen dienen hierbij vertrouwelijk meegestuurd te worden. 

 U wordt geadviseerd het accountantsrapport van de ADR zo snel mogelijk te versturen na 

ontvangst. 

Kernpunten 
 Bij de kamerbrief horen de volgende bijlagen: 1) Voortgangsrapportage GrIT 2022-2, 2) 

Vertrouwelijke bijlage voortgangsrapportage 2022-2, 3) Visuele weergave 

voortgangsrapportage, en 4) Voorstel onderzoek ADR 2.0. 

 De rapportage beschrijft de actuele stand van zaken per 31 december 2022 en de mutaties ten 

opzichte van de vorige voortgangsrapportage. 

 GrIT heeft in de rapportageperiode voortgang geboekt, maar het tempo ligt lager dan verwacht 

en kende vertragingen in de tweede helft van 2022. Dit is hoofzakelijk te verklaren door 

onvoldoende personele capaciteit en lange doorlooptijden in de initiatiefase van de verschillende 

blokken waar GrIT uit bestaat, maar ook nog door de gevolgen van COVID-19 in de eerste helft 

van 2022. 

 Defensie brengt momenteel in kaart welke mitigerende maatregelen hiervoor getroffen kunnen 

worden en welke consequenties dit heeft voor GrIT en/of het IT-portfolio. Deze analyse vindt 

plaats in de eerste helft van 2023. De verwachting is dat bij de volgende voortgangsrapportage 

de Kamer hierover geïnformeerd kan worden.  

 Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is in de eerste helft van 2023 begonnen met de 

uitvoering van een BIT-toets op GrIT. De Kamer wordt separaat geïnformeerd over de BIT-toets. 

 Tot slot is tot een nadere invulling gekomen van de financiële verantwoording, waar de ADR een 

accountantsverklaring op afgeeft. Er wordt nu scherper onderscheid gemaakt tussen de nieuwe 

en de uit te faseren IT-infrastructuur. Hierbij vallen onder andere de uitgaven rond de uit te 

faseren IT niet meer onder de controleverklaring van de ADR, maar wel onder de andere 

werkzaamheden die de ADR uitvoert ten behoeve van het rapport van feitelijke bevindingen. 

Ook geldt hierbij dat een extra (uitgebreide) comptabele paragraaf is opgenomen als bijlage in 

de GrIT-rapportage. De reden voor de wijziging is tweeledig. Enerzijds valt de uit te faseren IT-
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