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Geachte

Bij e-mail van 14 juni 2019, ontvangen op 15 juni 2019, hebt u bij mijn ministerie

een verzoek ingedlend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

Concreet verzoekt u om een kopie van alle correspondentie tussen het ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de (leden van de) Toezichtraad

van het Bureau ICT Toetsing (BIT), tussen 1 juli 2015 en 10 juni 2019.

Bij brief van 21 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 besiissen met vier

weken verlengd.

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 414 documenten aangetroffen. Een beschrijving

van de documenten is opgenomen in een inventarislijst die als bijiage 2 deel
uitmaakt van dit besluit.

Zienswijzen

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.
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De zienswijze van deze derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen. Zie bet onderdeel Overwegingen bij de passage over de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10, lid 2 sub e Wob).

Besluit

Peels openbaar

Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelljk te honoreren door de In bijiage 3
opgenomen documenten openbaar te maken met ultzondering van de daarin
vermelde uitzonderingsgronden.

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

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.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 belangen
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 belangen, 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 mogelijk 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 plaats.

Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (art. 10, lid 1 sub c
Wob) in combinatie met 2.57 Aw

Op grond van artikel 10, lid 1 onder c, van de Wob blijft verstrekking van bedrijfs-
en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld achterwege. Document 13 wordt
deels openbaar. Het betreft aanbestedings- en gunningsdocumenten betreffende
de evaluatie. Het betreft hier de documenten onder 34a 35 (deels), 35 a t/m 35j,
37a en 37b, 38a, 43 (deels), 43a en 43b. Deze worden niet openbaar. Ook 131a
wordt niet openbaar. Dit betreft een offerte voor de beleidsdoorlichting

Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (art. 10, lid 2 sub d Wob)

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege inzake controle en toezicht door

bestuursorganen. Het Bit-advies zelf wordt openbaar gemaakt alsmede de reactie
van de desbetreffende minister op het BIT-advies. Ook het toetsingskader van het
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BIT is bekend. Zo toetst het BIT standaard aan 13 onderwerpen. In die zin is al
veel bekend over de wijze waarop het BIT te werk gaat. Zie hiertoe cok de
website van het BIT; www.bureauicttoetsing.nl. Voor het toetsen aan de
benoemde onderdelen is het BIT aangewezen op informatie van het
desbetreffende bestuursorgaan. Het is daarbij van groot belang dat het
bestuursorgaan zich vrij voelt om deze - voor het BIT benodigde informatie - te
delen. Voor het goed functioneren van het BIT acht ik het van belang dat zij kan
beschikken over deze benodigde onderliggende informatie. Hierbij doe ik een
beroep op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob.
Voor dezelfde informatie doe ik eveneens een beroep op artikel 10, tweede lid,
aanhef onder g, van de Wob nu ik het onevenredig benadelend acht wanneer het
BIT niet over voornoemde informatie kan beschikken. Hierbij acht ik tot slot nog
van belang dat aan het uitgangspunt van transparantie en verantwoording
afdoende tegemoet wordt gekomen door openbaarmaking van het uiteindelijke
definitieve BIT-advies en de reactie daarop.

Kenmerk

2019-0000672754

Het betreft hier de documenten met de nummers 98d, 117j, 135b, 135c, 135d en
900 t/m 937. Ik maak deze informatie dan ook niet openbaar. De documenten
900 t/m 937 zonder toevoeging van een letter worden deels openbaar gemaakt.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10, lid 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 levenssfeer wordt geeerbiedigd.
In de documenten met de nummers 1 tot en met 142a en 900 tot en met 937

komen documenten met persoonsgegevens voor. Hoewel derden, ambtenaren en
andere bij de besluitvorming betrokken personen in hun beroepshalve
functioneren als zodanig niet ten voile een beroep kunnen doen op de persoonlijke
levenssfeer, geldt 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 herleidbare gegevens zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken van dergelijke informatie verzetten. Een
uitzondering geldt voor namen van ambtenaren in besluiten die zij krachtens
mandaat hebben ondertekend, omdat volgens de
jurisprudence deze ambtenaren in beginsel hebben te aanvaarden dat met deze
bevoegdheid hun namen naar buiten komen.

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, pubiieke 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 pubiieke karakter, maar daaronder niet. Onverlet
dat het in een voorkomend geval daarbij ook kan gaan om een pubiieke functie.

Waar een derdebelanghebbende in dit kader een beroep heeft gedaan op artikel
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 herleidbare) persoonsgegevens niet openbaar
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kunnen worden gemaakt. Voor een nadere motivering hiertoe verwijs ik naar

hetgeen ik hieronder opmerk in het kader van artikel 10, tweede lid, aanhef en

onder g, van de Wob.

2019-0000672754

Op verzoek van een derde beianghebbende is de bijiage (129a) bij een e-mail

(129) verwijderd.

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

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, biijft
verstrekking van informatie achtwege voor zover het beiang daarvan niet opweegt
tegen de benadeiing van de bij de aangeiegenheid betrokken natuuriijke 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 persooniijke aard verstrekt aan de
bestuurder, in het vertrouwen dat deze alieen door de bestuurder zouden worden
gebruikt voor het doel dat bij het verschaffen ervan wordt beoogd, wordt geen
informatie naar buiten verstrekt indien het pubiieke beiang van de openbaarheid
niet opweegt tegen het beiang 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 aigemene
beiang dat vertrouweiijke gegevens uit een personeelsdossier niet openbaar
worden gemaakt, te prevaieren. Voorkomen moet immers worden dat werknemers
zich niet langer vrij voelen om in vertrouwen informatie te delen en op te iaten
nemen in het personeeisdossier. Dit acht ik voor het goede functioneren voor mij
als werkgever onevenredig benadeiend.

Tevens betreft dit informatie die vertrouweiijk verstrekt is door departementen
aan het BIT ten behoeve van het toetswerk van het BIT en informatie die

onderdeei uitmaakt van besiuitvorming positionering BIT die voor het eind van dit
jaar naar de Tweede Kamer wordt gezonden
In de documenten met de nummers 56 (deels), 57 (deeis), 59, deeis), 61 (deels),
62f, 66a, 69, 73g, 77d, 80a, 108, 109, 109a, 110, 117c, 118, 118a, lib b, 122a,
126a, 126b, 127 (deels), 130 (deels), 134, 138a (deels) en 139a komen dit soort
gegevens voor. Ik maak deze informatie dan ook niet openbaar.
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Persoonlijke beleidsopvattingen in stuk voor intern beraad (artikel 11, lid 1 Wob)

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek cm Kenmerk
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 2019-0000672754
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moet worden begrepen: nota's van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
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 bedoeling redelijkerwijs 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 beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.

Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, 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 vertrouwelijke gesprekken over de personeelskwestie.

Met een beroep op artikel 11, eerste lid, van de Wob

maak ik de in de documenten 6, 14, 15 (deels), 16, 17a, 18, 19, 20a, 21a, 23b,
44a, 45a (niet), 46b (deels), 48a (niet), 50b, 52, 53 (deels), 54a (niet), 60
(deels). 62g, 63a, 65a (niet), 73c, 77b (deels), 77c, 78a (niet), 84 (deels), 84b
(deels), 86 (deels), 87 (deels), 89 (deels), 90 (deels), 93c, 94a, 98c, 98f, 98j, 99a
(niet), 99b (deels), 101a, 111 (deels), 112 (deels), 1171, 125 (deels), 132b
(deels), 133 (deels), 14b (deels), 143a (niet) vanwege opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen deels/niet openbaar. Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb
ik in het document onleesbaar gemaakt onder vermeiding van: 11, lid 1 of worden
volledig 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

publieke discussie. Ik zie dan 00k geen aanleiding om met toepassing van artikel
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm, informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
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Plaatsing op internet

De openbaar gemaakte stukken worden met een geanonimiseerd Wob-besluit op Kenmerk
www, riiksoverheid.nl geplaatst. 2019-0000672754

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'mformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
namens deze,

drs. M.R. Schurink

Secretaris-generaal

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

brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,

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

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

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

en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Nr. Document Beoordeling Toelichting
001 20151005 Mail over column over rapport Elias Volledig openbaar
001a 20151005 Bijlage bij mail over column over rapport Elias Reeds openbaar Gepubliceerd in I/O magazine van september 2015
002 20151104 Mailwisseling nav mail update van hBIT aan leden Toezichtsraad Deels openbaar 10.2.e
003 20151109 Mailwisseling over afspraak tussen minBZK, dCIO Rijk en voorgedragen lid TR Deels openbaar 10.2.e
004 20160309 Mailwisseling over brief van TR aan bmBIT Deels openbaar 10.2.e
005 20160818 Verzoek aan BIT toesturen CV's aan TR Deels openbaar 10.2.e
006 20161101 Mailwisseling over plannen afspraak TR en minWenR Deels openbaar 10.2.e/11.1
007 20161116 Agendaverzoek afspraak over evaluatie BIT 2016 Deels openbaar 10.2.e
007a 20161116 Bijlage bij agendaverzoek afspraak over evaluatie BIT 2016 Reeds openbaar Deel van mailwisseling document 008
008 20161117 Mailwisseling over plannen afspraak TR en minWenR Deels openbaar 10.2.e
009 20161130 Mailwisseling over plannen afspraak TR en minWenR Deels openbaar 10.2.e
010 20161209 Mail met agenda en stukken vergadering TR 14 december 2016 Deels openbaar 10.2.e
010a 20161209 Bijlage 1 Agenda 4e kwartaaloverleg Toezichtsraad BIT 14 december Deels openbaar 10.2.e
010b 20161209 Bijlage 2 Evaluatie BIT eerste halfjaar 2016 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
010c 20161209 Bijlage 3 Rapportage BIT evaluatie Noordbeek getekend Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
010d 20161209 Bijlage 4 Verslag Toezichtsraad BIT 27 september 2016 Deels openbaar 10.2.e/11.1
011 20161212 Mailwisseling over afspraak TR en minWenR Deels openbaar 10.2.e
012 20180315 Mail met contactgegevens TR Deels openbaar 10.2.e
012a 20180315 Bijlage 1 Verkruijsse.msg Niet openbaar 10.2.e
012b 20180315 Bijlage 2 Paul Klint.msg Niet openbaar 10.2.e
012c 20180315 Bijlage 3 Baarslag.msg Niet openbaar 10.2.e
013 20180316 Mail van dCIO Rijk aan lid TR Deels openbaar 10.2.e/10.1.c
014 20180411 Mailwisseling over afstemming conceptrapportage Commissie BRP Deels openbaar 10.2.e/11.1
015 20180417 Mailwisseling over concept hoofdstuk feitenrelaas Cie BRP Deels openbaar 10.2.e/11.1
016 20180507 Mail met passage uit rapport cie BRP over BIT adviezen Niet openbaar 11.1. De mail betreft een concepttekst uit het rapport van de Commissie BRP.
017 20180507 Mail met beleidsreactie van het BIT op rapportage Cie BRP Deels openbaar 10.2.e
017a 20180507 Bijlage 20180501 Beleidsreactie robuustheid BIT adviezen Niet openbaar 11.1. De bijlage betreft een concepttekst voor de inmiddels gepubliceerde reactie van BZK op het rapport van de Commissie BRP
018 20180507 Mail met concepttekst voor reactie rapport cie BRP Niet openbaar 11.1. De mail betreft een concepttekst voor de inmiddels gepubliceerde reactie van BZK op het rapport van de Commissie BRP
019 20180507 Mail over conceptreactie op rapport Commissie BRP Volledig openbaar
019a 20180507 Bijlage reactie rapport Commissie BRP versie 0.2.pdf Niet openbaar 11.1. De bijlage betreft een concepttekst voor de inmiddels gepubliceerde reactie van BZK op het rapport van de Commissie BRP
020 20180507 Mail met beleidsreactie BIT adviezen Volledig openbaar
020a 20180507 Bijlage beleidsreactie BIT adviezen.docx Niet openbaar 11.1. De bijlage betreft een concepttekst voor de inmiddels gepubliceerde reactie van BZK op het rapport van de Commissie BRP
021 20180507 Mail over beleidsreactie BIT adviezen Deels openbaar 10.2.e
021a 20180507 Bijlage beleidsreactie BIT adviezen.docx Niet openbaar 11.1. De bijlage betreft een concepttekst voor de inmiddels gepubliceerde reactie van BZK op het rapport van de Commissie BRP
022 20180508 Mailwisseling over beleidsreactie BIT adviezen Deels openbaar 10.2.e
023 20180511 Mailwisseling over briefje stas aan BIT Deels openbaar 10.2.e
023a 20180511 Bijlage 1 briefje stas aan BIT Deels openbaar 10.2.e
023b 20180511 Bijlage bij briefje stas aan BIT (passage uit feitenrelaas BRP) Niet openbaar 11.1. De bijlage betreft een concepttekst uit het rapport van de Commissie BRP
024 20180519 Mailwisseling over Brief Commissie BRP Deels openbaar 10.2.e
025 20180608 Mail over herbenoeming leden Toezichtsraad Deels openbaar 10.2.e
025a 20180608 Bijlage 1 verzonden brief CIO Platform Deels openbaar 10.2.e
025b 20180608 Bijlage 2 verzonden brief KNAW Deels openbaar 10.2.e
025c 20180608 Bijlage 3 verzonden brief ADR Deels openbaar 10.2.e
026 20180611 Mail over rapportage 2e helft 2017 Deels openbaar 10.2.e
026a 20180611 bijlage 1 evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
026b 20180611 bijlage 2 kamerbrief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
027 20180701 Mailwisseling nav evaluatie toezichtsraad Deels openbaar 10.2.e
028 20180704 Mail over werkwijze TR BIT Deels openbaar 10.2.e
028a 20180704 Bijlage Werkwijze Toezichtsraad BIT.docx Volledig openbaar
029 20180713 Mail over sollicitant Deels openbaar 10.2.e
030 20180720 Mailwisseling over uitnodiging jaaropening post-master accountancy Deels openbaar 10.2.e
031 20180725 Mailwisseling over offerteaanvraag evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
032 20180730 Mail over uitnodiging offerteaanvraag evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
032a 20180730 Bijlage 1 Algemene gegevens gegadigde Volledig openbaar
032b 20180730 Bijlage 2 Prijstelling Volledig openbaar
032c 20180730 Bijlage 3 Conformiteitenlijst Eisen Volledig openbaar
032d 20180730 Bijlage 4 Verklaring onderaanneming Volledig openbaar
032e 20180730 Bijlage 5 Verklaring combinatievorming Volledig openbaar
032f 20180730 Bijlage 6 Verklaring holding Volledig openbaar
032f 20180730 Bijlage A Conceptovereenkomst Volledig openbaar
032g 20180730 Bijlage B Concept verwerkersovereenkomst Volledig openbaar
032h 20180730 Bijlage C Nota van inlichtingen Volledig openbaar
032i 20180730 Bijlage D Brochure e-factureren Rijksoverheid Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
032j 20180730 Bijlage offerteaanvraag evaluatie BIT def Deels openbaar 10.2.e
033 20180802 Mailwisseling nav jaaropening post-master accountancy Deels openbaar 10.2.e
034 20180807 Mail over beantwoording vragen offerte evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
034a 20180807 bijlage 1 nota van inlichtingen evaluatie Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035 20180816 Mail met ingediende offertes evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e/10.1.c en 2.57 Aw
035a 20180816 Bijlage CV x1 Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035b 20180816 Bijlage aanbiedingsbrief Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035c 20180816 Bijlage Antwoord subgunningscriteria Evaluatie BIT Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035d 20180730 Bijlage 1 Algemene gegevens Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035e 20180730 Bijlage 2 Prijstelling Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035f 20180730 Bijlage 3 Conformiteitenlijst Eisen Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035g 20180730 Bijlage 4 Verklaring onderaanneming Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035h 20180730 Bijlage 5 Verklaring combinatievorming Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035i 20180730 Bijlage 6 Verklaring holding Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035j 20180816 Bijlage CV x2 Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035h 20180816 Bijlage CV x3 Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
035i 20180816 Bijlage offerteaanvraag evaluatie BIT def Reeds openbaar Zie documentnummer 32j
035j 20180816 Bijlage beoordelingsformulier Evaluatie BIT Niet openbaar 10.1.c en 2.57 Aw
036 20180827 Mail agenda startbijeenkomst evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
037 20180827 Mailwisseling HIS brieven en overeenkomsten Deels openbaar 10.2.e
037a 20180827 Bijlage 1 Dienstverleningovereenkomst Niet openbaar 10.1.c
037b 20180827 Bijlage 2 Verwerkersovereenkomst Niet openbaar 10.1.c
038 20180828 Mail met offerte AEF Deels openbaar 10.2.e
038a 20180828 Bijlage 1 offerte AEF Niet openbaar 10.1.c
039 20180828 Mailwisseling over contactgegevens AEF Deels openbaar 10.2.e



040 20180828 Mailwisseling met HIS over overeenkomst Deels openbaar 10.2.e
041 20180829 Mailwisseling met HIS over overeenkomst Deels openbaar 10.2.e
042 20180829 Mail over Sharepoint voor TR BIT Deels openbaar 10.2.e
042a 20180829 Bijlage Instructie Inloggen in e-SWF Reeds openbaar Gepubliceerd op www.earonline.nl
043 20180831 Mail over tekenen dienstverleningsovereenkomst evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e/10.1.c
043a 20180831 Bijlage 1 20180706 Behoeftestelling tweede evaluatie BIT Niet openbaar 10.1.c
043b 20180831 Bijlage 2 Dienstverlenersovereenkomst Evaluatie BIT v1 Niet openbaar 10.1.c
044 20180903 Mail over halfjaarsrapportage Deels openbaar 10.2.e
044a 20180903 Bijlage 1 evaluatie bureau ICT toetsing 1-1 t/m 31-6-18 Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de halfjaarsrapportage eerste helft 2018 van de Toezichtsraad BIT
045 20180903 Mail over halfjaarsrapportage Deels openbaar 10.2.e
045a 20180903 Bijlage 1 evaluatie bureau ICT toetsing 1-1 t/m 31-6-18 Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de halfjaarsrapportage eerste helft 2018 van de Toezichtsraad BIT
046 20180920 Mail TR agenda en stukken Deels openbaar 10.2.e
046a 20180920 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
046b 20180920 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
046c 20180920 bijlage 3 werkwijze TR Volledig openbaar
046d 20180920 bijlage 4 beantwoording kamervragen Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
046e 20180920 bijlage 5 verzoek technische briefing Deels openbaar 10.2.e
046f 20180920 bijlage 6 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
047 20180925 Mail over rapportage en briefing Deels openbaar 10.2.e
047a 20180925 bijlage 1 rapportage Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
047b 20180925 bijlage 2 briefing Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
048 20180926 Mail over nazending Deels openbaar 10.2.e
048a 20180926 bijlage 1 Memo kader voor risicogebaseerd toetsen Niet openbaar 11.1. Betreft een concept memo kader risicogebaseerd toetsen, zie nummer 135a voor de definitieve versie.
049 20181015 Mailwisseling over rapportage J&V Deels openbaar 10.2.e/11.1
049a 20181015 bijlage 1 kamerbrief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
050 20181016 Mail met agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
050a 20181016 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
050b 20181016 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
050c 20181016 bijlage 3 opgave projecten 1 Deels openbaar 10.2.e
050d 20181016 bijlage 4 opgave projecten 2 Deels openbaar 10.2.e
050e 20181016 bijlage 5 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
051 20181029 Mail over niet aanmelden donorregister Deels openbaar 10.2.e
052 20181110 Mailwisseling presentatie Deels openbaar 10.2.e/11.1
052a 20181110 bijlage 1 cie BRP voor reflectie OW Deels openbaar 10.2.e
053 20181111 Mailwisseling over presentatie BIT Deels openbaar 10.2.e/11.1
054 20181112 Mail over conceptrapport Deels openbaar 10.2.e
054a 20181112 bijlage 1 conceptrapport Niet openbaar 11.1. Betreft een concept van de Evaluatie BIT 2018 van AEF.
055 20181114 Mail over datum gesprek stas Deels openbaar 10.2.e
056 20181115 Mail over bmBIT Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
057 20181115 Mail over bmBIT Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
058 20181115 Mail over datum gesprek stas Deels openbaar 10.2.e
059 20181116 Mailwisseling  over neerleggen functie bmBIT Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
060 20181118 Mailwisseling presentatie Deels openbaar 10.2.e/11.1
061 20181118 Reactie op mail  over neerleggen functie bmBIT Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
062 20181123 Mail met agenda en en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
062a 20181123 bijlage 1 agenda TR Deels openbaar 10.2.e
062b 20181123 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e
062c 20181123 bijlage 3 rapportage evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
062d 20181123 bijlage 4 agenda gesprek evaluatie Deels openbaar 10.2.e
062e 20181123 bijlage 5 woordvoering en communicatie Deels openbaar 10.2.e
062f 20181123 bijlage 6 aanmeldingen BIT Niet openbaar 10.2.g Betreft inventarisatie met vertrouwelijke informatie aangeleverd door de  ministeries
062g 20181123 bijlage 7 memo kader Niet openbaar 11.1. Betreft een concept memo kader risicogebaseerd toetsen, zie nummer 135a voor de definitieve versie.
062h 20181123 bijlage 8 template QA checklist Volledig openbaar
062i 20181123 bijlage 9 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
063 20181125 Mail over agenda en stuk over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
063a 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.
064 20181125 Mail over agenda en stuk over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
065 20181125 Mail over agenda en stuk over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
065a 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.
066 20181127 Mailwisseling over positionering BIT Deels openbaar 10.2.e
066a 20181127 bijlage 1 bij Mailwisseling over positionering BIT Niet openbaar 10.2.g. De informatie in dit stuk maakt onderdeel uit van het besluit over de positionering van het BIT. Zoals gemeld wordt dit besluit voor einde 2019 naar de TK gestuurd, op basis van dat besluit gaat BZK de discussie aan.
067 20181128 App over verzoek tot gesprek 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.
068 20181129 Mailwisseling over presentatie BIT Deels openbaar 10.2.e/11.1
069 20181129 Mailwisseling over neerleggen functie bmBIT Niet openbaar 10.2.g
070 20181129 vergaderverzoek bespreken evaluatie Deels openbaar 10.2.e
071 20181129 mail over agenda Deels openbaar 10.2.e
071a 20181129 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
072 20181130 mail over agenda Deels openbaar 10.2.e
073 20181213 Mail met agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
073a 20181213 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
073b 20181213 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e
073c 20181213 bijlage 3 aantekeningen gesprek stas Deels openbaar 10.2.e/11.1
073d 20181213 bijlage 4 aanbiedingsbrief eindrapport evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
073e 20181213 bijlage 5  aanbiedingsbrief evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
073f 20181213 bijlage 6 rapportage evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
073g 20181213 bijlage 7 BIT-toetsen 2019 Niet openbaar 10.2.g Betreft inventarisatie met vertrouwelijke informatie aangeleverd door de  ministeries
073h 20181213 bijlage 8 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
073i 20181213 bijlage 9 data TR Volledig openbaar
073j 20181213 bijlage 10 PGB in Computable Reeds openbaar Gepubliceerd op www.computable.nl
074 20181214 Mail over artikel Deels openbaar 10.2.e
075 20181218 Mail over evaluatie Deels openbaar 10.2.e
076 20181218 Mail aanbieding evaluatie Deels openbaar 10.2.e
076a 20181218 bijlage 1 evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
076b 20181218 bijlage 2 aanbiedingsbrief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
076c 20181218 bijlage 3 aanbiedingsbrief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
077 20190125 Mail agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
077a 20190125 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
077b 20190125 bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
077c 20190125 bijlage 3 concept jaarrapportage Niet openbaar 11.1. Dit betreft een concept van de jaarrapportage BIT 2018, de definitieve versie is reeds openbaar op www.rijksoverheid.nl



077d 20190125 bijlage 4 inventarisatie toetsen Niet openbaar 10.2.g Betreft inventarisatie met vertrouwelijke informatie aangeleverd door de  ministeries
077e 20190125 bijlage 5 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
077f 20190125 bijlage 6 vergaderdata Volledig openbaar
078 20190128 Mailwisseling nav agenda en stukken vergadering TR Deels openbaar 10.2.e
078a 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.
079 20190128 Mail over evaluatie naar TK Deels openbaar 10.2.e
080 20190128 Mail over brief in digidoc Deels openbaar 10.2.e
080a 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.
081 20190129 Mail over onderzoek Deels openbaar 10.2.e
082 20190130 Mailwisseling over onderzoek Deels openbaar 10.2.e
083 20190130 Mail reactie over onderzoek Deels openbaar 10.2.e
084 20190201 Mailwisseling over evaluatie met stukken Deels openbaar 10.2.e/11.1
084a 20190201 bijlage 1 brief TK aanbieding evalautie BIT en uitstel beleidsreactie Volledig openbaar
084b 20190201 bijlage 2 nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel beleidsreactie Deels openbaar 10.2.e/11.1
085 20190201 Mail over aanbiedingsbrief evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
085a 20190201 Bijlage Brief TK aanbieding evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie Reeds openbaar Zie document nummer 84a
086 20190201 Mailwisseling over evaluatie analyse Deels openbaar 10.2.e/11.1
087 20190201 Mailwisseling over evaluatie Deels openbaar 10.2.e/11.1
088 20190201 Reactiemail over aanbiedingsbrief evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
088a 20190201 Bijlage Brief TK aanbieding evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie Volledig openbaar
089 20190206 Mailwisseling nav Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel Deels openbaar 10.2.e/11.1
090 20190212 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e/11.1
091 20190218 Mail aanbieding evaluatie Deels openbaar 10.2.e
091a 20190218 bijlage 1 aanbiedingmail Reeds openbaar Onderdeel van de stukken zie nr 076
091b 20190218 bijlage 2 evaluatie BIT brief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
092 20190218 Mail over brief evaluatie Deels openbaar 10.2.e
092a 20190218 bijlage 1 brief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
093 20190225 Mail agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
093a 20190225 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
093b 20190225 bijlage 2 verslag 28 januari Deels openbaar 10.2.e
093c 20190225 bijlage 3 jaarrapportage Niet openbaar 11.1. Dit betreft een concept van de jaarrapportage BIT 2018, de definitieve versie is reeds openbaar op www.rijksoverheid.nl
093d 20190225 bijlage 4 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
093e 20190225 bijlage 5 vergaderdata Volledig openbaar
094 20190225 Mail aanbieding jaarrapportage 2018 Deels openbaar 10.2.e
094a 20190225 bijlage 1 jaarrapportage Niet openbaar 11.1
095 20190227 aanbieding jaarrapportage Deels openbaar 10.2.e
095a 20190227 bijlage 1 jaarrapportage Niet openbaar
096 20190314 jaarrapportage BIT Deels openbaar 10.2.e
096a 20190314 bijlage 1 getekende brief Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
096b 20190314 bijlage 2 jaarrapportage Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
096c 20190314 bijlage 3 jaarrapportage v1 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
097 20190314 Reactiemail over jaarrapportage Deels openbaar 10.2.e
098 20190318 Agenda en stukken TR Deels openbaar 10.2.e
098a 20190318 bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
098b 20190318 bijlage 2 verslag 28 februari Deels openbaar 10.2.e
098c 20190318 bijlage 3 kader voor risicogerichte selectie Niet openbaar 11.1. Betreft een concept memo kader risicogebaseerd toetsen, zie nummer 135a voor de definitieve versie.
098d 20190318 bijlage 4 risicoselectie 26 projecten RWS Niet openbaar 10.2.d
098e 20190318 bijlage 5 projectenoverzicht BIT Deels openbaar 10.2.e
098f 20190318 bijlage 6 gedragscode medewerkers BIT Niet openbaar 11.1. Dit betreft een conceptstuk, het definitieve stuk is toegevoegd zie nummer 142c
098g 20190318 bijlage 7 voorstel gesprekken TR met CIO Volledig openbaar
098h 20190318 bijlage 8 GRIT advies 2016 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
098i 20190318 bijlage 9 GRIT advies 2018 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
098j 20190318 bijlage 10 jaarrapportage BIT V2 Niet openbaar 11.1. Dit betreft een concept van de jaarrapportage BIT 2018, de definitieve versie is reeds openbaar op www.rijksoverheid.nl
099 20190323 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
099a 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.
099b 20190323 bijlage 2 nota aanbieding evaluatie Deels openbaar 10.2.e
100 20190324 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
101 20190326 Mail met stukken evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
101a 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.
101b 20190326 bijlage 2 nota aanbieding evaluatie Deels openbaar Zie stukken nummer 99b
102 20190326 Reactie mail stukken evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
103 20190402 Mail evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
103a 20190402 bijlage mail evaluatie brief Deels openbaar 10.2.e
104 20190403 Reactiemail evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
105 20190404 Mailwisseling evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
106 20190405 Mailwisseling over afspraak evaluatie BIT Deels openbaar 10.2.e
107 20190408 Mailwisseling afspraak met TR Deels openbaar 10.2.e
108 20190409 Mailwisseling over BIT en TR Niet openbaar 10.2.g
109 20190411 Mail over neerleggen functie Niet openbaar 10.2.g
109a 20190411 bijlage 1 neerleggen functie Niet openbaar 10.2.g
110 20190411 Mail over BIT en Toezichtsraad Niet openbaar 10.2.g
111 20190414 Mail over overdracht toetsen Deels openbaar 10.2.e/11.1
112 20190415 Mailwisseling over overdracht toetsen Deels openbaar 10.2.e/11.1
113 20190416 Mail over communicatie Deels openbaar 10.2.e
114 20190416 Mail over plaatsvervanger Deels openbaar 10.2.e
115 20190417 Mail over afspraak over huidige situatie Deels openbaar 10.2.e
116 20190420 Mailwisseling vertrek bmBIT Deels openbaar 10.2.e
117 20190423 Mail en stukken TR 25 april Deels openbaar 10.2.e
117a 20190423 Bijlage 0 agenda Deels openbaar 10.2.e
117b 20190423 bijlage 1a verslag Deels openbaar 10.2.e
117c 20190423 bijlage 1b verslag telefonisch overleg Niet openbaar 10.2.g
117d 20190423 Bijlage 3b aanbiedingsbrief bij evaluatie BIT Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
117e 20190423 Bijlage 3c rapportage evaluatie BIT Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
117f 20190423 Bijlage 3d Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT 26 11 2018 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
117g 20190423 Bijlage 3e Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT 18 12 2018 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
117h 20190423 Bijlage 3f Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT 18 02 2019 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
117i 20190423 bijlage 4a kader en werking Niet openbaar 11.1. Betreft een concept memo kader risicogebaseerd toetsen, zie nummer 135a voor de definitieve versie.
117j 20190423 bijlage 4b kader en werking specifiek departement Niet openbaar 10.2.d
117k 20190423 bijlage 4c projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e



118 20190423 Mail over gespreksverslagen Niet openbaar 10.2.g
118a 20190423 bijlage 1 verslag Niet openbaar 10.2.g
118b 20190423 bijlage 2 verslag Niet openbaar 10.2.g
119 20190423 Mailwisseling agenda en stukken Deels openbaar 10.2.e
120 20190423 Agendaverzoek voor telefonisch overleg Deels openbaar 10.2.e
121 20190425 Mail over agenda SG/DG Deels openbaar 10.2.e
121a 20190425 bijlage 1 agenda 8 mei Volledig openbaar
122 20190425 Mail over onderzoeksopzet motie Middendorp Deels openbaar 10.2.e
122a 20190425 bijlage 1 onderzoeksopzet Niet openbaar 10.2.g. De informatie in dit stuk maakt onderdeel uit van het besluit over de positionering van het BIT. Zoals gemeld wordt dit besluit voor einde 2019 naar de TK gestuurd, op basis van dat besluit gaat BZK de discussie aan.
123 20190429 Mail over overleg 8 mei Volledig openbaar
123a 20190429 bijlage 1 agenda 8 mei Volledig openbaar
124 20190429 Agendaverzoek bezoek Toezichtsraad BIT Deels openbaar 10.2.e
125 20190507 Mail over beleidsdoorlichting Deels openbaar 10.2.e/11.1
126 20190508 Mail over beleidsdoorlichting Deels openbaar 10.2.e
126a 20190508 bijlage 1 beleidstheorie Niet openbaar 10.2.g. De informatie in dit stuk maakt onderdeel uit van het besluit over de positionering van het BIT. Zoals gemeld wordt dit besluit voor einde 2019 naar de TK gestuurd, op basis van dat besluit gaat BZK de discussie aan.
126b 20190508 bijlage 2 vraagstelling en onderzoeksopzet Niet openbaar 10.2.g. De informatie in dit stuk maakt onderdeel uit van het besluit over de positionering van het BIT. Zoals gemeld wordt dit besluit voor einde 2019 naar de TK gestuurd, op basis van dat besluit gaat BZK de discussie aan.
127 20190509 Mailwisseling over communicatie Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
128 20190514 Mail Brief tbv AO digitale overheid 16 mei Deels openbaar 10.2.e
128a 20190514 bijlage 1 brief over BIT Deels openbaar 10.2.e
128b 20190514 bijlage 2 aanbiedingsbrief evaluatie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
129 20190514 Mail over vertrek lid TR Volledig openbaar
129a 20190514 bijlage 1 brief Niet openbaar 10.2.e
130 20190514 Mail over communicatie Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
131 20190520 Mail over beleidsdoorlichting Deels openbaar 10.2.e
131a 20190520 bijlage 1 voorstel tot uitvoeren Niet openbaar 10.1.c
132 20190520 Mail en stukken TR 23 mei Deels openbaar 10.2.e
132a 20190520 Bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
132b 20190520 Bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
132c 20190520 Bijlage 3 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
133 20190521 Mailwisseling over beleidsdoorlichting Deels openbaar 10.2.e/11.1
134 20190521 Mailwisseling mbt toets Defensie Niet openbaar 10.2.g
135 20190522 Nazending vergadering Toezichtsraad 23 mei Deels openbaar 10.2.e
135a 20190522 Bijlage 4a Memo kader risicogerichte selectie projecten 2019 Deels openbaar 10.2.e
135b 20190522 Bijlage 5a Memo risicogerichte selectie 7 projecten SZW Niet openbaar 10.2.d
135c 20190522 Bijlage 5b Memo risicogerichte selectie 7 projecten IenW Niet openbaar 10.2.d
135d 20190522 Bijlage 5c Memo risicogerichte selectie 7 projecten FIN Niet openbaar 10.2.d
136 20190523 Mail overleg BIT TR Deels openbaar 10.2.e
137 20190524 Mail over afspraken Deels openbaar 10.2.e
138 20190526 Mailwisseling over overleg Deels openbaar 10.2.e
139 20190527 Mail over brief naar Min en Stas Deels openbaar 10.2.e
139a 20190527 bijlage 1 brief voorbereiding overleg 3 juni Deels openbaar 10.2.e/10.2.g
140 20190527 Mail over brief vertrek Deels openbaar 10.2.e
140a 20190527 Bijlage 1 Brief Ollongren Knops Niet openbaar 10.2.g
141 20190527 Reactiemail over brief vertrek Deels openbaar 10.2.e
142 20190529 Mail en stukken TR 3 juni Deels openbaar 10.2.e
142a 20190529 Bijlage 1 agenda Deels openbaar 10.2.e
142b 20190529 Bijlage 2 verslag Deels openbaar 10.2.e/11.1
142c 20190529 Bijlage 3 gedragscode Volledig openbaar
142d 20190529 Bijlage 4 formulier Volledig openbaar
142e 20190529 Bijlage 5 projectenoverzicht Deels openbaar 10.2.e
143 20190605 Mail artikel over BIT Deels openbaar 10.2.e
143a 20190605 bijlage 1 artikel Niet openbaar 11.1. Betreft een conceptstuk, artikel is inmiddels gepubliceerd op www.AGConnect.nl



Nr. Document Beoordeling Wob
901 20161212 Mail IVC: QA en Wegingsdocument tbv toezichtsraad Deels openbaar 10.2.e
901a 20161212 Bijlage 1 Afsluitende QA-checlist VenJ IVC Niet openbaar 10.2.d
901b 20161212 Bijlage 1 Wegings en verantwoordingsdocument VenJ IVC Niet openbaar 10.2.d
902 20161222 Mail Advies Harmonisatie Applicaties sen Rijksvastgoed Processen Deels openbaar 10.2.e
902a 20161222 Bijlage 1 20161115 Definitief BIT advies HARP Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
902b 20161222 Bijlage 2 Bestuurlijke reactie BZK-bit-advies-programma-harp Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
903 20170124 Mail QA en Wegingsdocument tbv Toezichtsraad Deels openbaar 10.2.e/11.1
903a 20170124 QA en W&V voor IVC 2000 en UCC MASP en W&V voor HARP Deels openbaar 10.2.e
904 20170412 Mail Verzoek doorzending wegingsdocument _ advies IT IGO Kmar aan Toezichtsraad Deels openbaar 10.2.e
905 20170523 Mail 5 toetsen: QA & reactie Minister archivering toetsen Deels openbaar 10.2.e
905a 20170523 Bijlage 1 20170315 Definitief BIT-advies Lerarenregister en Registervoorportaal Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
906 20170524 Mail IT IGO Kmar QA&BR voor TR en dossier gereed voor archivering Deels openbaar 10.2.e
906a 20170524 Bijlage 1 kst-33763-132 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.tweedekamer.nl
907 20180622 Mail Definitief advies en wegings- en verantwoordingsdocument ICAS Deels openbaar 10.2.e
907a 20180622 bijlage 1 Kamerbrief bestuurlijke reactie ICAS Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
907b 20180622 bijlage 2 Defnitief BIT advies ICAS Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
907c 20180622 bijlage 3 Reactiebrief LVNL BIT-advies programma iCAS Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
907d 20180622 bijlage 4 Wegings- en verantwoordingsdocument BIT-toets LVNL - iCAS Niet openbaar 10.2.d
908 20180531 Mail Grit: wegingsdocument voor TR Deels openbaar 10.2.e
908a 20180531 Bijlage 1 Wegings- en verantwoordingsdocument GRIT Niet openbaar 10.2.d
909 20180831 Mail wegings- en verantwoordingsdocument JDS Deels openbaar 10.2.e
909a 20180831 Bijlage 1 wegings- en verantwoordingsdocument JDS Niet openbaar 10.2.d
909b 20180831 Bijlage 2 Defintief BIT-advies vernieuwing JDS Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
910 20180901 Reactiemail wegings- en verantwoordingsdocument JDS Deels openbaar 10.2.e
911 20180904 Mail QA-formulier wegings- en verantwoordingsdocument ea werkplekdiensten OCW en  transitie Werk.nl Deels openbaar 10.2.e
911a 20180904 bijlage 1 kamerbrief werplekdiensten OCW Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
911b 20180904 bijlage 2 QA-document werplekdiensten OCW Niet openbaar 10.2.d
911c 20180904 bijlage 3 Weging- en verantwoordingsdocument transitie Werk.nl Niet openbaar 10.2.d
912d 20180904 bijlage 4 Definitief BIT-advies Werk.nl Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
913 20180910 Mail QA formulier en bestuurlijke reactie GRIT Deels openbaar 10.2.e
913a 20180910 bijlage 1 QA checklist GrIT Niet openbaar 10.2.d
913b 20180910 bijlage 2 Kamerbrief met advies GrIT Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
914 20180919 Mails QA formulier en bestuurlijke reactie AGS/DTV Deels openbaar 10.2.e
914a 20180919 bijlage 1 Kamerbrief aanbieding BIT advies rehosting AGS DTV Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
914b 20180919 bijlage 2 QA checklist Rehosting Niet openbaar 10.2.d
915 20180924 Mail QA formulier en bestuurlijke reactie werkplekdiensten EZK Deels openbaar 10.2.e
915a 20180924 bijlage 1 QA-checklist EZK-cloudwerkplek Niet openbaar 10.2.d
915b 20180924 bijlage 2 BIT-advies over het programmaportfolio Werkplekdiensten Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
916 20180925 Mail Re: QA-formulier en bestuurlijke reactie werkplekdiensten EZK Deels openbaar 10.2.e
916a 20180925 bijlage 1 QA-checklist EZK-cloudwerkplek Niet openbaar 10.2.d
916b 20180925 bijlage 2 BIT-advies over het programmaportfolio Werkplekdiensten Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
917 20181008 Mail QA formulier en bestuurlijke reactie Werk.nl Deels openbaar 10.2.e
917a 20181008 bijlage 1 QA-checklist Transitie Werk.nl Niet openbaar 10.2.d
917b 20181008 bijlage 2 Kamerbrief reactie BIT toets op het UWV project transitie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
918 20181010 Mail wegings- en verantwoordingsdocument digi-inhuur I&W Deels openbaar 10.2.e
918a 20181010 bijlage 1 Definitief BIT-advies digi-inhuur Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
918b 20181010 bijlage 2 wegings- en verantwoordingsdocument digi-inhuur Niet openbaar 10.2.d
919 20181015 Mail met brieven afwijzing 3 toetsen Deels openbaar 10.2.e
919a 20181015 bijlage 1 brief afwijzen SAA SRN I&W Deels openbaar 10.2.e



919b 20181015 bijlage 2 brief afwijzen AZD JenV Deels openbaar 10.2.e
920 20181015 Mail wegings- en verantwoordingsdocument PGB 2.0 Deels openbaar 10.2.e
920a 20181015 bijlage 1 Defintief BIT-advies vernieuwing PGB Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
920b 20181015 bijlage 2 wegings- en verantwoordingsdocument PGB Niet openbaar 10.2.d
921 20181106 Mail wegings- en verantwoordingsdocument Bopa Fryslan Deels openbaar 10.2.e
921a 20181106 bijlage 1 Defintief BIT-advies Bopa Fryslan Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
921b 20181106 bijlage 2 wegings- en verantwoordingsdocument Bopa Fryslan Niet openbaar 10.2.d
922 20181122 Mail QA formulier en bestuurlijke reactie PGB Deels openbaar 10.2.e
922a 20181122 bijlage 1 QA-checklist PGB Niet openbaar 10.2.d
922b 20181122 bijlage 2 20181113 - Softwarekwaliteitstoets PBG 2.0 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
922c 20181122 bijlage 3 Beantwoording commissiebrief 2018-10-11 Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
923 20181204 Mail wegings- en verantwoordingsdocument MOC Defensie Deels openbaar 10.2.e
923a 20181204 bijlage 1 wegings- en verantwoordingsdocument MOC Defensie Niet openbaar 10.2.d
923b 20181204 bijlage 2 Defintief BIT-advies MOC Defensie Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
924 20181210 Mail wegings- en verantwoordingsdocument verwijzingsportaal bankgegevens Deels openbaar 10.2.e
924a 20181210 bijlage 1 Defintief BIT-advies verwijzingsportaal bankgegevens Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
925 20181211 Mail wegings- en verantwoordingsdocument IQ SZW Deels openbaar 10.2.e
925a 20181211 bijlage 1 wegings- en verantwoordingsdocument IQ SZW Niet openbaar 10.2.d
925b 20181211 bijlage 2 Defintief BIT-advies IQ SZW Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
926 20181221 Mail QA formulier digi-inhuur Deels openbaar 10.2.e
927 20181221 Mail QA formulier en bestuurlijke reactie digi-inhuur Deels openbaar 10.2.e
927a 20181221 bijlage 1 QA-checklist DigiInhuur Niet openbaar 10.2.d
927b 20181221 bijlage 2 Aanbieding IenW-bit-advies-project-digiinhuur Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
928 20190123 Mail wegings- en verantwoordingsdocument Praeventis Deels openbaar 10.2.e
928a 20190123 bijlage 1 wegings- en verantwoordingsdocument  PvP Niet openbaar 10.2.d
928b 20190123 bijlage 2 Defintief BIT-advies  Praeventis Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
929 20190123 Mail wegings- en verantwoordingsdocument gemeenschappelijke centrale meldkamer Deels openbaar 10.2.e
929a 20190123 bijlage 1 wegings- en verantwoordingsdocument gemeenschappelijke centrale meldkamer Niet openbaar 10.2.d
929b 20190123 bijlage 2 Definitief BIT-advies gemeenschappelijke centrale meldkamer Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
930 20190125 Mail wegings- en verantwoordingsdocument BRO BZK Deels openbaar 10.2.e
930a 20190125 bijlage 1 wegings- en verantwoordingsdocument BRO BZK Niet openbaar 10.2.d
930b 20190125 bijlage 2 Definitief BIT-advies  BRO BZK Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
931 20190305 Mail QA formulier en bestuurlijke reactie verwijzingsportaal bankgegevens Deels openbaar 10.2.e
931a 20190305 bijlage 1 QA-checklist Verwijzingsportaal Bankgegevens Niet openbaar 10.2.d
931b 20190305 bijlage 2 tk-advies van het BIT over verwijzingsportaal bankgegevens Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
932 20190305 Mail wegings- en verantwoordingsdocument Bopa Fryslan Deels openbaar 10.2.e
932a 20190305 bijlage 1 aanbieding BIT-advies Bopa Fryslan Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
932b 20190305 bijlage 2 checklist Niet openbaar 10.2.d
933 20190327 Mail QA formulier dossier GCMK Deels openbaar 10.2.e
933a 20190327 Bijlage 1 QA formulier GCMK Niet openbaar 10.2.d
933b 20190327 Bijlage 2 Kamerbrief met reactie op definitief BIT advies GCMK Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
934 20190328 Mail wegings- en verantwoordingsdocument ERMTS Deels openbaar 10.2.e
934a 20190328 bijlage 1 Defintief BIT-advies ERMTS Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
934b 20190328 bijlage 2 wegings- en verantwoordingsdocument ERMTS Niet openbaar 10.2.d
935 20190408 Mail QA formulier en bestuurlijke reactie GCMK Deels openbaar 10.2.e
935a 20190408 bijlage 1 Kamerbrief met reactie op definitief BIT advies GCMK Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
935b 20190408 bijlage 2 QA-checklist GCMK Niet openbaar 10.2.d
936 20190411 Mail wegings- en verantwoordingsdocument procesvernieuwing etc NVWA Deels openbaar 10.2.e
936a 20190411 bijlage 1 Defintief BIT-advies  procesvernieuwing etc NVWA Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
936b 20190411 bijlage 2 Wegings- en verantwoordingsdocument procesvernieuwing NVWA Niet openbaar 10.2.d



937 20190621 Mail wegings- en verantwoordingsdocument GRIT Deels openbaar 10.2.e
937a 20190621 bijlage 1 Definitief BIT-advies  GRIT Reeds openbaar Gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Paul Kimt 
Wanders. Hans F 
Column over rapport Elias 
maandag 5 oktober 2015 11:54:18

6JTQQQQl,t4

Beste Hans, ter informatie (en misschien een beetje vermaak) hierbij een column die ik al geschreven had 
voordat ik wist dat ik met dit proces meer te maken zou gaan krijgen.

Mvg

- Paul Klint



002
Van: Wanders. Hans F
Aan: "] .P,1. Verkniiisse''
Cc: Paul Klint:|
Onderwerp: RE: Update
Datum: woensdag 4 november 2015 19:15:36

Hans,
Klinkt misschien meer als een standaardisatie-vraagstuk dan een projectenvraagstuk, maar 
niettemin zeer relevant voor de bv Nederland. Ik zal mijn licht eens opsteken en kom erop terug. 
Wellicht in de marge van de eerste vergadering van de toezichtsraad, die we momenteel 
proberen te plannen.
Groet,
Hans

rs,

Van: J .P.J. Verkruijsse [mailtoS^^^B|(§)uvt.nl]
Verzonden: woensdag 4 novemBeRoiWTüS 
Aan: Wanders, Hans E ( CIO Rijk)
CC: Paul Klint; |
Onderwerp:
Beste Hans
Ik weet niet of het BIT ook zicht heeft op het project SBR. Het is een project waar veel tijd 
en geld vanuit de overheid in is ingestoken en heeft betrekking op de invulling van het 
visiedocument van de regering uit 2013 op de digitalisering van de samenleving met als 
realisatie datum 2017.
Nu we aan de vooravond staan van een wetswijziging inzake het deponeren van 
jaarrekeningen bij de KvK waarbij ondernemingen verplicht worden om gefaseerd de 
deponering te doen in SBR/XBRL en veel ondernemingen en organisaties zich daarop aan 
het voorbereiden zijn, is een consultatie paper afgekomen van de ESMA, Europees 
toezichthouder op de financiële markt omtrent het digitaal deponeren van jaarrekeningen 
van grote en effecten uitgevende instellingen. De richting waaruit dit paper is geschreven 
frustreert de ontwikkeling die het SBR voorstaat. Uitgangspunt van de ESMA is de keuze 
van Pdf boven XBRL. Naar mijn mening is er een grote kans dat hierdoor een ‘bom’ wordt 
gelegd onder het SBR project. Ik zou graag hierover eens met je van gedachte willen 
wisselen. Het commentaar op de consultatie paper moet ingediend zijn bij de ESMA voor 
24 december. Ikzelf ben vanaf morgen tot en met dinsdag volgende week voor lezingen in 
New York, daarna is wel een gaatje te vinden, 
met vriendelijke groet.
Hans
Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
Tilburg University]
mobile^^____________

^^^^^^^^^B@Tilburauniversitv erin
email:

O^^k^O^om 08:25 heeft Wanders, Hans E ( CIO Rijk)
het volgende geschreven:

Beste Paul en Hans,
Ik weet niet zeker of jullie dit al wisten, maar we hebben een derde kandidaat voor 
de toezichtsraad. Gerko Baarslag (CIO Fugro) maakt volgende week kennis met 
minister Blok. Wij organiseren snel daarna een eerste bijeenkomst van de 
toezichtsraad.
Het eeste (pilot) BIT advies is overigens deze week door minister Plasterk naar de 
tweede kamer gestuurd en daarmee openbaar geworden. Jullie vinden het hier.
Tot gauw!
Groet,



Hans

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 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



Sent with Good (www.good.com)
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Vans Waf¥k*f<;- Han^ F
Aan: -Gerim Baardan-
Ca Difprhpnn Pnit
Onderwerp: RE: Voordracht lid Toezichtsraad BIT bij Minister Stef Blok - Geiko HaarAij
Datum: maandag 9 november 2015 09:55:43

Hoi Gerko,
Dat kan. Ik heb een gaatje tussen 16:00 en 16:15. Ik zit op se 23e etage. 
Tot straks.
Hans

---- Original Message—
From: Gerko Baarslag m||||mP@£ifiaijil]
Sent: Monday, November 09,2015 08:33 AM W. Europe Standard Time 
To: Wanders, Hans E ( CIO Rijk)
Subject: Fwd: Voordracht lid Toezichtsraad BIT bij Minister Stef Blok - Gerko Baarslag 

Goedemorgen Hans,

Zal ik me eerst bij jou melden of is dat onpraktisch?

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslai

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Directie IR nl>
Datum^_6^ov^^er2015 17:11:58 CET
Aan: 'j 
Kopie:

nl>
Onderwerp: Antw.: Voordracht Ud Toezichtsraad BIT bij Minister Stef 
Blok - Gerko Baarslag

lÊ____ fsanTOtH.iü
If^rinai nl>
> "j^D^s^Ifans E (CIO

Geachte heer Baarslag,
U heeft op dinsdag 10 nov^ber een afspraak in de agenda staan ran 16:00-16:30. 
Helaas moet er geschoven worden in de agenda van de minister. Deze afspraak is in 
overleg met u verzet naar maandag 9 november 16:15-16:45. De hea: Wanckrs zal 
hier tevens bij aanwezig zija
Mocht hier onverhoopt iets tussen komen dan kunt u op maandag 9 novanber 
contact opnemen metP^"

_____I gegevens de heer Baarslag: GëfköBaarslaelVniSaël] *



Dlivctie Informatlseringsbfleld Rijk
DG Organisatie en Bediijfsvoeilng Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfinarkt 14712511 DP | Den Haag | Kamer 23ste etage
Postbus 200111 2500 EA | Den Haag

tittoV/ww^^ksoverheid nl
*Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs 
verplicht

Van; Geiko Baarslag [fflaUta||||migjdaaLiil]
Verzonden: woensdag 21 r^tober 2015 12:07 
Aan: Directie IR
Onderwerp: Re: Voordracht lid Toezichtsraad BIT bij Minister Stef Blok - Gerko Baarslag 
Bedankt voor deze mail; inderdaad had ik de onderste mail niet ontvangen. 
Het tijdstip voor de telefonische afspraak met Hans is prima, staat genoteerd.

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslat

Op 21 okt. 201S om 09:26 heeft Directie IR <dirertieir/^ininb7V nl> hpt 
volgende geschreven:

Geachte heer Baarslag,
U heeft verzocht om additionele informatie. Ik denk dat ondargtaande 
mail u niet bereikt heeft?
De kamer aanduiding M8, ook wel P8 genoemd, refereert aan 
Middenbouw/Plint etage 8. Achter de receptie zit een lifftdok dat 
toegang geeft tot de middenbouw liften. Warmeer u uit de lift stapt, 
loopt u rechtdoor de Ministersvleugel op. Het kan zijn dat u zich moet 
melden bij de intercom, of de deuren zijn open. Bij de receptie aldaar 
zullen zij u verder begeleiden.
Het is wellicht ook een idee om naar Z.23 (Zuid toren, 23' verdieping) 
te komen om van daar af samen met Hans Wanders naar de minister te 
gaaa U kunt dit met Hans verder afspreken tijdens uw telefonisch 
overleg op maandag 9 november.
Parkeren kan in een van de publieke pariceergarages, die onder het 
stadhuis zit op 5 minuten loopafetand van het ministerie van BZK aan 
de llirfinaikt 147.
Ik hoop dat dit voldoende informatie is.
Van: Directie IR 
Verzonden; (

nl'; Wandos, Hans E ( CIO Rijk)
Onderwerp: Voordracht lid Toezichtsraad BIT bij Minister - rwt-»
Baarslag
Geachte heer Gaarslag,
In de agenda van Minister Blok is een afspraak genoteerd op dtotdag 
10 november, 16:00-16:30 nor. Dhr. Wanders zal u vergezeUen. U 
kunt zich melden bij de receptie van het Ministerie van BZK aan de 
Turfinarkt 147 te Den Haag. U dient in het bezit te zijn van een geldig 
legitimatiebewijs.
De heer Wanders heeft tevens verzocht om een belafipraak met u te 
plannea Ik stel maandag 9 november 15:00-15:30 uur voor. U 
ontvangt van mij een uitnodiging via uitlook, ik hoop dat dit tijdstip u

20 oktober 2015 16:24



uidcomt.
Vriendeliike groeten.

D-IR

Diiwtle Informatiseringsbeleid Rijk
DG Organisatie en Bediijfsvoering Rijk
Ministerie van Blnneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfiaarkt 14712511 DP | Den Haag j Kamer 23ste etage 
Postbus 2001112500 EA | Den Haag

g—1
|!TïRWSÏ5TO5fTtf!!Siverheiri nl
*Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig 
legitimatiebewijs verplicht

Dit bench» kao mfonnaiie bevatten *e niel vw u is bestemd. Indien n niet de geaiketseenle ben» of <li» 
bencht ^nsieveh^ aan u IS loegeaonden. wwd» u veizocht da» aan de afeendei te mekfcn en het beridn 
te veiwi)deien De Slaat aanvaardt geen aansjwakelijldieid voor schade, van welke aaid ook. the veiband 
houdt met risico's verbonden aan het elddronisch verzenden van beticbteiL 
This message may contain infoimatioo that IS not intended for yoir If you are not *e adthessee 01 if diii 
message wasser» to you by mistake, you are requested to inform die sender and delete *e message H* 
State accepts no habüily for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of mrss^es..

no kaMity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



OOtj

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:

Datum:

Wanders. Hans E

Gerko Bj^rslgg; Haps Vgrkrgii?$g; PauM^
SVB en^drfnifPiP®^ Toezichtsraad BIT op definitief BIT-advies IT-dienstveriening PGB bij

woensdag 9 maart 2016 19:45:00

Ik zag de brief en ook de mailwisseling daarna.
Het lijkt me effectiever om deze brief te bespreken op de volgende vergadering van de 
Toezichtsraad.
Ik zal dan ook aanwezig zijn.
Groet,
Hans

zw^^^g-dag 3 maart 2016 15:16
Van:
Verzc
Aan:J____
CC: wanaers, Mans b (CI^^k)^et^o Baarslag; Hans Verkruijsse; Paul Klint 
Onderwerp: Brief aanlHHl^H - reactie Toezichtsraad BIT op definitief BIT-advies IT- 
dienstverlening PGB bij sTRnTeRnüief BIT 
Beste
Namens de Toezichtsraad BIT stuur ik je bijgevoegde brief.
Met vriendelijke groet.

Operatie informatiebestel Rijk (OIR)

DGOBR/ Directie Informatiseringsbeieid Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Bezoekadres: Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Zuid, 23e verdieping

(5)riiksoverheid.nl

Vrijdag afwezig



QOS'
Van:
Aan:

Onderweip:
Datum:

ttoezichtsraad 
donderdag 18 augustus 201615:12:10

Hallo dame en heer.

De Toezichtsraaad BIT wil graag inzicht hebben in wie we bij het BiT hebben werken. Kunnen 
jullie je CV aan mij toesturen? Ik heb het wel van een aantal, maar op deze manier kunnen jullie 
nog even zelf kijken naar je cv en de laatste verfijning toepassen 
Met_vrjendejijke groet

ICT-toetsIng (BH)
M
E lnbzk.nl

Even weken maandag - niet werken dag
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OOZf
Van:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

I namens Blok. Stef 

res evaluatie BIT + simone

T,jd: donderdag 12 januari 2017 13:30-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen 
Locatie; kmr mm

Opmerking: in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de zomertijd.

Aanwezig zullen zijn:
Paul Klint - Toezichtsraad BIT 
Hans Verkruijsse - Toezichtsraad BIT(VZ) 
Gerko Baarslag - Toezichtsraad BIT 
Simone Roos - DGOO



oo8
Van:
Aan:
Onderwerp:

Datum:

RE: Afspraak inzake Evaluatie BU door Toezichtsraad BU met Stef Blok, Hans Verkruijsse, Paul Klint, Gerko 
Baarslag, Simone Roos (nieuwe opties) 
donderdag 17 november 2016 14:09:48

Oké dan horen we het wel.

minister Blok/Wonen en Rijksdienst

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

@minbzk.nl

Van:
Verzonoen^onoerdag 17 november 2016 11:28 
Aan: Postbus MinWR; Roos, Simone
Onderwerp: RE: Afspraak inzake Evaluatie BU door Toezichtsraad BU met Stef Blok, Hans 
Verkruijsse, Paul Klint, Gerko Baarslag, Simone Roos (nieuwe opties)

Hallo dames.

Ik begrijp dat een van de leden van de Toezichtsraad er van 5 januari t/m 24 januari niet is. Dat 
betekent datje de eventuele reserveringen kunt verwijderen uit de agenda's, en we geen datum 
hebben voor een afspraak. Ik ben aan het informeren wat we nu kunnen doen. Jullie horen van 
me.
Me^riendeli^ groet,

ICT-toetsing (BIT)

Directie CIO Rijk..................................................................................
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Even weken maandag - niet werken dag

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid, die m het bezit is var) een rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan 
te vragen tot de overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de receptiebalie te voorkomen.
Na eenmalige registratie via bllDs://riiksDas.riiksweh.nl/ met naam en pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot 
de algemene ruimten van een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen



Van: Postbus MinWR
Verzonden^on^rdag 17 november 2016 8:37
Onde^^^^PIfspraak inzake Evaluatie BIT door Toezichtsraad BIT met Stef Blok, Hans 

Verkruijsse, Paul Klint, Gerko Baarslag, Simone Roos (nieuwe opties)

Beste

We horen net dat de nieuwjaarsreceptie van de koning op 17 jan is dus dan kan het niet!
Blijft 12 januari over
Het kan ook op 19 januari 16-17 uur

groetjes

Van: Postbus MinWR
Verzonden^raen^ag 16 november 2016 13:23 

CC:
Onderwerp: RE: Afspraak inzake Evaluatie BIT door Toezichtsraad BIT met Stef Blok, Hans 
Verkruijsse, Paul Klint, Gerko Baarslag, Simone Roos (nieuwe opties)

Hoi Willow,

Hierbij 2 nieuwe opties;

12 januari 13.30 - 14.30 uur of 
17 januari 16.00-17.00 uur

Heb deze data afgestemd met de agenda van Simone Roos.

minister Biok/Wonen en Rijksdienst

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

@minh7k nl

Van;[________
VerzMoen: woensdag 16 november 2016 12:56 
Aan: Postbus MinWR
Onderwerp: Re: Afëpraak inzake Evaluatie BIT door Toezichtsraad BIT met Stef Blok, Hans 
Verkruijsse, Paul Klint, Gerko Baarslag, Simone Roos

Hallo dames,

Helaas kan deze datum, 21 december, ook niet (zie reacties hieronder). Dat betekent dat we
inderdaad moeten kijken naar Januari 2017. Kunnen jullie opties geven?
Met vriéndelijke groet,



I Toezichtsraad Bureau ICT-toetsing (BIT)

Directie Informatiseringsbeleid Rijk 
Directoraat-Generaai Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Afwezig op vrijdag

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid, die in het bezit is van een rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan 
te vragen tot de overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de receptiebalie te voorkomen 
Na eenmalige registratie via bm^rnkspamikmeb „P met naam en pasgegevens kan toegang worden oangevraagd tot 
de algemene ruimten van een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen

Van: J.PJ. Verkmijsse
Verzonden: woensdag 16novemDe^oin5:22
Aan: Oiriiksovprhpirl.nl
CC: FaurKlint; J P. J. Verkruijsse; Gerko Baarslag

Bir.e,S.af B,oK Hans

Beste

Helaas dan zit ik in de verdediging van een proefschrift in Maastricht

Met vriendelijke groet

Hans
om 14:54 heeft Gerko Baarslag 

^^^^^^^^|@,hotmail.cnm> het volgende geschreven:

Ik kan 21 december.

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslag

Op 15 nov. 2016 om 12:13 heeft Paul Klint < 

Ik kan op 21 december.

Met vriendelijke groet,

- Paul Klint

|l§>.CWi.nl> het volgende geschreven:

[OrijkRnverheid nl

15 November 2016 at 11:45



Hallo heren,

Er is dan nog maar één optie dit jaar in de agenda van de 
minister beschikbaar: woensdag 21 december om 13.30 uur 
tot 14.30 uur. Als dit niet in de agenda's is in te plannen wordt 
het medio januari.
Met vriendelUke groet,

Toezichtsraad BIT

Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Even weken maandag - niet werken dag

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig 
legitimatiebewijs verplicht.

Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid, die in het bezit is van een 
rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan te vragen tot de 
overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de 
receptiebalie te voorkomen.
Na eenmalige registratie via httosV/riiksnns riïkswph ni/mnt naam en 
pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot de algemene ruimten van 
een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen

Van: Postbus MinWR
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 11:40 
Aan: |^B@riiksoverheid.nl 
CC: sScretariaat DGOO
Onderwerp: RE: Afspraak inzake Evaluatie BIT door 
Toezichtsraad BIT met Stef Blok, Hans Verkruijsse, Paul Klint, 
Gerko Baarslag, Simone Roos

Zoals net besproken is er nog één optie dit Jaar open in de 
agenda van zowel de minister als Simone Roos: woensdag 21 
december om 13.30 uur tot 14.30 uur

Hopelijk past dit in de agenda's.

minister Blok/Wonen en Rijksdienst

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 EZ | Den Haag



Postbus 20011 I 2500 AE | Den Haag

^minbzk nl

Van: ^■@riiksoverhpifl.nl
Verzmaen: dinsdag 15 november 2016 11:15
Aan: Postbus MinWR
Onderwerp: RE: Afspraak inzake Evaluatie BIT door 
Toezichtsraad BIT met Stef Blok, Hans Verkruijsse, Paul Klint, 
Gerko Baarslag, Simone Roos

Hallo dames.

De heer Verkruijsse, voorzitter van de toezichtsraad, met 
excuses zijnerzijds, kan op geen van voorgestelde tijden. 
Kunnen jullie nog andere opties vinden in de agenda van de 
minister?
Met vriendelilke groet,

ureau ICT-toetsing (BIT)

Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaai Overheidsorganisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 1 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

0minh7k.nl

Even weken maandag - niet werken dag

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig 
legitimatiebewijs verplicht.

Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid, die in het bezit is van een 
rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan te vragen tot de 
overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de 
receptiebalie te voorkomen.
Na eenmalige registratie via httns://riiksnns riik<;wph. nl/ met naam en 
pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot de algemene ruimten van 
een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen

Van: Postbus MinWR
VerzondenjTO^ag 14 november 2016 11:47 

CC:
Onderwerp: RE: Afspraak inzake Evaluatie BIT door 
Toezichtsraad BIT met Stef Blok, Hans Verkruijsse, Paul Klint, 
Gerko Baarslag, Simone Roos



Het spijt me maar we moeten de BIT evaluatie verzetten 
vanwege een staatsbezoek van Belgie

Het zou verzet kunnen worden naar maandag 12 dec 15.30- 
16.30 uur OF dinsdag 13 dec. 15.30-16.30 uur.

Wil bij de genodigden informeren welke optie het beste past?

Met vriendelijke groet.

I minister Blok/Wonen en Rijksdienst

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

I@minb2k.nl

VerzonSën^njoag 2 september 2016 9:10 
Aan: 'Gerko Baarslag'; 'Hans Verkruijsse’; 'Paul Klint'; 
Secretariaat DGOO; Postbus MinWR 
Onderwerp: Afspraak inzake Evaluatie BIT door Toezichtsraad 
BIT met Stef Blok, Hans Verkruijsse, Paul Klint, Gerko Baarslag, 
Simone Roos

Geachte dames, heren.

De afspraak met Minister Blok inzake Evaluatie BIT door 
Toezichtsraad BIT vindt plaats op dinsdag 29 november 16:00- 
17:00 uur. Deze afspraak zal tevens middels outlook aan u 
verstuurd worden vanuit de agenda van Simone Roos door 
mijn collegaQe locatie is Turfmarkt 
147 te Den Haag. U kunt zich melden bij de receptie.

Aanwezig zullen zijn:
Paul Klint - Toezichtsraad BIT 
Hans Verkruijsse - Toezichtsraad BIT 
Gerko Baarslag - Toezichtsraad BIT (vz)
Simone Roos - DGOO 
Metvriendeliij^ groet,

oezichtsraad BIT

Directie Informatiseringsbeleid Rijk 
Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig 
legitim a tiebewijs verplich t.

Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid, d/e in het bezit is van een 
rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan te vragen tot de 
overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de 
receptiebalie te voorkomen.
Na eenmalige registratie via httns J/riiksnn’: riik.sweh. nl/ met naam en 
pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot de algemene ruimten van 
een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen

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 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.



00’3
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

DOSthif

(3)minh7k.nl

RE: Afspraak Toezichtsraad & Minister Biok inzake externe evaluatie BIT 
woensdag 30 november 2016 11:08:25

Beste dames,

Ik heb o.v.v. het Vragenuur een afspraak gemaakt in de agenda van minister Blok op dinsdag 20 
december a.s. om 14.00 uur (tot 15.00 uur).

minister Blok/Wonen en Rijksdienst

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

@minbzk.nl

Van:
Verzc
Aan: Postbus MinWR 
Onderwerp: Afspraak Toezichtsraad & Minister Blok inzake externe evaluatie BIT

@minbzk.nl
30 november 2016 9:21

Hallo dames.

We hebben al eerder geprobeerd een datum te vinden om de Toezichtsraad BIT (3 personen), 
Simone Roos en de minister om de tafel te krijgen. Doel was het bespreken van de rapport 
Externe Evaluatie BIT door Bureau Noordbeek. Deze heeft de minister inmiddels via de lijn 
ontvangen. Omdat dat niet lukte heeft de Toezichtsraad BIT in persoon van de voorzitter 
aangegeven ipv een afspraak een brief naar de minister te sturen. Ik heb begrepen dat de 
minister een afspraak ingepland wil hebben ipv van de brief. De uitdaging is om in de maand 
december toch nog een gaatje te vinden in de agenda van de minister. Is dat er nog? Ik hoor het 
graag van jullie.
Met vriéndelijke groet,

oezichtsraad BIT

Afwezig op vrijdag

Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid, die in het bezit is van een rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan 
te vragen tot de overheidsgebouwen. Maak hier gebruik von om wachttijden aan de receptiebalie te voorkomen.
Na eenmalige registratie via bilps:/iriikms.riiksweb,nl' met naam en pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot 
de algemene ruimten van een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen



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

FW: 4e kwartaaloverleg Toezichtsraad BU op 14 december, 14:30-16:00 uur. Min BZK, ZOl-33 (Rijn-zaal) 
vrijdag 9 december 2016 17:38:28
Agenda 4e kwartaaloverleg TopTirhNraari RTT 14 derpmher-rtnry 
Evaluatie BIT eer;tp half iaar 2016 rinry 
Raonnitaoe RTT Evaluatie Nnnrdheek nptpkpnd.nrtf 
Verslag ToezirhKraad BU 27 :wntpmher 7016 dnof

Vraagje: wanneer is het gesprek tussen Blok en de TZR? 
Weten we al wie erbij zijn van de TZR?
En wie zijn erbij vanuit BZK?
Groet,
Hans

|; 'Gerko Baarslag'; 'Hans Verkruijsse'; 'Paul

Van:^|^^^mP@minbzk.nl 
Verzonden: vrijdag 9 december 2016 15:51 
Aan: Wanders, Hans E (CIO Rijk); DirectieCIO Rijk;|
Klint'; 'Gerko Baarslag'
Onderwerp: 4e kwartaaloverleg Toezichtsraad BIT op 14 december, 14:30-16:00 uur. Min BZK, ZOl-33 (Rijn
zaal)
Geachte heren, dame.

Bijgaand treft u de agenda, en bijbehorende stukken aan voor het 4® kwartaaloverleg 
Toezichtsraad BIT op 14 december, 14:30-16:00 uur. Hans Wanders heeft aangegeven 
omstreeks 15:30 te moeten vertrekken voor een afspraak die prioriteit heeft. Paul Klint zal niet 
aanwezig zijn, hij is verhinderd.
Met vriendelijke groet,

I Toezichtsraad BIT 

l@rninbzk.nl

Twee wekelijks afwezig op vrijdag



OIO a
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

agenda
Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats
Deelnemers

14 december 2016 14:30-16:00

Min BZK, ZOl-33 (Rijn-zaal)
Hans Verkruijsse - voorzitter 
Gerko Baarsiag
Hans Wanders (gaat rond 15:30 weg) 

- versiag

1. Opening en notulen bijeenkomst 27 september 2016
(bijlage; Notulen 27 september)

2. Evaluatie 1“ 6 maanden 2016 (Bijlage: evaluatie)

3. Externe evaluatie Bureau Noordbeek (bijlage: Rapport Bureau 
Noorbeek)

4. Planning overleggen 2017

5. Rondvraag en sluiting



OIO cl
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Datum
2 juni 2016
Kenmerk

verslag Verslag Toezichtsraad 27 september 2016

Vergaderdatum

Deelnemers
27 september 2016
Hans Verkruijsse - voorzitter 
Paul Klint 
Gerko Baarslag 
Hans Wanders

Simone Roos bij agendapunt 5 
- verslag

Opening en notulen bijeenkomst 2 juni 2016
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De 
secretaris van de Toezichtsraad is verhinderd vanwege ziekte.
In de notulen van de vergadering van 2 juni is de naam vang

op meerdere plaatsen verkeerd gespeld: dit moet zijn^^^,^— 
in plaats van^^^gg. Hans Verkruijsse constateert dat de cv’^ar^ 
medewerkere van het BIT nog niet in het bezit zijn van de Toezichtsraad.

zegt toe deze aisnog te versturen. (Actie: secretaris 
Toezichtsraad BIT) Verder zijn de notulen zonder wijzigingen 
vastgesteid.

Voortgangsrapportage inzake lopende onderzoeken. .
verspreidt een actueei overzicht van de BIT-projecten en 

licht de 8 toetsen die op dit moment lopen inhoudelijk toe. Gerko Baarslag 
vraagt of de namen van de toetsen voortaan volledig kunnen worden 
uitgeschreven en of er een kolom aan het overzicht kan worden 
toegevoegd waaruit biijkt wat er met de BIT-adviezen is gedaan.

geeft aan dat dit overzicht reeds bestaat en zegt toe deze alsnog 
te laten versturen aan de Toezichtsraad. (Actie: secretaris 
Toezichtsraad BIT)

Evaluatie onderzoek Noordbeek stand van zaken
Dit agendapunt is niet zeifstandig behandeid maar bij de behandeiing van 
agendapunt 5 aan de orde gekomen. Vastgesteld is dat de opdracht voor 
de evaluatie inmiddels is verstrekt. In de agenda van minister Blok is een 
afspraak gepland voor bespreking van de evaluatie eind november.
Hoewel dit krap dag kan worden omdat de opdracht later is verstrekt dan
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Datum

oorspronkelijk verwacht, wordt de afspraak met minister Blok vooralsnog 
gehandhaafd.

4. Externe communicatie inzake BIT
Dit agendapunt is niet inhoudelijk behandeld.

5. Evaluatie BIT eerste 6 maanden 2016
Bij de behandeling van dit agendapunt neemt DGOO Simone Roos deei 
aan de vergadering. De Toezichtsraad heeft een evaluatie opgesteld van 
de werkwijze van het BIT over de periode 1 januari tot en met 30 juni 
2016. Hans Verkruijsse licht de evaluatie inhoudelijk toe.

Bij punt 2 van de evaluatie constateert de Toezichtsraad dat het BIT zich 
in haar adviezen beperkt tot de materiële risico's. Derden kunnen zo het 
idee opvatten dat dat de enige gesignaleerde risico's zijn. De 
Toezichtsraad doet de suggestie een stopiichtrapportage toe te voegen 
voor de criteria van het toetskader die niet met de hoofdrisico's worden 
geadresseerd. Hans Wanders geeft aan dat de leden van de Tweede 
Kamer naar verwachting kritisch zijn op stoplichten omdat de projecten in 
het oorspronkeiijke ICT-dashboard altijd op groen stonden. 
stelt dat de kracht van het BIT-advies schuilt in hét feit dat het advies 
beknopt is en zich beperkt tot de hoofd risico's. Als de hoofdrisico 's van 
een beoordeeld project worden aangepakt zullen veel overige risico's 
wegvalien, en het nut om deze uitputtend te beschrijven is dan niet groot. 
Hans Verkruijsse oppert de mogelijkheid het BIT-advies te voorzien van 
een disclaimer.

Bij de behandeiing van punt 3 van de evaluatie spitst de dicussie zich toe 
op de vraag welke organisatie het beste kan vaststelien of en tot welke 
effecten de BIT-adviezen hebben geleid. Simone Roosl

Hans Wanders I

Gerko Baarslag stelt dat het goed zou zijn als het BIT 
reeds getoetste projecten na verloop van tijd opnieuw beoordeelt. Hans

SImone Roos

Klint geeft aan dat hij in overleg is met|Q^^^|^^g over de inzet van 
een promovendus die naar de effecten van het BIT onderzoek doet.

Hans Verkruijsse zal In samenwerking met de overige leden van de 
Toezichtsraad de evaluatie afronden, (actie: voorzitter Toezichtsraad 
BIT)

6. Rondvraag en siuiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

on
Wanders. Han<: F

RE: 4e kwartaaloverleg Toezichtsraad BIT op 14 december, 14:30-16:00 uur, Min BZK, 201-33 (Rijn-zaal) 
maandag 12 december 2016 20:34:00

Thx.
Van:^(5)rijksoverheid.nl

Verzonden: maandag 12 december 2016 9:13
Aan: Wanders, Hans E (CIO Rijk)
CC:|

Onderwerp: RE: 4e kwartaaloverleg Toezichtsraad BIT op 14 december, 14:30-16:00 uur. Min BZK, ZOl-33 
(Rijn-zaal)

Hans,
Het gesprek vindt plaats tussen minister WR, Simone Roos, Hans Verkruijsse en Gerko Baarslag 
op dinsdag 20 december 14:00-15:00 uur, ministerie BZK. De beide heren van de TR zijn op de 
hoogte van het feit dat dit tijdens het TK vragenuur is. Het was alleen de enig mogelijke tijd dit 
jaar nog.
Met vriendelijke groet,

I Bureau ICT-toetsing (BIT)

Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

MfTiinbzk.nl

aan

Even weken vrijdag - niet werken dag
Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs verpiicht.
Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker von de Rijksoverheid, die in het bezit is van een rijkspos, bestaat de mogelijkheid om toegang 
te vragen tot de overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de receptiebalie te voorkomen.
Na eenmalige registratie via bltDSi/mmsMsweh.nl/met naam en pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot 
de algemene ruimten van een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen

Van: Wanders, Hans E (CIO Rijk) ~

Verzonden: vrijdag 9 december 2016 17:38
Aan:

Onderwerp: FW: 4e kwartaaloverleg Toezichtsraad BIT op 14 december, 14:30-16:00 uur. Min BZK, ZOl-33 
(Rijn-zaal)
Hoi^l^l
Vraagje: wanneer is het gesprek tussen Blok en de TZR?
Weten we al wie erbij zijn van de TZR?
En wie zijn erbij vanuit BZK?
Groet,
Hans
Van:l
Verzonden: vrijdag 9 december 2016 15:51 
Aan: Wanders, Hans E (CIO Rijk); DirectieCIO Rijk;| 
Klint'; 'Gerko Baarslag'

|; 'Gerko Baarslag'; 'Mans Verkruijsse'; 'Paul



Onderwerp: 4e kwartaaloverleg Toezichtsraad BIT op 14 december, 14:30-16:00 uur, Min BZK, ZOl-33 (Rijn- 

Geachte heren, dame.

Bijgaand treft u de agenda, en bijbehorende stukken aan voor het 4® kwartaaloverleg 
Toezichtsraad BIT op 14 december, 14:30-16:00 uur. Hans Wanders heeft aangegeven 
omstreeks 15:30 te moeten vertrekken voor een afspraak die prioriteit heeft. Paul Klint zal niet 
aanwezig zijn, hij is verhinderd.
Met vriéndelijke groet.

Toezichtsraad BIT

iSminbzk.nl

Twee wekelijks afwezig op vrijdag

,/
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oi Z
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

FW: ContactgegevcFW: Contactgegevens Toezichtsraad BU 
donderdag 18 juli 2019 16:02:33 
Sfeikailteg Hgpj.msg
Paul Klint - Centrum WiskundG InformaH^^ (r\A/TVpTi<n 
Baarslag Gerko.nnsQ

Van:| ____
Verzonden; donderdag 15 maart 2018 11:53

Onderwerp: Contactgegevens Toezichtsraad BIT 
Hallo^,
Ik begnjp dat jij de contactgegevens van de leden van de Toezichtsraad BIT nodig hebt: Bij 
deze de outlookvisitekaartjes.
Met vriéndelijke groet.

Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag .

Afwezig op vrijdag
Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs verplicht.
Bijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid die in het bezit is van een rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan
re vragen rot de overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de receptiebalie te voorkomen.
Na eenmalige registratie via bitps://riiksDas. rjiksweb. ni/ met naam en pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot
de algemene ruimten van een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen



013
Van:
Aan:
Cc:
Datum:

Wanders. Hans E 
Paul Klinr

IQSgHi
vrijdag 16 maamaart 2018 22:10:17

van
Beste Paul,
Wij spraken telefonisch over mijn gesprek met|
vertelde je dat ik er tojdens het gesprek achter kwam dat zijn bedrijf lid is van een 
consortium dat meeding^aar GrIT bij Defensie, waar we een BIT toets doen. Ik geloof 
niet dit opzet was van^Q. We hebben het iig niet over Grlï gehad.
Ik heb bovenstaande ook even gemeld aan Maarten Tossings, de CIO van Defensie. 
Groet,
Hans

Sent with BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

irK F* Hnm VipHrriintx^*
RE: A^temming conceptrappoftage 
woensdag 11 apni 2018 08:24:31

QgQBII
Commissie BRP

Jawel. Definitief rapport eind volgende week. Beleidsreactie geeft de gelegenheid te 
reageren. Daarin een onderdeel BIT, door jullie aan te leveren. Danwel een reactie van het 
BIT als bijlage. Er is dus geen hoor- en wederhoor voorafgaand aan overhandiging van het 
rapport. Dit is echt geen ongebniikelijke werkwijze. Op basis van documentonderzoek en 
vele gesprekken stelt de commissie een rapport op. Dat is de verantwoordelijkheid van de 
commissie. Van d^esprekken zijn verslagen gemaakt, die als ik het wel heb zijn 
voorgelegd. Ik ccU, hij coördineert het proces. De heb hem gevraagd met jou te fine, 
timen. Gr. Simon^^

Verzonden met Blackfieny Work 
(www.blackberry.com)

Van:||Jjj^^Hjjjjj^^ nl>
Datum: woensdag 11apn2018^7 AM 
Aan: Roos, Simone

Hans £ (CIO Rijk)
|BB^^^^^^^B@>ilbiirgiiniversi tv.edii>
Onderweip: RE: Afstemming conceptrapportage Commissie BRP

|:^niinbzk.iil>. Hans Verkniijsse

Simone,

Ik ga er vanuit dat er dan nog geen definitief rapport ligt.

Is er in het proces van de commissie een conceptrapport gepubliceerd? Dat kan 
toch bijna niet anders?

Als wij daarin niet gekend worden terwijl er uitspraken worden gedaan over (de 
werkwijze van) het BIT in deze specifieke casus, dan maak ik daar ernstig 
bezwaar tegen. Dat zullen wij dan zeker in onze reactie naar de kamer vermelden, 
en dat zou ik willen voorkomen.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Roos, Simone" < 
Verzonden: 11 aor. 2018 07:13 
Naar:
Cc: "

l@minbzk.nl>

erwerp: RE; Afstemming conceptrapportage Commissie BRP 

Goedemorgen D|^H,

ibzk.nl>;
@tilburguniversity.edu>



Bedankt voor je reactie. Het rapport wordt eind volgende week overhandigd aan de stass, 
mogelijk krijgen we begin volgende week het document al. We gaan niet meteen reageren, 
maar sturen het rapport voorzien van een beleidsreactie medio mei naar de TK. Laten we 
vrijdag en marge van het overleg met het DT trilateraal even bespreken hoe we het precies 
in een goéde samenwerking aanpakken.

Groet,
Simone

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com)

Van: |__________________________

Datum: dinsdag 10 apr. 2018 7:47 PM 
Aan: Roos, Simone
Kopie: Wanders, Hans E (CIO Rijk)

|@tilburguniversitv.edu^y^^^^^^^^[@tilbui'guniver.sity,edii> 
Onderwerp: RE: Afstemming conceptrapportage Commissie BRP

Simone,

Het is niet mogelijk dat jullie een reactie formuleren namens het BIT en deze afstemmen met 
ons: het betreft hier immers individuele casuïstiek, en daar mag noch jij noch de Stas 
uitspraken over doen.
Daar gaan nu juist de Toezichtsraad en het BIT zelf over. Alleen wij kunnen een reactie 
formuleren over ons BRP-onderzoek.

Aanvullend is het onderzoek BRP nog gecompliceerder: het betreft een project van BZK zélf dat 
onderwerp is van onderzoek. Daarmee ontstaat zeker een theoretisch, en mogelijk een 
praktisch tegengesteld belang in de reactie.
Dat bleek bijvoorbeeld al uit de reactie van Plasterk op het NRC artikel óver het 'ondermaatse' 
rapport over de BRP van het BIT. Daar werd een uniforme woordvoeringslijn gekozen namens 
BZK voor zowel BRP als BIT waar ik het niet mee eens was.

Vandaar dat ik mij zeker wil stellen dat het BIT zelfstandig betrokken wordt bij hoor- en 
wederhoor en dat de Commissie wordt behoed voor eventuele fouten in dit afstemmingsproces. 
Ik kan dan vervolgens met de Toezichtraad en het Hoofd BIT afstemmen wat onze reactie zal 
zijn.

Groet,

Van: Roos, Simone
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 18:33 
Aan:y^|j^H|^^| <^y^^^^@minbzk.nl>
CC: Wanders, Hans E (CIO Rijk) <^^Q^^|m@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: Afstemming conceptrapportage Commissie BRP

Vanwaar precies deze actie? Uiteraard zouden wij de reactie op die uitspraken (in de 
beleidsreactie van de stass aan de 'i’K, immers hij is ook stelselverantwoordelijk voor het 
BIT) volledig met het BIT afstemmen.



Gr. Simone

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.hlackheiTv.com)

Van: I_________
Datunudii^ag 10 apr. 2018 6:19 PM 
Aan: <yggm@nsoh.nl>
KopieT^mH^HII@tilburguniversity.edu' - 
Simone
Onderwerp: Afstemming conceptrapportage Commissie BRP

@iilhiirouniversit'v.edij>. Roos,
@minh7k.nl>

Geachte mevrouw |

Zojuist heb ik met u het volgende telefonisch overlegd.

Zowel het Hoofd BIT als ondergetekende zijn geïnterviewd in het kader van het onderzoek van 
de Commissie BRP. Aanvuliend heeft u toegang gekregen tot ons dossier inzake het programma 
BRP. Aanvuiiend hebben wij u informatie verstrekt over de door ons uitgevoerde anaiyses.

Zoais bij u ongetwijfeid bekend, is het BIT een onafhankeiijk bureau binnen het ministerie van 
BZK. Wij hebben een Toezichtsraad BIT die toeziet op de kwaiiteit, onafhankeiijkheid en 
effectiviteit van het BIT.

Wanneer in de rapportage van uw Commissie uitspraken gedaan worden over het BIT of die het 
BIT aangaan, verzoeken wij u bij het toepassen van het principe van hoor- en wederhoor, deze 
uitspraken direct aan het BIT voor te ieggen. Wij, of namens het BIT de Toezichtsraad BIT, 
kunnen een inhoudeiijke reactie op deze uitspraken geven.

Met vriendeiijke groet.

Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



ÖIS
Van;
Aan:
Onderwerp;
Datum:

y. ter reactie concept hoofdstuk Feitenrelaas Ge BRP 
donderdag 18 juli 2019 15:59:42

Van:[________
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 08:56 
Aan: Roos, Simone ;|

; Wanders, Hans E (CIO Rijk) ;|__________
Onderwerp: RE: SPOED: ter reactie concept hoofdstuk Feitenrelaas Ge BRP
Simone

stuK vanavon

Van: Roos, Simone
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 07:25

Onderwerp: RE: SPOED: ter reactie concept hoofdstuk Feitenrelaas Qe BRP 
Goedemorgen, dat is door mij niet zo afgesproken met de voorzitter van de commissie, het 
gaat heen en terug via mij. Dus graag uiterlijk begin avond aanleveren zodat het hele 
pakket via mij teruggestuurd kan worden. Het gaat om een feitenrelaas checken, niet meer 
en niet minder. Dus echt niet nodig dat separaat te doen. Dat geldt trouwens straks ook 
voor de beleidsreactie, het BIT deel is daar onderdeel van. Uiteraard mogen jullie zelf de 
tekst aanleveren. Gr. Simone

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.lilflck~hefi~y cnni)

nl>
17apr. 2018 12:05 AM

Van:|
Datum^^jsda^
Aa°:^mjj|H[
Kopie: Roos. Simonë 
Wa^aSjHan^ (CIO

f^tilbur fyumvefjdtv

Onderwerp: RE: SPO]
Bestem,
In

^minb
uis Verkruijsse'

: SPOED: ter reactie concept hoofdstuk Feitenrelaas Cie BRP
;ing van de door BZK voorgestelde procedure stuurt het BIT de reactie op het 

feitendocument zelfstandig naar de Commissie BRP.
Wij hebben - naast het feit dat ik veel belang hecht aan onze onafhankelijke reactie - ook de 
tijd nodig die ons morgen nog rest tot 20u als gevolg van grote drukte.
^^^tilke_groet,

Van:|
Verzonden: maandag 16 april 201812:24

|(5)minbzk.ni> 
|@minbzk.nl>: Roos. Simone

vcicuiiueii. iiiddllUdg XD dpm zuxo
Aan: Wanders, Hans E (CIO Rijk)

Onderwerp: SPOED: ter reactie concept hoofdstuk Feitenrelaas Cie BRP 
Urgentie: Hoog 
Hallo Hans,
Namens Simone zet ik bijgaand in bijlage het concept hoofdstuk Feitenrelaas.door ter reactie op



onjuistheden.
Conform onderstaande procesafspraken graag uiterlijk morgenvroeg om 10.00 een reactie in 
renvooi in het stuk aan mij en cc aan het trajectteam.
Mvc

Verzonden: donderdag 12 april 2018 22:17 

CC: Wanders, Hans E (CIO Rijk)

Onderwerp: PROCESAFSPRAKEN mbt totstandkoming reactie op feitenrelaas en conclusies en 
aanbevelingen Ge BRP 
Urgentie: Hoog 
Hallo
Zoals bimone Roosje in haar mail van woensdagochtend heeft laten weten heeft ze mij 
aangewezen om namens haar de beleidsreactie op het rapport van de Cie BRP te coördineren. 
Gisteravond heeft zij contact gehad met de vz van de Cie.
Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt;

-maandag 16 april, om uiterlijk 11:00 uur, stuurt de Commissie BRP alleen het hoofdstuk 
met een gedetailleerde feitenreconstructie toe voor een check op feitelijke onjuistheden, 

-uiterlijk dinsdagavond 17 april 20:00 uur stuurt DGOO de reacties per mail terug naar de 
Cie BRP.

- in de feitenreconstructie die de Cie maandag aanlevert wordt behalve naar openbare
stukken ook verwezen naar interne notities. Ook hier doet BZK een check op.

- mochten er in de feitenreconstructie verwijzingen staan die er niet dusdanig expliciet in
mogen, dan hoort de Cie dat graag (inclusief de argumentatie hiervoor). De Cie geeft 
daarbij mee dat het weiiicht mogelijk is de verwijzing te verwijderen of aan te passen. 
Dat zal echter in beginsel niet leiden tot aanpassing van de tekst: de Cie blijft zich 
baseren op materiaal dat aan hen beschikbaar is gesteld.

- BZK zal de tekst van de feitenreconstructie doornemen en bij eventuele onjuistheden deze
in de tekst (in renvooi) weergeven. Ook als er sprake is van relevante onvolledigheden, 
hoort de Cie dat graag.

DGOO heeft op basis van deze afspraken de volgende werkverdeling gemaakt:
- zodra maandag de feitenreconstructie bij haar binnenkomt, zet ze die meteen uit
- de trajectleider Toekomst BRP (ondergetekende) coördineert de reactie aan de Cie en de
samengestelde totaalreactie gaat via (BDG) naar haar en dan weer terug naar de
commissie.
Gelet op de korte reactietermijn op de feitenreconstructie die is afgesproken heb ik vanuit mijn 
rol de volgende strakke procesafspraken gemaakt met de BZK-onderdelen die in de Regiegroep 
Traject Toekomst BRP zitten:
Procesafspraken:

1. Ieder Regiegroepslid wijst binnen zijn/haar organisatieonderdeel een medewerker aan die 
centraal aanspreekpunt (coördinator) is voor het aanleveren van een gezamenlijke 
reactie van zijn/haar organisatieonderdeel en voor het beantwoorden van eventuele 
vragen daarover van leden van het trajectteam die helpen bij de coördinatie

Aanlevering van de bijdrage moet
conform de afspraken met de Cie zijn.

2. De namen van de centrale aanspreekpunten + hun e-mailadres en mobiele werknummer 
morgen (vrijdag 13 april) uiterlijk om 15.00 uur per mail aan mij doorgeven (in c.c. aan 
de bovengenoemde leden van het trajectteam

3. Uiterlijk dinsdagochtend 17 april (10.00 uur) leveren alle coördinerende medewerkers 
van de betrokken organisatieonderdelen hun bijdrage per mail aan bij mij (in c.c. naar de 
bovengenoemde leden van het trajectteam

4. De coördinerende medewerkers blijven tot dinsdagavond 20.00 telefonisch en per mail 
bereikbaar voor vragen/wijzigingen. Of zoveel eerder als door DGOO de reactie aan de 
Cie is gestuurd.

5. Omdat met de Cie BRP strikte vertrouwelijkheid is afgesproken is, is het van belang dat 
de medewerkers die de stukken lezen voor het kunnen leveren van een bijdrage goed



van die vertrouwelijkheid zijn doordrongen en daar ook feitelijk naar handelen. Hoe 
kleiner de groep van lezers kan worden gehouden hoe veiliger dat is.

6. Het rapport wordt vrijdagmiddag 20 april na overhandiging aan de Stass intern aan de 
Regiegroepsleden verspreid.

7. In het po van DGOO met Stass heeft hij aangegeven begin van de week erna een 
beleidsreactie op de hoofdlijnen van de conclusies en aanbevelingen van het rapport van 
de Cie BRP te willen ontvangen. Dan kan hij meteen reageren voor hij naar het 
buitenland gaat en zijn wij in staat in de periode daarna de beleidsreactie langs die lijnen 
verder vorm te geven. Zijn wens is om de brief aan de TK waarmee hij het rapport van 
de Cie met een beleidsreactie aanbiedt, zo snel mogelijk na maandag 14 mei, maar 
uiterlijk 18 mei te verzenden.

8. Dat betekent dat maandag 23 april uiterlijk om 12.00 uur ieder betrokken
. organisatieonderdeel zijn gecoördineerde bijdrage aan die beleidsreactie bij mij aanlevert 
via hetzelfde proces als afgesproken onder de punten 1 t/m 5.

9. Uiterlijk diezelfde maandag leveren we in de loop van de avond de concept totaalreactie 
aan bij de regiegroepsleden ter bespreking op de volgende dag (dinsdag 24 april) om 
daarna met eventuele aanpassingen diezelfde dinsdag door te zetten richting DGOO tbv 
Stass.

10. In het po gisteren van DGOO heeft de Stass gevraagd dat betrokken
organisatieonderdelen- gelet op de gereedmaking van de beleidsreactie - in kaart 
brengen wie nodig zijn in de periode vanaf 24 april t/m 18 mei en intern borgen dat deze 
personen hun bijdragen in die periode kunnen leveren.

Deze afspraken wil ik ook met jou maken voor het onderdeel van het feitenrelaas en later de 
conclusies en aanbevelingen voor zover die betrekking hebben op het BIT.
Het is een strak spoorboekje om alle deadlines te halen. Maar dit is de feitelijke situatie, 
met vriendelijke groeten.

Ier Toekomst BRP



Van: Wanders. Hans E
Aan: PaijlKllP.!:
Onderwerp: FW: Reactie BIT óp rapportage Commissie BRP
Datum: maandag 7 mei 2018 17:43:56
Bijlagen: 2Q180501 Beieirlsreactie robuustheid BIT ariviezen.donf

0\J.

Van:|
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 11:00 
Aan: Wanders, Hans E (CIO Rijk)
CC:[
Onderwerp: Reactie BIT op rapportage Commissie BRP 
Beste Hans, Q en |Q,
Bijgaand ontvangernullie de definitieve reactie van het BIT op de rapportage Commissie BRP. 
Met vriendelijke groet,

Bureauicttoetsing.nl



Oig
Van: Wandfirs. Hans E
Aan: Paul Klint
Onderwerp: FW: nota + brief BRP
Datum: maandag 7 mei 2018 18:09:56
Bijlagen: Reactie rapport Commissie BRP versie 0.2.pdf

Vertrouwelijk
Paul,
Ik stuur je toch ook maar de conceptreactie op het rapport. Het tekstje waar ik nu aan ga 
werken moet hier dus nog ingeplakt worden.
Tot 20,
Groet,
Hans



020
Van;
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Eaiul Kijpt
Beleidsreactie BIT adviezen.docx 
maandag 7 mei 2018 18:44:32 
Beleidsreactie BIT adviezen .dorx



021
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

tie BIT adviezen.docx 
maandag 7 mei 2018 18:55:00 
Beieirisreactie BIT arivipzpn.riorx

Paul,
Dank vooMe adviezen. Wat vind je er zo yan?
En ... lljjlQ, wat vind jij? Ik probeer je zo even te bellen om eea toe te lichten. 
Groet,
Hans



0^^
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Wandpr?;. Hans F
RE^eleidsreactie BIT adviezen .docx 
dinsdag 8 mei 2018 11:02:10

Dankjewel Paul.
Ik heb het zo doorgestuurd aan het team rond SImone.
Van: Paul Klint
Verzonden: maandag 7 mei 2018 21:18 
Aan: Wanders, Hans E (CIO Rijk)

Onderwerp: Re: Beleidsreactie BIT adviezen.docx
Deze tekst lijkt me goed. ik heb zin 4 wat aangepast in de stiji van "geleerde lessen".

Paul Klint

Wanders. Hans F fCID Rijkl

Paul,

7 May 2018 at 18:54

Dank voon'e adviezen. Wat vind je er zo van?
En wat vind jij? Ik probeer je zo even te bellen om eea toe te
lichten.

■ Groet,
Hans

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 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.



023
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Wanders. Hans E

|@cwi.nr 
FW: Briefje stas aan bit 
vrijdag 11 mei 2018 13:40:51 
Brief Stass BZK aan Hoofd BTT.dnnt 
Bülaoe bii brief Stas R7.K aan hnnfd BlT.docx

Tkn. Zo te zien mogen we toch zelf een reactie schrijven. Zal grotendeels wel dit 
weekeinde moeten.
Groet,
Hans

Sent with BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

From:
Date: Friday, 11 May 2018, 11:44 
To: Wanders, Hans E (CIO Rijk) ■ 
Subject: RE: Briefje stas aan bit

I@minh7k.nl>

Hoi Hans,
Bijgaand de brief zoals die door Simone inmiddels is goedgekeurd. 
Groeten,

Van: Wanders, Hans E (CIO Rijk) 
Verzonden^onderdag 10 mei 2018 14:45 
Aan:
Onderwerp^nefi^tas aan bit

I»Ik beetbegrijp van Simone dat de stas mij maandag een briefje gaat sturen met verzoek om een 
reactie. Kun jij met het concept van dat briefje vast aan me mailen. Dat is wel handig 
gezien de korte termijn waarop hij antwoord wil.
Groet,
Hans

Sent with BlackBerry Work 
(wvvw.hlackherrv.com)



02 3> Cv

Miniscerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De heer H.E. Wanders,
Hoofd Bureau ICT-toetsing (BIT) 
Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag

DGOO
Directie
Informatiesamenieving en 
Overheid

Contactpersoon

Kenmerk
2018-000019407

Bijlage(n)
1

Datum:
Betreft: Reactie BIT op advies commissie BRP

Geachte heer Wanders,

In mijn opdracht heeft de Commissie BRP een feitenrelaas opgesteld over de 
aansturing en besluitvorming van de operatie Basisregistratie Personen (BRP) met 
een analyse ten behoeve van lessen voor de toekomst.
Als een van die lessen in haar onderzoeksrapport "Niet te stoppen" adviseert de 
Commissie BRP om aandacht te besteden aan het verder versterken van de 
robuustheid van BIT-adviezen. De commissie stipt in dat kader het belang aan 
van transparante onderbouwing van BIT-adviezen.
Met het oog op de onafhankelijkheid van de BIT-advisering ontvang ik graag van 
u - vanuit uw rol als hoofd van het BIT - een reactie op dit advies van de 
commissie BRP.

In bijlage voeg ik de volledige tekst bij van de passage uit het rapport met het 
advies verder te werken aan de robuustheid van BIT-adviezen.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops

Pagina 1 van 1



02^1
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

lüfivaLnlL'.'.;
Commissie 

zaterdag 19 mei 2018 18:39:00

Hoi Paul,
Dank voor je reactie. We hebben jouw zinnen grotendeels overgenomen, maar na rijp beraad 
besloten om de bijlage toch ook bij te voegen. Diverse overwegingen: het is onze enige/laatste 
kans om echt in detail te laten zien wat we gedaan hebben en - tikje prozaïsch - er zat een 
hoop werk in van een heel aantal mensen, die ik toch ook niet wilde teleurstellen.
Het goede nieuws: Simone en naar verluidt ook de staatssecretaris vonden het een prima brief. 
Hij is inmiddels verzonden riaar de Tk en op internet te vinden:
https://www.riiksQverheid.nl/dncumenten/kamerstukken/2Q18/Q5/18/kamerhrief-over-rapport-
commissie-bro-en-uitkomsten-health-cherk
Dank voor je meedenken en steun.
Hartelijke groet.
Hans
Van: Paul Klint [mailto^^Q|H@cwi.nl]
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 22:15

CC: Wanders, Hans E (CIO Rijk)
Onderwerp: Re: Brief Commissie BRP
Dag||jQ en Hans, dank voor dit concept. Twee opmerkingen:

• De inhoud en toon van de brief lijken me prima.
• Zonder Hans tekort te willen doen is de bijlage een wel erg door( 

ingefluisterd document i 
betwijfel of deze bijlage de zaak nou echt gaat versterken. Is het niet beter om de 
verwijzing naar de bijlage te vervangen door iets als: "De gebruikte technieken en 
onderbouwing zijn zowel gebaseerd op gepubliceerde resultaten van empirisch 
wetenschappelijk onderzoek als op eigen technische analyses van de broncode en 
versiebeheersystemen van het BRP project. Gebruikmakend van verschillende 
analysemethodes zijn wij tot gelijkluidende conclusies gekomen en deze zijn dan ook in 
-het BRP advies opgenomen. Om ons antwoord compact en leesbaar te houden geven we 
hier niet meer technische details over onze werkwijze, maar we zijn op ieder moment zeer 
gaarne bereid deze uitvoerig en in zeer veel meer detail toe te lichten."

Veel wijsheid en daarna een prettig Pinkster weekeinde.

Met vriendelijke groet.

- Paul Klint

17 May 2018 at 21:07

Paul,
Zoals aangekondigd, de brief als reactie op de commissie BRP. 
Met vriendelijke groet,



Bureauicttoetsing.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het 
bencht te verwjderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het eiektronisch 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 deiete the 
message. The State accepts no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of. messages.
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

^1411 ij .2. isss

Bik..».
vrijdag 8 juni 2018 14:11:56 
verzonden brief QtO PlatfQrm.odf 
verzonden brief KNAW.pdf 
vetzonden briefADR.pdf

Beste leden van de Toezichtsraad,

In afwezigheid van^^Q neem ik de taken ais secretaris van de Toezichtsraad over.

Zoals besproken in de vergadering van 17 mei is de benoeming verlopen. Op 17 mei hebben 
juliie naar ik heb begrepen aangegeven dat jullie je graag ter beschikking stellen voor een 
herbenoeming. Voor herbenoeming van leden van de Toezichtsraad moet dezelfde procedure 
gevolgd worden als voor een benoeming. Daarom worden vandaag naar ADR, CIO Platform en 
KNAW de brieven in de bijiage verstuurd met het verzoek om een voordracht te doen.
Om het proces te bespoedigen aan jullie het verzoek om bij de organisatie die jé heeft 
voorgedragen aan te geven datje open staat voor een herbenoeming.

Nadat de voordrachten van de drie organisaties zijn ontvangen zal Ik een benoemingsbesluit 
maken. Na akkoord van de staatsecretaris en publicatie van het besluit is de herbenoeming 
rond.

Met vriendelijke groet,

roetsspecialisi

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

mani
minbzk.nl 

www.riiksovRrhpid.nl



02? cv
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Recouradres Postbus 20011 2511 AE Den Haag

CIO Platform Nederland
T.a.v.: Voorzitter dhr. M.3.M. Krom
Postbus 262
2260 AG Leidschendam

DGOO/CIO Rijk
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Turfmarkt 107 
Den Haag 
Postbus zoon 
2S11 AE Oen Haag
Contactpersoon

^minbzk.nl

Kenmerk
2018-0000328786

Datum 8 juni 2018
Betreft Voordracht kandidaat Toezichtsraad BIT

Geachte heer Krom,

In 2015 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 
gegaan tot de oprichting en inrichting van het Tijdelijk Bureau ICT-toetsing (BIT). 
De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 10 juli 2015 het Instellingsbesluit 
BIT vastgesteld.* Het Instellingsbesluit voorziet in de insteliing van een 
Toezichtsraad BIT. De Toezichtsraad heeft tot doel om de effectiviteit, kwaliteit en 
de onafhankelijkheid van de BIT-adviezen te waarborgen en rapporteert hierover 
periodiek aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De Toezichtsraad bestaat uit drie leden op voordracht van respectievelijk de 
Auditdienst Rijk, de Koninklijke Nederiandse Academie van Wetenschappen en het 
ClO-piatform Nederland.

In 2015 is overeengekomen dat uw organisatie een kandidaat voor de 
Toezichtsraad BIT zal voordragen. Óp uw voordracht is dhr. G. Baarslag benoemd 
als lid van de Toezichtsraad BIT van 10 november 2015 tot 10 mei 2018. De 
benoemingstermijn is dertig maanden en er is eenmalig de mogelijkheid tot 
herbenoemen.

Ik verzoek u om een kandidaat voor de Toezichtsraad voor te dragen voor 
(her)benoeming. Mag ik u vragen om uiteriijk vrijdag 15 juni met een voordracht
te komen?

HaflëTWanders 
CIO Rijk

‘ Instellingsbesluit lijdelijk Bureau ICT-toetsing, 10 juli 2015, nr. 0000373449
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Den Haag

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
T.a.v.: President mw. prof. Dr. 3.F.T.M. van Dijck 
Postbus 19121 
1000 GC Amsterdam

Datum 8 juni 2018
Betreft Voordracht kandidaat Toe2ichtsraad BIT

OGOO/CIO Rijk
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511 AE Den Haag
Contactpersoon

:@minbzk.nl

Kenmerk
2018-0000328766

Geachte mevrouw Van Dijck,

In 2015 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 
gegaan tot de oprichting en inrichting van het Tijdelijk Bureau ICT-toetsing (BIT). 
De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 10 juli 2015 het Instellingsbesluit 
BIT vastgesteld.' Het Instellingsbesluit voorziet in de instelling van een 
Toezichtsraad BIT. De Toezichtsraad heeft tot doel om de effectiviteit, kwaliteit en 
de onafhankelijkheid van de BIT-adviezen te waarborgen en rapporteert hierover 
periodiek aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De Toezichtsraad bestaat uit drie leden op voordracht van respectievelijk de 
Auditdienst Rijk, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en het 
ClO-platform Nederland.

In 2015 is overeengekomen dat uw organisatie een kandidaat voor de 
Toezichtsraad BIT zal voordragen. Op uw voordracht is Prof. dr. P. Klint benoemd 
als lid van de Toezichtsraad BIT van 16 oktober 2015 tot 16 april 2018. De 
benoemingstermijn is dertig maanden en er is eenmalig de mogelijkheid tot 
herbenoemen.

Ik verzoek u om een kandidaat voor de Toezichtsraad voor te dragen voor 
(her)benoeming. Mag ik u vragen om uiterlijk vrijdag 15 juni met een voordracht 
te komen?

CIO Rijk

‘ Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing, 10 juli 2015, nr. 0000373449
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Oen Haag

Auditdienst Rijk
T.a.v.: Algemeen Directeur AJ.M. (Adrie) Kerkvliet RE RA 
Postbus 20201 
2500 ÉE Den Haag

DGOO/CIO Rijk
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2S11 AE Den Haag
Contactpersoon

'@mlnbzk.nl

Kenmerk
2018-000032B7S6

Datum 8 juni 2018
Betreft Voordracht kandidaat Toezichtsraad BIT

Geachte heer Kerkvliet,

In 2015 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
gegaan tot de oprichting en inrichting van het Tijdelijk Bureau ICT-toetsing (BIT). 
De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 10 juli 2015 het Instellingsbesluit 
BIT vastgesteld.^ Het Instellingsbesluit voorziet in de instelling van een 
Toezichtsraad BIT. De Toezichtsraad heeft tot doel om de effectiviteit, kwaliteit en 
de onafhankelijkheid van de BIT-adviezen te waarborgen en rapporteert hierover 
periodiek aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De Toezichtsraad bestaat uit drie leden op voordracht van respectievelijk de 
Auditdienst Rijk, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en het 
ClO-platform Nederland.

In 2015 is overeengekomen dat uw organisatie een kandidaat voor de 
Toezichtsraad BIT zal voordragen. Op uw voordracht is Prof. dr. H. Verkruijsse 
benoemd als lid van de Toezichtsraad BIT van 16 oktober 2015 tot 16 april 2018. 
De benoemingstermijn is dertig maanden en er is eenmalig de mogelijkheid tot 
herbenoemen.

Ik verzoek u om een kandidaat voor de Toezichtsraad voor te dragen voor 
(her)benoeming. Mag ik u vragen om uiterlijk vrijdag 15 juni met een voordracht

CIO-Rijk

^ Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing, 10 juli 2015, nr. 0000373449
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Van:
Aan:

Cc:
Ondenwerp:
Datum:
Bijlagen:

aiü.2.(

pportage 2e helft 2017 aan de Tweede Kamer verzonden 
maandag 11 juni 2018 09:22:14
evaluatie-biirpaii-ift-rnetriing-hiM-ihli-tot-n-december-2Q17.pdf 
kamerbrief-bi1-rannortaae-toezicbtsraad-bureaij-ift-tnpNino-bit-tweede-balfiaar-2Q17.ndf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Ter informatie, afgelopen vrijdag is de rapportage over de 2® helft van 2017 met een 
aanbiedingsbrief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer verzonden.

Met vriendelijke groet,

Toetsspecialist

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

http://www.rijksoverheirl.nl



0-27
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum;

|EauLKliat;|
«zichtsraad 

zondag 1 juli 2018 21:10:23

Beste Hans,

Ik ga er mee aan de slag. Wel een winstwaarschuwing: de komende 1,5 week is 
de staatssecretaris er nog en ik vrees dat zijn agenda heel vol zit. Wanneer sg op 
vakantie gaat weet ik niet, ik verwacht in dezelfde periode.

Om zo snel mogelijk afspraken te regelen met beide heren helpt het me om het 
antwoord te hebben op onderstaande vragen (al heb ik al een vermoeden wat dé 
antwoorden gaan zijn):
- wat is de aanleiding/reden van het gesprek? Waar gaat het over?
- waarom plannen voor de zomervakantie?

Hoe concreter ik deze vragen kan beantwoorden richting de adviseurs van de sg 
en de staatssecretaris hoe sneller ik een afspraak er doorheen kan drukken.

Hartelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Jglö.2.
-10.2,6

Van: Hans Verkmijsse 4 
Verzonden: 1 iul. 2018 16:20 
NaarjJ 
Cc:
Gerko Baarslag
Onderwerp: Re: evaluatiMoezichtsraad

Beste

@iivt.nl>

^minb:
inbzk.nl>; Paul Rlint <|

|P|l^minbzk.iil> 
@mint @cwi.nl>;

Ik zou graag op korte termijn met de Toezichtsraad kennis willen maken met de nieuwe 
SG dhr. H. Schmink. Daarnaast moet er nog steeds een overleg worden geregeld met 
deStaatssecretaris dhr. Knops.

Kan jij hier achteraan gaan zodat we nog voor de zomervakantie die gesprekken kunnen 
hebben? Binnen de Toezichtsraad hebben we afgesproken dat naast mij minimaal nog een 
van de andere leden van de Raad bij de gesprekken aanwezig moeten zijn.

Ik hoor graag van je

Met vriéndelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruiisse RE RA 
Tilburg University roomi 
mobile:



email;.
email:
skype:

@Tilhnr]Piinivei~sity.eHii

@gmail.com

Oo^apr^O^om 13:58 heefti 
[inbzk nl> het volgende geschreven:

Beste Hans Verkruijsse,

We kennen elkaar nog niet, sinds 1 januari werk ik bij het BIT als 
toetsmedewerker en daarnaast verzorg ik de stukken richting de Tweede Kamer.

Bedankt voor de evaluatie. De datum van de evaluatie stond nog op 31 maart, 
deze heb ik aangepast naar 26 aprii, en ik heb een pdf van de evaluatie gemaakt. 
Ik zai er voor zorgen dat de evaluatie zo spoedig mogelijk richting de Tweede 
Kamer gaat, omdat het nu reces is weet ik niet hoe snei het gaat.

Met vriendelijke groet,

Toetsmedewerker

Bureau XCT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaticis 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA 1 Den Haag

10,2,e r^inTT nhzk.nl
erheiH.nl

Van: Hans VerkruiJsseyy|[^Hj^^|jSuvUl[> 
Verzonden: donderdag 26 april 201815:39 

Aan:|^Q^^m|||m <jPj||^^J||||^P@minb7knl> 
Onderwerp: evaluatie

Beste

Bijgaand de versie die kan wordenweggestuurd met een tweetal coixecties 
erin die ik heb besproken met|..

Met vriendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Ve^miss^e RE RA 
Tilburg University room|^m



mobile
email:,
email:
skype:

■ I0,2.e'
10./e m 'ilhiirpiinivprsity eHii 

@pinail com

Oil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abustevel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hel 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.
<Evaluatie BET tweede halfjaar 2017 vs 2.pdf>
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bülagen:

0 2e
10,2. e

10 2,e

Werkwijze Toezi:

^^J(SltilburQuniversitv.ed[]V Paul Klint @>cwi,nlj: Gerko Baarslag

Werkwijze Toezichtsraad BIT 
woensdag 4 juli 2018 08:39:40 
Werkwifzg To6^i^;*|^^;s^a3d BIT.DQCX

Beste heren,

Ter voorbereiding op het overieg om 10 uur bijgevoegd de huidige werkwijze Toezichtsraad BIT 
van 23 juni 2016.

Met vriendelijke groet,

roetsspecialist

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

ttp://WWW, riiksoverheirl.nl
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Werkwijze Toezichtsraad BIT

Versie

Datum
Status

23 juni 2016 
Definitief

In het Insteiiingsbesiuit tijdelijk Bureau ICT-toetsing is in artikel 5 lid 2 
aan de Toezichtsraad BIT de volgende drie opdrachten gegeven:

1 toezicht houden op de kwaliteit, onafhankelijkheid en 
effectiviteit van het BIT;

2 het periodiek rapporteren aan de Minister voor Wonen en 
Rijksdienst;

3 het geven van opdracht voor evaluaties.

Conform artikel 5 lid 9 van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT- 
toetsing van 10 juli 2015 stelt de Toezichtsraad BIT zijn eigen werkwijze 
vast. In de vergadering van 2 juni 2016 heeft de Toezichtsraad BIT 
aansluitend op de gegeven opdrachten de volgende werkwijze vastgesteld:

1 Toezicht houden op de kwaliteit, onafhankelijkheid en 
effectiviteit van het BIT.
a) uiterlijk twee weken na het verschijnen van het definitieve 

advies ontvangt de Toezichtsraad BIT de rapportage van 
het Bureau ICT-toetsing inclusief het wegings- en 
verantwoordingsdocument. Uiterlijk vier weken na het 
definitieve advies volgt het ingevulde quality assurance 
formulier. Uiterlijk vier weken na het advies of later indien 
niet beschikbaar ontvangt de Toezichtsraad BIT de officiële 
reactie van de verantwoordelijk minister aan de Tweede 
Kamer;

b) de bureaumanager van het Bureau ICT-toetsing neemt bij 
controversiële adviezen danwel escalaties na het 
verschijnen van de rapportage van het Bureau ICT-toetsing 
onverwijld telefonisch contact op met de voorzitter van de 
Toezichtsraad BIT;



Defin tief | Werkwijze Toezichtsraad BIT | 23 juni 2016

c) indien naar de mening van een van de leden van de 
Toezichtsraad BIT een van de onder artikel 1 sub a 
genoemde documenten daartoe aanleiding geeft, zal 
binnen twee weken door de voorzitter van de 
Toezichtsraad BIT een conference call worden 
georganiseerd waarbij aanwezig zijn ten minste de 
bureaumanager van het Bureau ICT-toetsing en twee 
leden van de Toezichtsraad BIT;

d) één keer per kwartaal vindt een vergadering plaats op het 
departement waarbij mede bepaald door de voorliggende 
projecten:

I.

II.

lil.

IV.

V.

kennis genomen wordt van de methode en 
techniek die gehanteerd worden bij de toetsing; 
kennis genomen wordt van de onafhankelijkheid 
toetsing van nieuwe personen binnen het Bureau 
ICT-toetsing;
een gesprek plaats vindt met één of meerdere 
leden van het toetsingsteam van een toetsing 
afgerond in de weken voorafgaande aan de 
vergadering over de wijze waarop de toetsing is 
uitgevoerd;
de realisatie van de planning van het afgelopen 
kwartaal inclusief de opvolging van de door het 
Bureau ICT-toetsing gegeven adviezen worden 
besproken;
de planning van het Bureau ICT-toetsing voor het 
volgende halfjaar wordt doorgenomen op aspecten 
van haalbaarheid.

2 Het periodiek rapporteren aan de Minister voor Wonen en
Rijksdienst.
a) een keer per half jaar, voor het eerst over de periode 

eindigend 30 juni 2016, rapporteert de Toezichtsraad BIT 
schriftelijk aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over 
de bevindingen van de Toezichtsraad BIT aangaande de de 
kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het Bureau 
ICT-toetsing. Dit wordt door de Toezichtraad BIT ter 
kennisgeving verstuurd aan het Bureau ICT-toetsing;

b) een keer per jaar, voor het eerst per 30 november 2016, 
voert het Bureau ICT-toetsing een self-assessment uit, die 
tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg mondeling 
door de bureaumanager van het Bureau ICT-toetsing in het 
bijzijn van de CIO Rijk met de Toezichtsraad BIT wordt 
besproken;
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c) een keer per jaar, voor het eerst eind december 2016, 
bespreekt de voorzitter van de Toezichtsraad BIT, al dan 
niet samen met andere leden van de Raad en de CIO Rijk, 
met de Minister voor Wonen en Rijksdienst de 
gerapporteerde bevindingen van de Toezichtsraad BIT;

d) de Toezichtsraad BIT behoudt zich het recht, om indien 
naar zijn mening noodzakelijk, ongevraagd en buiten de 
aanwezigheid van medewerkers van het Bureau ICT- 
toetsing en de CIO Rijk de Minister voor Wonen en 
Rijksdienst te informeren over van belang zijnde zaken.

3 Het geven van opdracht voor evaluaties
In het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing is in 
artikel 6 de evaluatie van het Bureau ICT-toetsing opgenomen. 
Deze evaluatierapporten dienen aan de Minister voor Wonen 
en Rijksdienst gezonden te worden, die deze stukken, 
vergezeld van een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal zendt. De uitvoering van de evaluatie 
vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de 
Toezichtsraad BIT door een onafhankelijke instantie. Hiertoe 
onderneemt de Toezichtsraad de volgende acties:
a) het selecteren en benoemen van een onafhankelijke 

instantie voor het uitvoeren van de evaluatie voor het 
eerst uit te voeren na 1 juli 2016 en daarna volgend iedere 
2 jaar, waarbij tevens betrokken wordt het oplossen van 
de in het voorgaande evaluatierapport begrepen 
tekortkomingen;

b) het kennisnemen van het evaluatierapport en het 
commentaar daarop van het Bureau ICT-toetsing 
opgesteld door de CIO Rijk;

c) het voorzien en bespreken van commentaar met de 
onafhankelijke instantie van de evaluatierapportage;

d) het doorsturen van het evaluatierapport ten behoeve van 
zijn rapportage aan de Tweede Kamer van de Staten- 
Generaal naar de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

e) het bespreken van het evaluatierapport met de Minister 
voor Wonen en Rijksdienst;

f) de Toezichtsraad BIT behoudt zich het recht, om indien 
naar zijn mening noodzakelijk, buiten de periodieke 
evaluatie om een evaluatie onderzoek in te stellen en 
hieromtrent overeenkomstig vorenstaande te 
rapporteren.
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Vastgesteld 2 juni 2016 
Den Haag
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Van;
Aan:
Onderwerp:
Datum;

Hans VtfkniÖS£

USBEÊÊÊÊ
vrijdag 13 juli 2018 13:49:19

Beste

Recentelijk werd ik aangesproken doorj 
die interesse toonde voor het functioner^binnen het'

interesse aan jou zou doorgeven.

Met vriendelijke groet 

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
Tilburg ^mjgsit^roo^^ .175
mobile^DyHjjjjj^Hjjjim
emaiLB^^^^^^^pBlbingiuiiversity.edii 
email: ^^E^^^^H@gmail.com 
skype:

l@qnic,loietnl>

ieb hem gezegd dat ik zijn



030
Vte:
Ams

HamVeffaigfase

Vitltat20>d20U13:lSM

Waarde amices

Hierbij de ofBciHe uitnodigmg die vandaag de deur is ingegaan naar allerlei personen zoals de fllintmi

Graag zou ik iiiterlijk 30 augustus juUie (concept) sUdes willen ontvangen zodat ik mijn inleiding, samenvatting en vragen voor 
het panel kan samenstellen in concept.
Graag uiterUjk 5 september jullie definitieve presentatie südes.

Met vriendelijke groet en een hele fijne vakantie.

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Veikmijsse RE RA 
TUburgUniversitvroomP 1.175 
mobile^ 
emailT
emaa:| imad.com
skypel

Begin doorgestuurd bericht;

Van: Post-Master Accountancy ^m@uvt.nl>
Onderwerp: Uitnodiging: Jaaropening Poat-Maater Accountancy 
Datum: 20 juli 2018 om 10:51:51 CEST 
Aan: Post-Master Accountancy ^||m@iivt nl>

ii! Jaaropening Pos^Mas^ef Accouniancr opleidingen 
onlme versie
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Betrouwbaarheid van informatiesystemen: toetsing 
.vanuit een drietal invalshoeken

Beste coitoga,

Het is een goede traditie dal de start van het coileg^ar van de Post-Master Accountancy opteicfingen van Tilburg
University, faister wordt bijgezet met een nniddagptograinma waarin een voor hel accountantsberoep adueel Ihenia
wordt belicht door sprekers die bovenop de ontwikkelingen zitten. Het onderwerp van de Jaaropening van collegejaar 
2018-2019 is de betrouwbaarheid van Mbrmatiesyslsmen. op een moment dat ontwikkelingen steeds sneller Igken Ie 
gaan. Het onderwerp wordt vanuit drie invalshoeken belicht. Het perspectief van de gebruiker wordt geptesenteetd door 
Cokky Hdharst. onder andere eindverantwoordelgk voor het Bureau ICT-toetsing van het Minislerie van Bmnenlandse 
Zaken en KoninkrgksiBlaties. Abbas Shahm leidt bg Alos Consulting de inlemaüonate Governance, Ra* 8 Compliance- 
prahtgk. Vanuit die achtergrond van IT-audil, zal hij het thema van de Jaaropening benaderen. Tenslotte zal Peter 
Bmets, partner bij PwC. zijn visie geven op wat de ontwikkelingen bdekenen voor hem als openbaar accountartt. D» 
programma wordt kosteloos aangeboden aan studenten van de Post-Master Accountancy opleidingen van Tilburg 
Uraversity en aan aluinnl.

U kunt zich aanmelden door op onderstaande groene button Ie klikken en het aanmetdbrmittier in Ie vullen.



hopen u 7 septeniber te venvelkomenl 

Met vriendetgke groet 

Hans Vetknqsse

Progratnma

Vrijdag 7 september 2018 ) JaKropsnirtjf Post-CSastor Acooutiteatcy eptsMfrtgsn 

1330 Ontvangst

' Opening door prof. df^. Hans Verluulsae RE RA, dagvooizitlBr.tooieraarliitónal.Conlrol 
, &A(xountinglidDrma1»nSystenB,TitburgUniv(^

•MCÖ

1530

tliCO

}a--!5

f730.

Consuijing & Technolpgy Services

Inléidng vamidaccowtants ^eRvectiefdbar prof. dr. Peter Eênen RA. hoogleraar 
accountancy. Vige Univeisitert Amsterdam, PWC
Samenvatting en panekfiscussie onder leiding van de dagvooiziller 
Borrel

"i-

Warandeiaan2 
5037 AB Tilburg

PVtvacyveffclarino
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

o 2 e

Re; Offierteaanvraag evaluatie BIT 
woensdag 25 juli 2018 08:49:23

ICalcwi.nll:|

Bedankt]

Helder en prima stuk. Geen op/aanmerkingen.

Tav stand stil: gezien omvang van de opdracht en het beperkt aantal kandidaten dat mee 
kan & wil doen, lijkt het mij niet nodig. Kans op bezwaar lijkt me minimaal.

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslag

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslag
Op 24 jul. 2018 om 21:58 heeft] 
volgende geschreven:

<^^^^J|^J@.minbzk.nl> het

Beste Hans, Paul, Gerko en

Bijgevoegd de offerteaanvraag voor de evaluatie, opgesteld met de inkoopadviseur 
op basis van de stukken zoals besproken in de vorige vergadering. Zijn jullie 
hiermee akkoord?

In het bijzonder wil ik jullie vragen kritisch te kijken naar:

<!-[if !supportUsts]->- <!--[endif]-->De eisen en gunningscriteria.
<!-[if !supportLists]->- <!-[endif]->Wel of geen stand still. Dit is niet

verplicht bij een meervoudig onderhandse procedure, maar het advies van 
de inkoopadviseur is om dit wel op te nemen (7 dagen). Anders is er risico 
dat een eventueel bezwaar tegen gunning pas na ingang van de 
Overeenkomst binnenkomt, waardoor je niet van start kan. Bij geen 
bezwaar tijdens een standstiil periode van voldoende lengte verspeelt de 
inschrijver het recht om na gunning nog bezwaar te maken en ben je dus 
'veilig'. Nadeel is datje na voorlopige gunning een week niets kunt doen. 

<!-[if !supportUsts]->- <!-[endif]->De planning. Op 23 augustus (geen 
stand stili) of 30 augustus (wel stand still) wordt de opdracht gegund. Zijn 
onderstaande mijlpaalmomenten dan reëel?

i"-i fï 1 hPF'J lTTr*iTTV:-rr(^'^.—......... ...... -... ...................'•]
Startbijeenkomst 
met Toezichtsraad 
BIT

Week 35 (week van
27 augustus)

Bespreken 
conceptrapportage 

. met Toezichtsraad 
BIT

Week 46 (minimaal 2 
werkdagen van 
tevoren opleveren van 
conceptrapport) (week 
van 12 november)

Oplevering 
definitief raoDort

Week 47 (week van
19 november)

Graag ontvang ik jullie reacties zo spoedig mogelijk vanwege de planning, in ieder 
geval voor donderdag 9.00 uur. Mochten jullie vragen hebben dan is het het 
snelste om me te bellen, mogelijk kan ik ze dan direct beantwoorden.

Met vriendelijke groet.



roetsspecialist

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

bzk.nl
http://www.rMkSQverhpiri.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievei jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te venwijderen 
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.

<20180724 OfFerteaanvraag Evaluatie BIT v0.5.docx>



032
Van;
Aan;

Onderwerp;
Datum;
Bijlagen:

SLwfnnn

maandag 30 juli 2018 15:33:57
Bnlafw 1 - AloRfntfK» n«iwi»n«i npoariindp rinry
Biflaoe 1 - PrösstBlling.ti«:?i

3 - Chrrfhnmirpiripnl|j<t Fiqin rfnry 
Bjilayp 4 ~ \/pridariruy ondpfaannpminn.dnrx 
Bnlatjip .S ••• XAsfklarino f^mhirwitipvnfiTMng.don<| 
Bfilanp fi - Vwktarin^ Hnlriinn rifyy 
Bfflape A - tjfyirg^nvpreenkomst.rion^

B - nnnrppt Vpfwerkc*rgfwi*rp«»nfc^<^^<py^l^p|-^ 
Rnlanp C - van TrUirhtinppn dnry 
BHÏatig D - Brnrhiirp'ft-fartiirRrpn

niveiatv.edu); Paul. Mint 

Bureau ICT-Toetsing*

Ter Informatie: de offerteaanvraag is net uit gegaan. Volgende stap is wachten op eventuele 
vragen deze week en na 16 augustus het beoordelen van de offertes.

Met vriendelijke groet,

Toetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BZT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA | Den Haag

iJ10.2,e
10.2.e I

Sr^ihzk.nl

jreauicttoetsinQ.nl/

Van:||
Verzonden: maandag 30 juli 2018 15:28
Aan^fflH^HHN||^9jjjjp^@rijksoverheid.nl>
CC:[|||^^|||^^^^g|^m|[@t1jksoverheid.nl>
Onderwerp: Uitnodiging offerteaanvraag 'Evaluatie Bureau ICT-Toetsing'

Geachte heer/mevrouw, ’

Graag nodig Ik u namens het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) uit 
om In te schrijven op de offerteaanvraag 'Evaluatie Bureau ICT-Toetslng'.

Alle relevante informatie vindt u in de bijlagen bil de;
--------- "-'Ivlng en eventuele vragen dient u In vlalliti!i||| __________

|@rüksovgrtieid.nl. Het document 'Offeifeaanvraa^valuatle BIT' bevat een nadere
Uwlnschrllv
omscnryvlni

!-mail
l@rijksoverheid.nl met In cc

l^g van de opdracht en alle Informatie die u nodig hebt om In te kunnen schrijven.

De belangrijkste deadlines zijn voor u als volgt:
- indienen van vragen of tegenstrijdigheden tot ulterlijk vrijdag 3 augustus, IZ.OOuur;
- indienen van uw Inschrijving tot ulterlijk donderdag 16 augustus, 14.00u.

Staat u nog niet geregistreerd in ons digitale inkoopsysteem Digi-inkoop?
Dan stuur Ik u een e-mall om u alsnog te kunnen registreren. Zo bent u in de toekomst meteen 
op de hoogte, wanneer wIJ u uitnodigen voor een offerteaanvraag. Omdat het merendeel van de 
uit te nodigen leveranciers niet geregistreerd staat In het systeem Dlgi-lnkoop, verloopt deze 
aanvraag per e-mall.

WIJ kijken uit naar uw inschrijving.



Met vriendelijke groet,

InRoopaovIseur

UBRIHIS
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Beatrixpark, Wllhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | Geel, 5e etage
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

M
im

riiksoverhptfl.nl

hizms



Uitvoeringsorganisatie , 
Bedrijfsvoering Rijk

_ _ Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bijlage 1

'fS.

BIJLAGE

Kenmerk

I 1
Evaluatie Bureau ICT-ToetsIng (BIT) 

I 201800267.018.045

Graag de volgende gegevens invullen:

1. Naam ondernemina (Kamer van KooDhandel naam)

2. Bezoekadres

3. Postcode bezoekadres

4. Plaats bezoekadres (land)

5. Postadres

6. Postcode postadres

7. Plaats postadres (land)

8. De IBAN en BIC-code van de bankrekening waarop eventuele 
betaling gaat plaatsvinden

9. Naam contactpersoon

10. Functie contactpersoon

11, Telefoonnummer contactpersoon

12. E-mall adres contactpersoon

13. Naam en functie van de functionaris die bevoegd Is de 
Overeenkomst te ondertekenen

1 vanl
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Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerievan Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Bijlage 2

Sfc: ■
!itw M'?-M:-

■’Mi;vsüïttiïy ,

, ■2§vi!!S\ ©'^rc^rgsrgi

iS3Si?&F;]:ïr;im3Q3
gi6? RKSAflH;'- 0®gCi5;S(®.‘SuIT

Bijlage

Kenmerk

Naam inschrijver:

I 2
Evaluatie Bureau ICT-Toetslng (BIT) 

I 201800267.018.045

|L^.- :; < Onderwerp opdracht> ----- - .. ■ • - i

Kostensoóit
.. :A, . . /

Eenheid Hoeveelheid TaHefpér‘ ' 
eenheid - . .

Totaal Btw ' 
percentage

€
€
€
€
€
€
e
€
€
€
€
€

....r.11 L_:l
Totale offertesom excl. Btw j
(vyaarvoor deze opdracht door inschrijver 
wordt uitgevoerd) mggg
U dient alle tarieven exclusief btw maar Inclusief reis- en verblijfkosten en overige kosten op te geven. Ook alle 
eventuele verdere bijkomende kosten dienen te zijn Inbegrepen.

1 van 2



Ondertekening

Hiermee verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk te voldoen aan alle in deze Bijlage genoemde Eisen.

Indien een Inschrijver niet voldoet aan een Eis, valt de Inschrijver af en wordt deze verder niet in de 
beoordeling en gunning rheegenomen.

Naam organisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon 

Datum

Handtekening

2 van 2



Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk

i — : Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bijlage 3

r'
5t3fi(?fiö333'-

r-SSi.re'SiïSÊ;^ •''
5nF^^t^e'0 '

C'S&'i ïuiF:rQ»:ja3 :
31163. Eï!'K‘iyFr:5®i;^:CT.^

Bijlage

Kenmerk
Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 
201800267.018.045

1 Eisen

Aan alle In deze bijlage genoemde eisen dient onvocnwaardelijk voldaan te zijn. Indien een 
Inschrijver niet voldoet aan een els, wordt de Inschrijver uitgesloten en wordt de Inschrijving ter 
zijde gelegd.

Eis 1: U verklaart te voldoen aan de Formele eisen, zoals benoemd In paragraaf 7.2.

Eis 2: U accepteert de ARVODI-2018 en de Concept Overeenkomst (bijlage A).

Eis 3: De Inschrijver en/of de personen die de Inschrljveraanbledtomde opdracht uit te voeren
hebben op geen enkele wijze betrokkenheid gehad bij de projecten die door het BIT getoetst zijn of (mogelijk)
getoetst gaan worden.

Eis 4: Inschrijver zorgt voor voldoende capaciteit om de opdracht binnen de daarvoor beschikbare termijn uit te 
voeren.

Eis 5: De Inschrijver verklaart de onderzoeksresultaten geheim te houden en discreet te handelen met de 
verschillende actoren, personen en documenten tijdens en na het onderzoek. Enkel na schriftelijke toestemming van 
de Toezlchtsraad BIT Is Opdrachtnemer gerechtigd over de resultaten naar bulten toe te communiceren. Inschrijver 
gaat onvoorwaardelijk akkoord met bepalingen met betrekking tot geheimhouding in de Overeenkomst.

Eis 6: Na gunning vindt afstemming plaats tussen Toezlchtsraad BITen Opdrachtnemer.

1 van 2
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2 Ondertekening

Hiermee verklaart Inschrijveronvoorwaardelijk te voldoen aan alle in deze bijlage genoemdeeisen.

Naamorganisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon 
Datum

Handtekening

2 van 2



Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 

:i J Ministerievön BiiwenlandseZakenen 
Koninkrijksrelades

Bijlage 5

’Qirr;örCf ï-j^öi-

t'^({0=0 rTten 'Sisv: 
t'ËÊï:;,

Bijlage

Kenmerk

I 5
Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 
201800267.018.045

1 Verklaring:

□ Bij de uitvoering van de Opdracht van deze Offerteprocedure wordt gedurende de contractperiodeflgsp gebruik 
gemaakt van de inzet van derden/onderaannemers. Indien de Opdrachtnemer later alsnog gebruik wil maken 
van de Inzet van derden / onderaannemers, Is dit alleen mogelijk na expliciete schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever en met Inachtneming van onderstaande voorwaarden.

Ondertekening Inschrijver/hoofdaannetner

Naam organisatie |_____________________

Naam ondertekeningbevoegd persoon |______________________________________

Datum I

Handtekening I

j-,' i-

□ Bij de uitvoering van de Opdracht van deze Offerteprocedure wordt gedurende de contractperiode gebruik 
gemaakt van de Inzet van derden/ onderaannemers. Inschrijver verklaart zich akkoord met de volgende 
voorwaarden:

Voorwaarden onderaanneming:
1. Deze verklaring onderaanneming wordt door Inschrijver/hoofdaannemer en onderaannemergegeven in het kader 

van de onderhavige Offerteprocedure ten behoeve van Opdrachtgever.
2. Inschrijver/hoofdaannemer wenst in het kader van de uitvoering van zijn Inschrijving Onderaannemer In te 

schakelen.

1 van3



3. Onderaannemer erkent het recht van Opdrachtgever om te laten toetsen of Onderaannemer daadwerkelijk voldoet 
aan de Geschiktheideisen.

4. Onderaannemer verplicht zich ten minste dezelfde geheimhouding te betrachten welke Inschrijver/hoofdaannemer 
aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5. Het gestelde in deze verklaring laat de eindverantwoordelijkheid van Inschrijver/hoofdaannemer als bedoeld in de 
Overeenkomst tussen hoofdaannemer en Opdrachtgever onverlet.

6. Inschrijver/hoofdaannemer, in het kader van de uitvoering de Opdracht met betrekking tot de onderhavige 
Offerteprocedure ten behoeve van de Opdrachtgever zoals beschreven in de Offerteaanvraag d.d. 30 juli 2018, op 
eerste verzoek vrijelijk kan beschikken over de bij onderaannemer beschikbare financiële en econorhische 
draagkracht / en / (technische) bekwaamheid [doorhalen indien niet van toepassing], zulks in de meest brede zin 
vanhetwoord.

7. Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de onderhavige verkiaring te vorderen, zowel 
door middel van een buitengerechtelijke verklaring ais door rechterlijke tussenkomst.

8. Indien een bepaling van deze verklaring of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet- 
rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.

9. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

Nadere beschrijving beroep op derden (geschiktheid en uitvoering)

De Inschrijver/hoofdaannemer dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden om zijn geschiktheid aan te 
tonen, in onderstaande tabei aan te geven voor weike Geschiktheids hij een beroep doet op weike derde/derden en te 
beschrijven weik deel van de opdracht door deze derde/derden zai worden uitgevoerd.

Geschiktheid Derde waarop een beroep wordt gedaan Beschrijving deei van de opdracht dat 
door de derde wordt uitgevoerd

-

Ondertekening 'Inschrijver/hoofdaannemer'

Naam organisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon 

Datum L....
Handtekening

2 van 3



Ondertekening Onderaannemer 1

Naam organisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon 

Datum

Handtekening

Ondertekening Onderaannemer 2 (indien van toepassing]

Naam organisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon 

Datum

Handtekening

3 Ondertekening Onderaannemer 3 (indien van toepassing)

Naam organisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon 
Datum

Handtekening

3 van 3



Uitvoeringsorganisatie 
Becirijfevoering Rijk

,Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Bijlage 6

i ill

l0uil-JVji!3;*!S7©aaS> 
tt’fill.i'r.jiïS iSDffiiïte!

rï!£i-ju)‘K3t3aa
ËS ©g®0aa3J|

Bijlage | 6

Kenmerk
Evaluatie Bureau ICT-Toetsmg (BIT) 

I 201800267.018.045

Hierbij verklaren onderg^ekenden dat aan <naam bedr1jf/organlsatle> de penvoering van de Combinatie zal worden toevertrouwd 
en dat de penvoerder ook namens hun organisaöe contactpersoon Is en dat de door henVhaar verstrekte Informaöe correct en 
rechtsgeldig Is in het kader van de Inschrijving op deze Offerteprocedure over Evaluatie Bureau ICT Toetsing ten behoeve van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Door ondertekening van deze verklaring aanvaarden ondergetekenden hoofiJelIjke aansprakelijkheid voor de juiste en öjdige 
nakoming en uitvoering van de Opdraditc.q. Overeenkomst.

Deelnemers Combinabe:
Naam;
Functie:
Bedrijf/organisatie;
Handtekening;
Datum:

Deze Combinantza! de volgende werkzaamheden voor haar rekening nemen:

Naam;
Functie:
Bedrijf/organisatie;
Handtekening:
Datum;

Deze Combinant zal de volgende werkzaamheden voor haar rekening nemen:

Naam:
Funcöe:
Bedrijf/organisatie:
Handtekening:
Datum:

1 van 2



Deze Combinantzal de volgende werkzaamheden voor haar rekening nemen:

2 van 2



Bijlage
Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 

Kenmerk I 2 0l'800267.018.045

i Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfevoering Rijk

- ^ J Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijbrelaties

Bijlage?

lïteaaaaait::#?)

1 Verklaring

□ Hierbij verklaart ondergetekénde (Inschrijver/ dochteronderneming) dat hij geen gebruik maakt van artikel 
2:403 BW en zelfstandig voldoet aan alle aan de Inschrijver gestelde eisen. In dit geval ondertekent alleen de 
Inschrijver/ dochteronderneming dit formulier.

Ondertekening Inschrijver / dochteronderneming

Naam organisatie

Naam ondertekenIngbevoegd persoon

Datum
Handtekening

□ Hierbij verklaart ondergetekende dat de hieronder vermelde holding zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voorde uit 
rechtshandelingen van de dochterondememing/uftvoeringsorganisatie voortvloeiende schulden (art. 2:403 lid 1 
sub f BW). In dit geval ondertekenen zowel de Inschrijver/ dochteronderneming als de holding dit formulier.

Indien er meerdere dochterondernemingen deelnemen aan deze aanbesteding dienen zij zelfotandig deze verklaring 
In te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

1 van2 J)óstg



Ondertekening holding

Naam organisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon

Datum
Handtekening

Ondertekening Inschrijver / dochteronderneming

Naam organisatie

Naam ondertekeningbevoegd persoon

Datum
Handtekening

2 van 2



Dienstverleningsovereenkomst

ARVODI-2018

tussen

Ministerie van Binnenlandse Zaken & 

Koninkrijksrelaties /Directie IFHR

032 3

<Qpdrachthemér>

inzake

Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT)

Kenmerk: 201800267.018.045
Pagina 1 van 7

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:



Overeenkomst inzake onderzoek ARVODI-2018

Contractnummer: 
Verplichtingennummer:

NAW gegevens: 
Naam 
Adres 
Postcode

ZBAN code: 
BIC code: ...

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van'Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties/Directie IFHR,
narnens deze,
flliri'S:ie‘ria^m ëïTriaaffi-ondeiïskenaa^ 
hierna te noemen: Opdrachtgever,

2- [iii^&d,ig.e'na.ajTii.oirefchtsyoTmcontractantl. 
(statutair) gevestigd te 
te dezen verteoenwoordiod door 
tfunrtiVriaam eri naa'rh óndertefeehaarl 
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

De Toezichtsraad BIT opgericht is om toezicht te houden op de kwaliteit, 
onafhankelijkheid en effectiviteit van de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT); 
De Toezichtsraad BIT de taak heeft om een evaluatie van het BIT uit te voeren. Dit 
gebeurt dooreenonafhankelijke instantie en onder verantwoordelijkheid van de 
Toezichtsraad BIT;
Aangezien de Directie IFHR budgethouder is, treedt zij op als opdrachtgever met 
betrekking tot de de opdracht tot het uitvoeren van de evaluatie van het Bureau ICT- 
toetsing (BIT);

brengen:OÉ I op iOJlAa/JDaAnd/jMIMeen offerte heeft uitgebracht; 
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
' " " '‘ mrijf..11 zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 

Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in een overeenkomst;
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KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een begin hoofd letter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikei 1 van deze Overeenkomsten 
in artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het 
verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)

1.

1.1

1.3

1. Begrippen

Gerubriceerde oeoevens: Onderzoeksgegevens waarvan de naam of enige andere aanduiding 
van de persoon of instelling waarop zij betrekking hebben of door welke zij zijn verstrekt, 
deel uitmaakt

Onderzoeksgegevens: door de Opdrachtnemer ten behoeve van het onderzoek verzamelde 
en al of niet bewerkte en al of niet in rapporten neergelegde gegevens

Vertrouweliike oeoevens: Onderzoeksgegevens die of blijkens de aanduiding binnen de 
rijksdienst dienstgeheim, geheim of zeer geheim zijn of op grond van wet-en regelgeving 
vertrouwelijk behandeld moeten worden

2. Voorwerp van de Overeenkomst

2.1

2.2

Opdrachtgeververleent aan Opdrachtnemeropdracht tot het verrichten van Diensten in de 
vorm van onderzoekswerkzaamheden overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag 
van Opdrachtgever d.d. 30 juli 2018, kenmerk 201800267.018.045 . (Bijlage 1) door 
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. (..^datum...!. kenmerk rT^Biila^oe'i^v! welke 
opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze 
Overeenkomst wordt afgeweken.

De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde:

1. dit document;
2. deARVODI-2018;
3. de Offerteaanvraag zoals aangevuld of gewijzigd bij nota van inlichtingen d.d.

9 augustus 2018;
4. de Verwerkersovereenkomst;
5. de overige Bijlagen;
6. de door Opdrachl^emer aa n Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van !^^^^turfil. jl
met kenmerkëUKSi^^^lglEN JfAN fOËpjfeiSII^ zoals verduidelijkt bij^^^^
d.d. ^düïïm'i^ met|

2.3 De resultaten van de Diensten worden aan de Toezichtsraad BIT geleverd in de vorm van 
c.q. afgerond door indiening van een eindrapport. Het eindrapport bevat in elk geval een 
samenvatting, een opgave van de bereikte onderzoeksresultaten, de daarbij gebruikte 
methoden en technieken, alsmede de daarop gebaseerde conclusies. Het eindrapport wordt 
in digitale vorm opgeleverd.

2.4 Het eindrapport wordt voorafgegaan dooreen conceptrapport.
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2.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zai plaatsvinden, vindt door Partijen (en de 
Toezichtsraad BIT) nog nader overleg plaats. In het eindrapport wordt in ieder geval vermeld 
dat Opdrachtgever de auteursrechthebbende is.

3. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

3.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beide Partijen.

3.2 De overeengekomen Diensten worden verricht in de periode van 24 augustus 2018 tot 23 
november 2018. Oplevering van het definitieve eindrapport vindt vóór 23 november 2018 
plaats.

3.3 De initiële looptijd van de Overeenkomst is 4 maanden met de optie tot budgetneutrale 
verlenging van maximaal drie maal 2 maanden, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever.

4. Uitvoering van het onderzoek

4.1 Opdrachtnemer licht bij het ondërzoekte betrekken informanten in overde doelstelling van 
het onderzoek en het tijdstip en de wijze waarop de resultaten daarvan bekend worden 
gemaakt, garandeert hun anonimiteit en gebruikt de door hen verstrekte gegevens 
uitsluitend voorde aangegeven doelstelling.

4.2 Indien de Diensten worden verrichtten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel 
van Opdrachtnemer toegang tot de plaats, waarde Diensten worden verricht, en stelt hij dit 
Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te 
verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

Opdrachtnemer gebruikt onverminderd het bepaalde in artikel 10.4 van deze Overeenkomst 
Vertrouwelijke gegevens en Gerubriceerde gegevens uitsluitend ten behoeve van het 
onderzoek in het kader waarvan zij zijn bijeengebracht. Hij zal ze ten behoeve van 
Opdrachtgever gedurende vier jaarna beëindiging van hetonderzoekordelijk bewaren en 
vervolgens vernietigen, tenzij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat het bewaren of 
vernietigen.niet noodzakelijk is of de Opdrachtgever voordien hiertegen schriftelijk bezwaar 
maakt. Voor dit bewaren en vernietigen worden door de Opdrachtnemer geen extra kosten in 
rekening gebracht. Opdrachtnemer zal Vertrouwelijke gegevens en Gerubriceerde gegevens 
die krachtens gezamenlijk besluit van Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen worden 
aangewend voorvervolgonderzoeknieteerdervernietigen dan vier jaar na afloop van dit 
vervolgonderzoek.

4.3

5. Prijs en overige financiëie bepaiingen

5.1 Opdrachtnemerverricht de Diensten tegen een vaste totaalprijs. Deze vaste totaalprijs
bedraagt (excl. btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten)..

5.2 Uitdrukkelijkwordt bepaald dat indien Opdrachtnemergeen BTW in rekening brengt, maar 
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten 
laste komt van Opdrachtgever.

5.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst 
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

5.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze 
Overeenkomst.
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5.5 Betaling vindt plaats na acceptatie van de verrichte Diensten en oplevering van het 
eindrapport.

5.6 Opdrachtnemer factureert elektronisch op de in de Offerte aanvraag voorgeschreven wijze.

6. Contactpersonen

6.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever en de Toezichtsraad BITisSZ^ED 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is

7. Overige Voorwaarden

7.1 Op deze Overeenkomstzijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor 
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)"

bézit van ■Partneii)^ voor zover daarvan in deze Overeenkomst 
niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere 
voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten.

7.2 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 van de ARVODI- 
2018 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete 
verschuldigd van €25.000,- per gebeurtenis.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Algemeen
a. Opdrachtgever maakt zondertoestemming van Opdrachtnemer geen gebruik van 
door Opdrachtnemer in eigen beheer ontwikkelde onderzoeksmethoden.
b. Opdrachtgever kan steeds zelf analyses of andere bewerkingen op de 
Onderzoekgegëvens uit (doen) voeren of het onderzoek (doen) voltooien.

8.2 Eigendomsoverdracht onderzoeksmateriaal
Opdrachtnemer draagt aan Opdrachtgever in eigendom over, gelijk Opdrachtgever in 
eigendom aanvaardt, al het door de Opdrachtnemer ontvangen, aangeschafte en/of ten 
behoeve van het onderzoek vervaardigde en bewerkte materiaal, voor zover Opdrachtnemer 
daaroverkan beschikken en voor zover daarop gegevens zijn vastgelegd die deel uitmaken 
van het onderzoek. De levering vindt plaats doordat beide Partijen hierbij verklaren dat 
Opdrachtnemer bedoeld materiaal voor Opdrachtgever zal houden. Tot het in eigendom ove r 
te dragen materiaal behoort niet het materiaal waarop de ten behoeve van het onderzoek 
gebruikte adressen zijn vastgelegd, tenzij dit materiaal door tussenkomst of in opdracht va n 
Opdrachtgever is verkregen.

9. Bewaarneming

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bewaart Opdrachtnemer het in deze 
Overeenkomst bedoelde onderzoeksmateriaal om niet voor Opdrachtgever gedurende een 
periode van vier jaar, ingaande op de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

9.2 Opdrachtnemer vervangt om niet het bovenbedoelde materiaal zolang hij dat onder zich 
heeft, wanneer dit door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is 
geworden, teniet is gegaan of is vervreemd, een en ander voorzoververvanging mogelijk is 
en door Opdrachtgever wordt gewenst.

9.3 Na afloop van de periode van vierjaar stelt Opdrachtnemer het materiaal aan Opdrachtgever 
ter beschikking, of vernietigt het om niet op verzoek van Opdrachtgever. Indien
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Opdrachtnemer Opdrachtgever niet op de hoogte stelt van het verstrijken van genoemde 
termijn, is de bewaarneming stilzwijgend voortgezet tot op het moment dat een van beide 
Partijen schriftelijk te kennen geeft de bewaarneming te beëindigen.

10. Beschikbaarstellen

10.1 Behalve voor het verrichten van die handelingen die behoren tot het uitvoeren van de 
opdracht, bedient Opdrachtnemer, of een door hem ingeschakelde derde, zich tijdens het 
onderzoek niet van het in artikel 8.2 van deze Overeenkomst bedoelde materiaal zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

10.2 Opdrachtnemer verschaft Opdrachtgever op eerste aanvraag inzage in het in artikel 8.2 van 
deze Overeenkomst bedoelde materiaal en andere op het onderzoek betrekking hebbende 
bescheiden en stelt dit op verzoek ter beschikking aan Opdrachtgever, ook indien dit 
materiaal onderderden mocht rusten.

10.3 Opdrachtnemervervaardigtop verzoek van Opdrachtgever duplicaten van het in artikel 8.2 
van deze Overeenkomst bedoelde materiaal en stelt het tegen kostprijs ter beschikking aan 
Opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever geeft terstond na afloop van het onderzoek aan Opdrachtnemer te kennen 
welke Onderzoeksgegevens op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar 
zijn. Deze gegevens verstrekt Opdrachtnemer niet aan derden.

11. Publicatie

11.1 In overeenstemming met artikel 24 van de ARVODI-2018 geldt met betrekking tot publicatie 
het volgende: uitsluitend Opdrachtgever is bevoegd om (delen van) de rapportage openbaar 
te maken. Indien Opdrachtgever daartoe besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als 
uitvoerend bureau.

11.2 Opdrachtnemer houdt de onderzoeksresultaten geheim en handelt discreet met verschillende 
actoren, personen en documenten tijdens en na het onderzoek.

11.3 In aanvulling op artikel 24 van de ARVODI-2018 geldt het volgende: het is Opdrachtnemer 
enkel toegestaan de resultaten van de Diensten te gebruiken ofte publiceren na schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtnemerzal niet in strijd handelen met de belangen 
van Opdrachtgever. Bij twijfel daarover treedt Opdrachtnemer vooraf in overleg met 
Opdrachtgever.

11.4 Gebruik of publicatie van de resultaten van Diensten is niet toegestaan wanneer het privacy 
gevoelige gegevens betreft.

12. Integriteitsverklaring

12.1 Opdrachtnemer verkiaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van 
Opdrachtgever en de Toezichtsraad BIT generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen 
aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van 
Opdrachtgever en de Toezichtsraad BIT te bewegen enige handeling te ve rrichten of na te 
laten
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12.2 Opdrachtgever verklaart dat hij tijdens de uitvoering van de opdracht op geen enkele w ijze 
de onafhankelijkheid van Opdrachtnemerzai schenden.

13. Slotbepaling

13.1 In aanvulling op artikel 22 van de ARVODI-2018 geldt dat in alle gevallen van voortijdige 
beëindiging van deze Overeenkomst Opdrachtgever van Opdrachtnemer kan verlangen dat 
deze de Dienstenop een zodanige wijze afrondt en de resultaten zodanig overdraagt aan 
Opdrachtgever of een doorhemaan te wijzenderde, dat onbelemmerde voortzetting van het 
onderzoek mogelijk is.

13.2 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voorzoverzij uitdrukkelijk tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

13.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend,

Plaats;
Datum:

Plaats:
Datum:

De Minister/Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties 
namens deze, 
f<füjictië‘*devólmachtiQd'é>J

tnaaLmjQpd ra chtneme rD

namens deze, 
kknctië gewlTOcfftta^^^^^^

<Naam gevolmachtigde> <Naam gevolmachtigde>

Bijlagen (reeds in het bezit van partijen):
1. Offerteaanvraaq d.d. 30 lull 2018 met kenmerk 201800267.018.045:
2. Offerte d.d.......'^mët/zSnder, kenmerk F<kenmérk^
3. ARVODI-2018;
4. Verwerkersovereenkomst.
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CONCEPT Verwerkersovereenkomst ARVODI-2018
Contractnummer: 'f ..lJ

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd doorde Minister/Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties,
namens deze.

hierna te noemen: Opdrachtgever,

2. fvO-lledioe haameri'rechtsvormcontractantIJ 
(statutair) gevestigd te fóiaat'ëyj 
te dezen vertegenwoordigd door

ïnaaim ondërtekenaarl 
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen;

OVERWEGENDE DAT:

• voorzoverOpdrachtnemer Persoonsgegevens Verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever in het 
kader van de Overeenkomst, Opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, 
van de Verordening kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke voorde Verwerking van 
Persoonsgegevens en Opdrachtnemerals verwerker;

• Partijen in deze Verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van
de Verordening, hun afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer 
wensen vast te leggen.

KOMEN OVEREEN:

Artikel 1. Begrippen
In deze Verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen meteen beginhoofdletter gebruikt. 
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 
(ARVODI-2018). In afwijking daarvan of in aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen 
in deze Verwerkersovereenkomstverstaan:

1.1 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.2 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreukop de beveiliging die perongeluk 
of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins 
verwerkte gegevens.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer [titel] van 
[datum], met kenmerk [kenmerk].
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1-4 Persoonsgegevens: alle informatie overeen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon, die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever 
verwerkt.

1.5 Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de 
Richtiijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

1.6 Verwerkerso vereen komst: deze overeenkomst inciusief overwegingen en bijbehorende 
bijiagen.

1.7 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de 
Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheei van Persoonsgegevens, ai dan 
niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoais het verzameien, vastleggen, ordenen, 
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aiigneren of 
combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst
2.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door 
Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst.

2.2 De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van 
Persoonsgegevens, Betrokkenen en ontvangers zijn in Bijlage 1 omschreven.

2.3 Opdrachtnemer garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische 
maatregeien, opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening voidoet en de bescherming 
van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd.

2.4 Opdrachtnemer garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet-en 
regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur
3.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen 

is ondertekend.

3.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voorzoverOpdrachtnemeraiie 
Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd.

3.3 Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

Artikel 41 Omvang verwerkingsbevoegdheid Opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdrachten op basis van 
schrifteiijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wetteiijke voorschriften die op 
Opdrachtnemer van toepassing zijn.

4.2 Indien een instructie als bedoeld in het eerste iid naar het oordeel van Opdrachtnemer in 
strijd is met een wetteiijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Opdrachtgever 
daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze 
kennisgeving verbiedt.
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4.3 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te 
verstrekken, informeert hij Opdrachtgever onmiddeiiijk, en zo mogeiijk voorafgaand aan de 
verstrekking.

4.4 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doei van en de middeien voorde 
Verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking
5.1 In aanvulling op artikel 15 van de ARVODI-2018 en onverminderd artikel 2.3 treft 
Opdrachtnemer de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in 
Bijlage 2.

5.2 Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan 
dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Opdrachtnemer waarborgt een 
op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

5.3 Indien en voor zover Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal 
Opdrachtnemer aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de 
Persoonsgegevens.

5.4 Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij 
daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens 
afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.5 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis 
heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op 
beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste en tweede lid.

5.6 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de Verordening.

'Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Opdrachtnemer
6.1 De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karaktereis bedoeld in artikel 13.1 van de 
ARVODI-2018.

6.2 Opdrachtnemertoont op verzoek van Opdrachtgeveraan dat zijn Personeel zich ertoe heeft 
verbonden vertrouwelijkheid in achtte nemen als bedoeld in artikel 13.2 van de ARVODI-2018.

Artikel 7. Subverwerker
WanneerOpdrachtnemer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de ARVODI-2018, 
een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever verwerkingsactiviteiten te 
verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen 
inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomstzijn 
opgenomen.

Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene
Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken 
om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgelegde rechten van de Betrokkene 
te beantwoorden.
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Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens
9.1 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis 
heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, overeenkomstig de afspraken 
zoals vastgelegd in Bijlage 3.

9.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever ook na een melding op grond van het eerste lid 
óver ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

9.3 Partijen dragen elkde door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.

Artikel -10. Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens
10.1 Na afloop van de Overeenkomst draagt Opdrachtnemer, naargelang de keuze van 
Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgeverof het wissen van alle 
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke 
voorschriften.

Artikel 11. Informatieverplichting en audit
11.1 Opdrachtnemer stelt alle informatie ter beschikking die nodig is omaan te tonen dat de 
verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.

11.2 Opdrachtnemerverleent alle benodigde medewerking aan audits.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend.

Den Haag, rdatünril 'rPJaatsi. rdatuml'

DE MINISTER/STAATSSECRETAFaS VAN 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

friaafh Op\j ra chtnemer]

namens deze.
ffuhctiénaam ondërtekënabrl
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Bijlage 1. Dè Verwerking van Persoonsgegevens

Het onderwerp/aard en doel van de Verwerking Opdrachtnemer draagt zorg voor het uitvoeren 
van een onderzoekterEvaluatie van het Bureau 
ICT-toetsing (BIT). In doorOpdrachtgever 
beschikbaar gestelde documenten kunnen 
persoonsgegevens vermeld staan. Daarnaast 
verstrekt Opdrachtgever mogelijk 
persoonsgegevens van te interviewen personen 
in het kader van het onderzoek.

Het soort Persoonsgegevens Vertrouwelijke en/of herleidbare gegevens van 
individuen en organisaties

Beschrijving categorieën Persoonsgegevens NAW-gegevens, e-mailadressen en 
telefoonnummers herleidbaar tot personen 
NAW-gegevens, e-mailadressen en 
telefoonnummers herleidbaartot organisaties 
Persoonlijke en vertrouwelijke informatie over 
individuen
Vettrouwelijke informatie over organisaties

Beschrijving categorieën Betrokkenen Medewerkers van het Bureau ICT-toetsing 
Organisatiesof individuen genoemd in te 
onderzoeken documenten
Individuen die worden geïnterviewd tijdens het 
onderzoek
Organisaties en/of individuen die betrokken zijn 
geweest of genoemd wórden in projecten die 
onderwerp zijn (geweest) van een BIT-toets

Beschrijving categorieën ontvangers van 
Persoonsgegevens

Medewerkers van Opdrachtnemer die betrokken 
zijn bij het uitvoeren van de Evaluatie Bureau 
ICT-toetsing

Voorde inhpud van deze bijlage kan onder meer gebruik worden gemaakt van de registratie die de 
V.erwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 30 van de Verordening dient aan te houden.
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Bijlage 2. Passende technische en organisatorische maatregelen'

In deze bijlage moeten de normen en maatregelen die Opdrachtnemer in het kader van de 
beveiliging van de Verwerking moet hanteren respectievelijk treffen worden gespecificeerd. 
Hiervoorkan worden verwezen naar documenten waarin normen en maatregelen zijn vastgelegd, 
zoals in voorkomend geval het programma van eisen of de offerteaanvraag.
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Bijlage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens

In deze bijlage moeten de afspraken over hoe Opdrachtnemer Opdrachtgever over Inbreuken in 
verband met Persoonsgegevens gaat informeren worden gespecificeerd.

Departementale procedure

Informatie die ten minste door Opdrachtnemer moet worden verstrekt

Aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens
De Persoonsgegevens en Betrokkene
Waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 
Maatregelen die Opdrachtnemer heeft voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband 
met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen 
ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan
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1. Inleiding
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties nodigt u als potentiële Inschrijver uit om 
een Offérte uit te brengen voor een Evaluatie van het Bureau ICT-toetsing (BIT). In deze 
Offerteaanvraag leest u alle informatie die u hiervoor nodig heeft.

1.1. De Opdrachtgever en UBR|HIS
Schrijft u in en gunnen wij de Opdracht aan u? Dan sluit u een Overeenkomst met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Het Bureau ICT-toetsing is hierbij ondergebracht. De 
ambtelijk secretaris van de Toezichtsraad BIT is na gunning van de opdracht de contactpersoon voor 
de Opdrachtnemers.

Toezichtsraad BIT
Volgens het Instellingsbesluit BIT geeft de Toezichtsraad BIT de opdracht voor de evaluatie, deze 
wordt hierbij ondersteund door de ambtelijk secretaris van de Toezichtsraad BIT. De Toezichtsraad 
BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van de toetsen van het Bureau 
ICT-toetsing (BIT). De Toezichtsraad BIT stuurt hiervoor regelmatig rapportages naar de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bovendien geeft de Toezichtsraad 
BIT opdracht voor de evaluaties van het BIT. De Toezichtsraad BIT bestaat uit drie leden:

• Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA: hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging 
Tilburg University (voorzitter);

• Prof.dr. P. (Paul) Klint: CWI Research Fellow en emeritus hoogleraar software engineering 
Universiteit van Amsterdam;

• Drs ing. G.J. (Gerko) Baarslag: Global CIO bij Fugro N.V. en gastdocent aan Nijenrode 
Business Universiteit en TIAS.

UBRIHIS begeleidt deze Offerteorocedure
Wij hebben UBR|HIS de opdracht gegeven om deze Offerteprocedure te begeleiden. UBR|HIS is een 
Rijksdienst die zich speciaal richt op de inkoop van diensten en producten. Wilt u meer weten over 
hoe UBRjHIS werkt? Lees dan de Business Etiquette "Zo doen we zaken" op de website van UBRjHIS.

1.2. Het doel van de Offerteprocedure
Het doel van de Offerteprocedure is het sluiten van een Overeenkomst met één leverancier voor het 
uitvoeren van de Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT). De intentie is om de Overeenkomst op vrijdag 
24 augustus 2018 van kracht te laten worden.

1.3. De opbouw van de Offerteaanvraag
U leest, na deze inleiding:

• in hoofdstuk 2 t/m 4 wat wij nodig hebben, wat wij belangrijk vinden en hoe wij beoordelen 
welke Inschrijver het beste aanbod doet;

• in hoofdstuk 5 en 6 over de procedure en het correct indienen van een Inschrijving;
• in hoofdstuk 7 alles over de Overeenkomst die wij willen sluiten.

Als laatste vindt u de begrippenlijst. Daar leest u precies wat wij bedoelen met bepaalde begrippen.
In de lopende tekst krijgen begrippen steeds een hoofdletter. Zo weet u welke begrippen u 
terugvindt in de begrippenlijst.
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DEEL I: WAT IS NODIG?

2. Opdrachtbeschrijving
Hieronder leest u een omschrijving van de Opdracht. Let op: de gegevens die de orrivang van de 
Opdracht aangëven, zijn een indicatie. Aan deze gegevens kunt u geen rechten ontlenen.

2.1. Omschrijving van de Opdracht 
Achtergrond evaluatie
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) adviseert ten behoeve van de algehele verbetering van ICT- 
projectbeheersing bij ministeries en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, zoals bedoeld in 
artikel 4 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Dit gebeurt op verzoek van de minister die 
het aangaat, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan wel uit eigen beweging. Het BIT 
adviseert over de risico's en slaagkans van een ICT-project en geeft daarbij een oordeel over de 
mate van beheersbaarheid (Instellingsbesluit artikel 2, tweede lid).
De Toezichtsraad BIT (artikel 5) 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, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid.
Ten aanzien van deze evaluatie is in artikel 6 bepaald:

• Het functioneren van het BIT wordt een jaar na inwerkingtreding van dit besluit en 
vervolgens telkens na twee jaar, geëvalueerd;

• De evaluaties worden, in opdracht van de Toezichtsraad BIT, uitgevoerd door een 
onafhankelijke instantie;

• De evaluatierapporten worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
gezonden, die deze stukken, vergezeld van een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal zendt.

In het kader van deze taak als verwoord in artikel 5, tweede lid, verzoekt de Toezichtsraad BIT om 
een Offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de tweede evaluatie van het BIT.

Doelstellingen, onderwerpen en onderzoeksvragen
Opdrachtnemer onderzoekt de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT door middel 
van het uitvoeren van interviews en het bestuderen van documentatie aan de hand van de 
onderstaande door de Toezichtsraad BIT opgegeven onderzoeksvragen. Opdrachtnemer doet hiertoe 
factbased onderzoek en levert een bevindingenrapportage en een separate bestuurlijke samenvatting 
waarin de antwoorden op de onderstaande onderzoeksvragen zijn opgenomen en die de 
Toezichtsraad BIT ondersteunt in haar advisering van de minister.

Concreet verzoekt de Toezichtsraad BIT om de volgende onderwerpen met bijbehorende 
onderzoeksvragen in de evaluatie te betrekken:
1. Onafhankelijkheid van het BIT:

a. In hoeverre is de onafhankelijkheid van het BIT geborgd in personen, interne organisatie 
en organisatorische ophanging?

b. Welke risico's ziet u en - afhankelijk van de risico's - welke consequenties heeft dit en 
welke maatregelen stelt u voor?

2. Effectiviteit van het BIT
In hoeverre is sprake van betrouwbare (juiste, tijdige, volledige) aanmelding van 
projecten door ministeries?
In hoeverre is sprake van opvolging van de adviezen van het BIT?
Welke risico's ziet u die de effectiviteit van hét BIT in de weg staan en - afhankelijk van 
de risico's - welke maatregelen kunnen worden getroffen?

a.

b.
c.

3. Kwaliteit van het BIT
a. In hoeverre is de kwaliteit van de BIT-adviezen op orde?
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b. Ziet u risico's, en zo Ja, neemt het BIT afdoende maatregelen om deze kwaliteit te 
handhaven of te verbeteren'^

4. Lessons learned van het BIT
Zijn de lessons learned voldoende toegepast en binnen de overheid bekendgemaakt om 
projecten beter onder controle te krijgen?

5. Capaciteit van het BIT
a. Is de capaciteit van het BIT zowel in menskracht als kennisniveau passend om projecten 

te toetsen die conform het Instellingsbesluit BIT hiervoor in aanmerking komen?
b. Welke risico's ziet u en welke maatregelen moeten genomen worden om dit 

capaciteltsvraagstuk In de toekomst te garanderen (Intern of extern)?

Opvololno aanbevelingen eerdere evaluaties
a. In hoeverre zijn door het BIT aanbevelingen uit eerdere evaluaties opgevolgd?

Verwacht resultaat
Opdrachtgever verwacht dat de evaluatie wordt uitgevoerd door bestudering van documenten, het 
houden van Interviews met Interne en externe stakeholders en dossieronderzoek.
De onafhankelijkheid van het onderzoeksbureau en de onderzoekers Is vereist. Onderzoekers mogen 
geen recente betrokkenheid hebben bIJ IT-proJecten die door het BIT zijn getoetst of nog (moeten) 
worden getoetst.

Planning
De evaluatie moet plaatsvinden in het 3® kwartaal 2018. Het eindrapport dient opgeleverd te worden 
vóór 23 november 2018. Het eindrapport zal door Opdrachtnemer aan de Toezichtsraad BIT 
worden aangeboden. De Toezichtsraad BIT biedt de evaluatie aan de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. De Staatssecretaris zendt eind 2018 de evaluatie, 
vergezeld van een kabinetsreactie, aan de Tweede Kamer.

i KffjQïEïiflüiBaroSÖjöiö] '
Startbijeenkomst met Toezichtsraad BIT Week 35
Bespreken conceptrapportage met Toezichtsraad BIT Week 46 (minimaal 2 werkdagen van tevoren 

opleveren van conceptrapport)
Oplevering definitief rapport Week 47

Overeenkomst
De Overeenkomst voor de evaluatie van het Bureau ICT-toetsIng (BIT) kan op 24 augustus 2018 in 
gaan. U leest in hoofdstuk 7 meer over de Overeenkomst.

We delen de Opdracht niet op in perceien
Dit is niet passend, omdat het gaat om een evaluatie die als geheel moet worden opgeleverd waarbij 
schakelen met één Opdrachtnemer gewenst is.

2.2. Gestelde Eisen
Hieronder leest u de Eisen die wij stellen aan de uitvoering van de Opdracht. Door middel van het 
Indienen van een Inschrijving gaat u onvoorwaardelIJk akkoord met de hieronder gestelde eisen. 
Voldoet u niet aan alle Eisen? Dan Is uw Inschrijving ongeldig en neemt u verder geen deel aan deze 
Offerteprocedure.

Eis 1: U verklaart te voldoen aan de Formele eisen, zoals benoemd In paragraaf 7.2.

Eis 2: U accepteert de ARVODI-2018 en de Concept Overeenkomst (bijlage A).

Eis 3: De Inschrijver en/of de personen die de Inschrijver aanbiedt om de opdracht ült te voeren
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hebben op geen enkele wijze betrokkenheid gehad bij de projecten die door het BIT getoetst zijn of 
(mogelijk) getoetst gaan worden.

Eis 4: Inschrijver zorgt voor voldoende capaciteit om de Opdracht binnen de daarvoor beschikbare 
termijn uit te voeren.

Eis 5: De Inschrijver verklaart de onderzoeksresultaten geheim te houden en discreet te handelen 
met de verschillende actoren, personen en documenten tijdens en na het onderzoek. Enkel na 
schriftelijke toestemming van de Toezichtsraad BIT is Opdrachtnemer gerechtigd over de resultaten 
naar buiten toe te communiceren. Inschrijver gaat onvoorwaardelijk akkoord met bepalingen met 
betrekking tot geheimhouding in de Overeenkomst.

Eis 6: Na gunning vindt afstemming plaats tussen Toezichtsraad BIT en Opdrachtnemer.
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DEEL II: WAT IS BELANGRIJK EN HOE BEOORDELEN WIJ? 

3. Gunningscriterium
Deze Offerteprocedure wordt gegund op basis van beste prijs-kwallteitverhouding.

Dit houdt in dat zowel de kwaiiteit als de prijs beoordeeld worden. Dit wordt verder uitgewerkt in de 
volgende paragraaf over de Subgunningscriteria.

3.1. Subgunningscriteria
Het Gunningscriterium Is uitgewerkt in Subgunningscriteria. In het overzicht hieronder ziet u de 
Subgunningscriteria die bij deze Offerteprocedure gelden. Per Subgunnigscriterium ziet u ook het 
aantal punten dat u maximaal kunt scoren. De Subgunningscriteria worden In de volgende 
paragrafen verder toegelicht.

igunningscriteigugj;;jl

Subgunningscriterlum Kwaliteit;
Subgunningscriterlum kwaliteit 1; Plan van Aanpak 60 % 600
Subgunningscriterlum kwaliteit 2: Planning 10% 100
Subgunningscriterlum kwaliteit 3: CV's 30 % 300

Subgunningscriterlum Prijs:
Totaalprijs

Totaalscore kwaliteit en prijs 100%) 1000 punten

U moet ten minste 60% van het maximaal aantal punten scoren oer subgunningscriterlum 
Heeft u minder dan 60% van het maximaal te scoren aantal punten per kwalitatief 
Subgunningscriterlum? Dan is uw Inschrijving ongeldig en neemt u verder geen deel aan deze 
Offerteprocedure. Pas als u ten minste 60% van het maximum aantal punten oer 
subgunningscriterlum heeft gescoord, wordt uw Inschrijving beoordeeld op de prijs.

3.1.1. Beste prijs-kwaliteitverhouding: Subgunningscriteria kwaliteit
Voor de beantwoording van de Subgunningscriteria gelden de volgende eisen:

a) regelafstand minimaal 1;
b) lettertype Verdana 9pt;
c) marges aan alle kanten minimaal 2,5 cm;
d) Inclusief eventuele bijlagen;
e) geen kolommen.

Subgunningscriterium kwaliteit 1: Inhoudelijk plan van aanpak (max. 3 A4)
Geef een beschrijving van de wijze waarop u de opdracht gaat uitvoeren. U dient In het plan van 
aanpak duidelijk te maken:
• Dat u de opdracht heeft begrepen. Dat doet u door uit te schrijven welke werkzaamheden u 

precies gaat uitvoeren, hoe u deze werkzaamheden organiseert en welke kwaliteitsborging u 
toepast;

• Welke integriteitsrisico's u mogelijk ziet bij het uitvoeren van de Opdracht;
• De manier waarop u voorziet om te gaan met deze Integriteitsrisico's;
• Welke documenten en andere Informatie u wil analyseren en welke Interviews u wil houden om 

de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden;
• Hoe u de uitkomsten van de evaluatie wil rapporteren;
• Eventuele andere zaken die naar uw mening terug dienen te komen In het Plan van Aanpak.
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Subgunningscriterium kwaliteit 2: Realistische planning van de uitvoering (max. 2 A4)
Wij verzoeken u (naast het inhoudelijke plan van aanpak) een realistische planning aan te leveren 
waarbij u ten minste rekening houdt met de planning van Opdrachtgever (zie Hoofdstuk 2.1) en 
benodigde overlegrnomenten. Daarnaast geeft u aan:

• hoe u de tijdige oplevering van conceptrapportage en eindrapportage waarborgt;
• welke risico's en afhankelijkheden u m.b.t. planning ziet;
• hoe u omgaat met deze afhankelijkheden en de risico's beperkt tijdens uitvoering van de 

Opdracht.

Subgunningscriterium kwaiiteit 3: Opgave van de uitvoerende medewerker(s) en CV('s) 
(max. 2 A4)
Opdrachtgever hecht waarde aan de volgende aspecten:

• onafhankelijke positie van medewerkers die betrokken worden bij het onderzoek;
• kennis van en ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
• kennis van en ervaring met overheids- en toezichtsprocessen;
• kennis van het ClO-stelsel van de Rijksoverheid;
• kennis van en ervaring met complexe ICT-projecten en de besturing;
• beheersing en toetsing ervan.

Wij vragen om aan te geven waarom u over voldoende kennis en ervaring beschikt om deze 
Opdracht uit te kunnen voeren. Bij dit Gunningscriterium wordt gevraagd om:

• Een onderbouwing voor de keuze van de aangeboden persoon/personen in relatie tot 
bovengenoemde onafhankelijkheid en kennis en ervaring.

• Een onderbouwing van op basis van welke overwegingen is gekozen voor de specifieke 
combinatie van personen (met het oog op bovengenoemde kennis en ervaring) en hoe de 
werkverdeling vormgegeven wordt. Er dient duidelijk vermeld te worden wie als primair 
aanspreekpunt zal optreden.

• Te motiveren door middel van eerder uitgevoerde opdrachten, ervaring of anderszins waarom u 
over voldoende kennis en expertise beschikt om de evaluatie uit te voeren.

Als bijlage dienen de CV's van de aangeboden personen te worden bijgevoegd (maximaal vier A4 per 
CV). Uit de CV's blijkt in ieder geval de relevante en recente werkervaring en opleidingen 
(inclusief een korte taak- en opdrachtomschrijving) en de competenties van de aangeboden 
persoon/personen. Des te concreter en vollediger de uitwerking van dit Gunningscriterium en des te 
beter de opgave van de uitvoerende persoon of personen (inclusief CV's) aansluit bij deze Opdracht 
en de gewenste kennis en ervaring, des te beter dit wordt beoordeeld.

3.1.2. Beste prijs-kwaliteitverhouding: Subgunningscriterium prijs
Alle opgegeven prijzen zijn in euro's en exclusief btw. Wanneer uw totaalprijs het maximum van € 
130.000,- overschrijdt, komt u niet in aanmerking voor de Opdracht.

De oriis is de vaste all-in totaalprijs voor Opdracht
Dit betekent dat de prijs voldoet aan alle Eisen uit de Offerteaanvraag en de Bijlagen. En dat de prijs 
inclusief alle garanties, kosten en kortingen is. Alle opgegeven prijzen zijn in euro's en exclusief btw.

Gebruik Biilaae 2. Driisopaavenformulier. om uw oriis oo te geven en voeg die toe aan uw 
Inschriivina.
We gaan er van uit dat de prijs die u opgeeft voldoet aan alle Eisen die u in de Offerteaanvraag en de 
Bijlagen daarbij terugvindt.

Vult u 0 in of geen waarde of een negatieve waarde op het prijsopgavenformulier? Dan is uw 
Inschrijving ongeldig en neemt u verder geen deel aan deze Offerteprocedure.
Geeft u prijzen, kortingen, voorwaarden of andere informatie op waar niet om is gevraagd? Dan 
nemen we die informatie niet mee in de beoordeling.

Offerteaanvraag Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT) 
201800267.018.045 9 van 20



4. Beoordeling van uw Inschrijving
In dit hoofdstuk leest u op welke manier we uw Inschrijving beoordelen op alle Subgunningscriteria.

Voldoet uw Inschrilvina aan alle eisen? Dan beoordelen wH uw InschrUvIno InhoudelHk.
We beoordelen de Inschrijving Inhoudelijk op de Subgunningscriteria en kennen daar een score aan 
toe. De Inhoudelijke beoordeling van uw Inschrijving doet een beoordelingscommissie.

4.1. Beoordeling op kwaliteit
Van de Inschrijver wordt verwacht dat de antwoorden op de Subgunningscriteria Inhoudelijk en 
concreet worden onderbouwd en worden gerelateerd aan de beschreven aandachtspunten. Het 
Subgunningscriterium kwaliteit bestaat uit drie Subgunningscriteria, waarbij elk criterium afeonderlijk 
wordt beoordeeld door de leden van de Beoordelingscommissie.

De beoordeling wordt naast inhoudelijkheid ook gebaseerd op de mate van voldoen aan de volgende 
vier C's:

1) Compleet
Minimaal alle elementen die benoemd zijn door Opdrachtgever zijn inhoudelijk uitgewerkt in 
de Ingediende documenten en aanvullende Informatie wordt (Indien nodig) gegeven. 
Aannames van Inschrijver zijn duidelijk beschreven en gekwantificeerd In tijd, middelen en 
geld.

2) Consistent
De verschillende onderdelen van de Inschrijving hebben een duidelijke samenhang en de 
inhoud van de individuele documenten Is onderling niet tegenstrijdig. Begrippen worden 
gedefinieerd en consequent toegepast.

3) Convlnclno
De Inschrijving overtuigt Opdrachtgever dat deze leidt tot het realiseren van de doelstellingen 
en het resultaat door een realistische onderbouwing van de aanpak.

4) ggrrert
De gehele Inschrijving is In overeenstemming met de werkelijkheid, specifiek en 
verifieerbaar.

De kwaliteit van uw Inschrijving wordt beoordeeld met punten 
Voor het Subgunningscriterium kwaliteit kan Inschrijver 1000 punten scoren. De 
beoordelingscommissie bepaalt hoeveel punten uw Inschrijving krijgt. U krijgt punten per 
Subgunningscriterium. Bij het definitief bepalen van de punten vergelijkt de beoordelingscommissie 
uw Inschrijving niet met de andere Inschrijvingen.
In de tabel hieronder ziet u wat de punten zeggen over de kwaliteit van uw Inschrijving.

100%

3^ lili’ MIDe Inschrijver heeft een inhoudelijk relevant, toepasselijk en 
uitstekend antwoord gegeven dat volledig Is gebaseerd op alle 
uitgangspunten van deze Opdracht. Alle elementen van het 
Subgunningscriterium zijn volledig uitgewerkt en Inhoudelijk 
uitstekend en aansprekend beschreven. Er worden specifieke en 
relevante bijzonderheden aangeboden die volledig aansluiten bij de 
wens van Opdrachtgever.

80% De Inschrijver heeft een Inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed
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antwoord gegeven dat gebaseerd is op de uitgangspunten van deze 
Opdracht. Alle gevraagde elementen van het Gunningscriterium zijn 
uitgewerkt en beantwoord, echter met gedeeitelijk specifieke en 
reievante bijzonderheden of bijzonderheden die niet geheel 
aansluiten bij de wens van de Opdrachtgever.

60% De Inschrijver gaat slechts ten dele inhoudelijk reievant en 
toepasselijk in op de gevraagde eiementen van het 
Subgunningscriterium en/of heeft ten dele geen rekening gehouden 
met de uitgangspunten van deze Opdracht en/of siuit ten dele aan 
bij de wens van de Opdrachtgever.

40% De Inschrijver gaat beperkt inhoudeiijk relevant in op de gevraagde 
eiementen van het Subgunningscriterium en/of heeft slechts beperkt 
rekening gehouden met de uitgangspunten van de Opdracht en/of 
siuit maar beperkt aan bij de wens van de Opdrachtgever.

0% De Inschrijver gaat niet of zeer beperkt inhoudeiijk relevant in op de 
gevraagde eiementen van het Subgunningscriterium en/of heeft 
siechts zeer beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van 
de Opdracht en/of siuit zeer beperkt aan bij de wens van de 
Opdrachtgever.

De beoordelaars weten bij het beoordelen nog niet welke prijs bij een Inschrijving hoort
Zo zorgen we er voor dat de beoordeiaars uitsluitend dé kwaiiteit van uw Inschrijving beoordeien.

De cijfers worden op deze manier bepaaid:
1) Eerst bepaait ieder iid van de beoordelingscommissie individueei weike beoordeiing en score 

hij of zij geeft per Inschrijving voor iedere wens voor het Subgunningscriterium kwaliteit.
2) Daarna komt de beoordeiingscommissie bij eikaar om de Inschrijvingen te bespreken. Tijdens 

deze pienaire sessie komen de beoordeiaars tot een consensus voor een score op eik 
(onderdeel van een) Subgunningscriterium.

De uiteindeiijke score is de optelsom van de gewogen score
De score voor eik Subgunningscriterium wordt omgerekend tot het aantai punten per 
Subgunningscriterium (voigens de aangewezen percentages van het beoordeiingskader). De totaie 
score voor het Subgunningscriterium kwaliteit is gelijk aan het totaai aantal punten dat de Inschrijver 
behaalt voor de drie Subgunningscriteria.

Opdrachtgever deelt schriftelijk gemotiveerd zijn gunningsbesiissing met de Inschrijvers
De naam van de winnende Inschrijver wordt hierbij bekend gemaakt. Wanneer na vooriopige gunning 
blijkt dat partijen niet tot het ondertekenen van een overeenkomst kunnen overgaan, wordt de 
Inschrijver die ais volgende in de ranking van de scores is geëindigd voor de opdracht benaderd.
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4.2. Beoordeling op prijs
De Inschrijver die heeft Ingeschreven met de laagste 'totaalprijs (beoordelingsptljs) per punt' Is de 
Inschrijver die de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan. Voor de bepaling 
van deze 'totaalprijs per punt' wordt de volgende formule toegepast;

Beoordelingsprijs (totaalprijs)

EIndscore kwalitatieve gunningcriteria 
'v6itrbeeid' ~ „

Prijs per punt

\ Totaal kan een:inschrijving 1000 punten sporen öp het Subgunningscriterium kwaliteit. 

BeóóMéïingppyjs € 11.300
•Kwaiitéitsscofe 766,66 punten 600 punten V ' '
Prijs per punt 11300/766,66=14,739 9800/600=16,333

€9;800

• dityoorbeeid wint inschrijving A ais de inschrijving met de beste prijs-kwaliteltverhóuding.

De Beoordelingscommissie berekent de 'totaalprijs per punt' van de Inschrijvingen die in deze fase 
beoordeeld zijn. Het kan voorkomen dat meer Inschrijvingen met een gelijk aantal totaalpunten 
afgerond op drie decimalen eindigen, waardoor meer Inschrijvingen met de beste prljs- 
kwaliteltverhoudlng in aanmerking komen voor gunning van de Overeenkomst. In dat geval zal van 
die betreffende Inschrijvingen, de Inschrijving met de hoogste score op de kwalitatieve wensen de 
Overeenkomst gegund krijgen. Mochten ook hiervan de scores gelijk zijn, dan zal loting plaatsvinden 
onder notarieel toezicht.

4.3. Beoordeling op de beste prijs-kwaliteitverhouding
U krijgt een totaalscore voor uw Inschrijving
Uitsluitend de behaalde 'prijs-per-punt' wordt afgerond op drie (3) decimalen achter de komma. Dit Is 
de score die een Inschrijver behaalt voor zijn Inschrijving en uitmaakt op welke plaats een 
Inschrijver eindigt. Deze score wordt na gunning gecommuniceerd naar de Inschrijvers.

Bij gelijke scores gunnen wij aan de Inschrijver met de beste score voor kwaliteit 
Hierbij kijken we naar het totaal van de scores voor kwaliteit afgerond op drie (3) decimalen achter 
de komma.

U komt in aanmerking voor gunning van de Opdracht als:
• u een geldige Inschrijving heeft gedaan;
• u minimaal 60% van het maximaal haalbaar aantal punten per Subgunningscriterium heeft 

gescoord
• uw aangeboden totaalprijs niet hoger Is dan €130.000,- ex BTW;
• u de laagste prijs per punt heeft van alle Inschrijvers.
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DEEL III: HOE VERLOOPT DE PROCEDURE EN HOE 

SCHRIJFT U IN?

5. Hoe verloopt de procedure?
In dit hoofdstuk leest u alles over de Offerteprocedure. U krijgt een overzicht van de planning. Elke 
stap lichten we vervolgens kort toe. U leest In dit hoofdstuk ook wie uw Contactpersoon Is en hoe u 
vragen kunt stellen,

5.1. Meervoudig onderhandse procedure
U bent oeselfictasrd voor deze Offarteprocedure
We hebben gekozen voor een meervoudig onderhandse procedure.

De Opdracht betreft diensten die onder de volgende CPV codes zijn geclassificeerd:
• Evaluatle-advlesdiensten 79419000-4

5.2. Contactpersoon
Uw Contactpersoon >s|Q|^SI|||IH Inkoopadviseur bij UBRjHIS bereikbaar vla

erheid.nI. U communiceert alleen met de Contactpersoon over deze 
Offerteprocedure. Communiceert u over deze Offerteprocedure met andere medewerkers van de 
Aanbestedende dienst of vla andere kanalen om hen te beïnvloeden? Dan kan dat voor ons reden zijn 
om u uit te sluiten van deelname.

5.3. De planning van de Offerteprocedure
Hieronder ziet u de planning van de rest van de procedure. In de volgende paragrafen leest u bij elk 
onderdeel een korte toelichting.

Publiceren offerteaanvraag maandag 30 Juli 2018
Indienen van vragen en melden tegenstrijdigheden over 
de Offerteaanvraag inclusief Bijlagen

tot uiterlIJk vrijdag 3 augustus 2018 
12.00 uur

Publicéren Nota van Inlichtingen donderdag 9 augustus 2018
Indienen Inschrijving tot UiterlIJk donderdag 16 augustus

2018 14.00 uur
Bekendmaking resultaat gunning vrijdag 24 augustus 2018
Ingangsdatum Overeenkomst vrijdag 24 augustus 2018

5.4. Vragen en tegenstrijdigheden
Het kan zijn dat Iets In de Offerteaanvraag voor u onduidelijk Is. In deze paragraaf leest u wat u dan 
kunt doen.

Stel al uw vragen vla e-mall aan de contactpersoon
Heeft u vragen over de Inhoud of de procedure van deze Offerteprocedure? Of constateert u 
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of bezwaren? Meld dit dan per e-mall aan de contactpersoon 
van deze aanbesteding. Vul hiervoor Bijlage C - Format Nota van Inlichtingen in. Vragen die u op een 
andere manier stelt, beantwoorden wij niet.

Meld al uw vragen en tegenstrildlaheden voor vrlidao 3 augustus 12.00 uur
Zo zorgt u ervoor dat u antwoord krijgt op uw vraag. Dient u uw vraag te laat In? Dan beantwoorden 
we uw vraag alleen als wIJ vinden dat het belangrijke Informatie Is voor alle Inschrijvers. Geeft u de 
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of bezwaren niet op tijd door? Dan passen we de 
Offerteaanvraag In beginsel niet meer aan. U kunt geen rechten ontlenen aan tegenstrijdigheden die
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u niet heeft gesignaleerd of wel heeft gesignaleerd maar ons niet tijdig heeft gemeld. Natuurlijk doen 
we ons best om tegenstrijdigheden in de Aanbestedingsstukken te voorkomen.

Zorg dat uw vraoen en suggesties anoniem ziin 
Gebruik daarom in uw vraag geen;

Bedrijfsnamen
Productnamen
Andere namen die aan uw organisatie gerelateerd zijn.

Wil publiceren alle vraoen en antwoorden oeliiktiidio aan alle Inschrijvers
U leest alle vragen en antwoorden in de Nota van Inlichtingen, die in een persoonlijke e-mail aan alle 
Inschrijvers wordt verzonden. Alle Inschrijvers krijgen op die manier evenveel informatie. We 
publiceren de Nota van Inlichtingen uiterlijk donderdag 9 augustus 2018.

Wil geven u alleen informatie via e-mail van de contactpersoon of vervanger
Krijgt u informatie op een andere manier? Dan kunt u daaraan geen rechten ontlenen. Ook niet als u
de informatie krijgt van een van onze medewerkers of vertegenwoordigers.

De Nota van inlichtingen oaat altiid voor
Spreken de Nota van Inlichtingen en de Offerteaanvraag elkaar tegen? Dan gaan we uit van wat in 
de Nota van Inlichtingen staat. Zijn er meerdere Nota's van Inlichtingen en spreken die elkaar tegen? 
Dan geldt wat in de laatst gemaakte Nota van Inlichtingen staat.

5.5. Indienen Inschrijving
Schrijf u uiterliik in oo donderdag 16 augustus 14.00 uur
U kunt zich alleen inschrijven via e-mail. Bent u te laat of schrijft u zich niet in via e-mail? Dan zal uw 
Inschrijving ongeldig worden verklaard. Meer over hoe u een inschrijving indient, leest u in hoofdstuk 
6.

5.6. Manipulatieve of abnormaal lage Inschrijving
Als wij vermoeden dat sprake is van een manipulatieve Inschrijving kunnen wij een nader onderzoek 
üitvoeren. Een combinatie van zeer lage prijzen (bij hoge wegingsfactoren) en zeer hoge prijzen (bij 
lage wegingsfactoren) kan bijvoorbeeld reden zijn voor nader onderzoek.

Als u een Inschrijving indient die abnormaal is, verzoeken wij dm een toelichting op de voorgestelde 
prijs of kosten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat wij de Inschrijving als ongeldig aanmerken. 
Bijvoorbeeld als het lage niveau van de voorgestelde prijzen of kosten niet goed kan worden 
onderbouwd.

5.7. Mededeling Gunningsbeslissing
Op vrijdag 24 augustus maken wii bekend aan welke Inschrijver we de Opdracht gunnen 
U ontvangt dan een e-mail met de Gunningsbeslissing. In die Gunningsbeslissing leest u:

• aan wie we de Opdracht gunnen;
• de relevante redenen waarom wij de Opdracht aan deze Inschrijver gunnen;
• de scores bij de Subgunningscriteria.

Pas als de Overeenkomst met u is ondertekend, heeft u het recht de Opdracht uit te voeren.

Soms maken wH bepaalde oeoevens niet bekend met de Gunningsbeslissing.
We maken gegevens niet bekend, als het bekend maken van die gegevens:

• in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift;
• in strijd zou zijn met het openbaar belang;
• de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden;
• afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers.
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5.8. Klachtenregeling
Hier kunt u een klacht over indienen:
• u vindt dat wij ons niet aan de wetten en regelgeving hebben gehouden;
• u vindt dat wij discrimineren, ongelijk behandelen, niet transparant aanbesteden of 
onredelijke Eisen stellen.
Over andere zaken rondom de Offerteprocedure kunt u geen klachten indienen.

U dient een klacht in door te mailen naar: klachtenmeldDuntHIS@riiksoverheid.nl 
Geef in die e-mail duidelijk aan dat u een klacht heeft en waarover. Bij het behandelen van uw klacht 
gebruiken we het advies Klachtenafhandeling. U leest daar meer over op de website van het 
expertisecentrum aanbesteden.

Een klacht is niet een vraag om meer informatie
Een klacht is echt bedoeld om aan te geven dat u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens 
deze Offerteprocedure. Gebruik een klacht niet om meer informatie te vragen. In de Offerteprocedure 
is voldoende ruimte om te vragen naar meer informatie of om verduidelijking.

Als u een klacht indient, loopt de Offerteprocedure meestal gewoon verder 
We zetten de Offerteprocedure alleen stil als wij dat nodig vinden.

5.9. Voorbehouden Aanbestedende dienst
Wii mogen deze Offerteprocedure op elk moment stoppen
Dus ook nadat we de Opdracht aan een Inschrijver hebben gegund. Wij kunnen besluiten de 
Opdracht niet te gunnen. Of om de Offerteprocedure helemaal of voor een perceel stop te zetten. Als 
we dit besluiten, krijgt u hierover bericht via e-mail.

Wii vergoeden oeen kosten
Alle kosten die te maken hebben met deze Offerteprocedure, zijn voor uw eigen rekening. Ook de 
schade die kan ontstaan doordat u de Opdracht niet gegund krijgt of de Offerteprocedure wordt stop 
gezet, is voor uw eigen risico.
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6. Hoe schrijft u in?
6.1. Formele Eisen aan de Inschrijving
Zorg dat uw Inschrilvina voldoet aan de formele Eisen
U leest de Eisen hieronder. Houdt u zich niet aan een of meer van deze Eisen? Dan is uw Inschrijving 
ongeldig en neemt u verder geen deel aan de Offerteprocedure. Door in te schrijven op deze 
Offerteprocedure gaat u akkoord met alles wat in deze Offerteaanvraag staat en in alle Bijlagen die 
bij de Offerteaanvraag horen.

• U schrijft zich op tijd in.
• U levert alle gevraagde informatie in.
• U gebruikt de formats die u vindt in deze Offerteaanvraag en de Bijlagen. U past de vaste 

tekst van die formats niet aan.
• U verbindt geen voorwaarden of voorbehouden aan uw Inschrijving.
• De Inschrijving wordt rechtsgeldig ondertekend, dat wil zeggen door iemand die daar 

voldoende bevoegdheid voor heeft.
• U zorgt voor een gestanddoeningstermijn van uw Inschrijving van 60 dagen na 

sluitingstermijn indienen Inschrijving.
• U zorgt dat alle communicatie rondom en over de Inschrijving in het Nederlands is. Ook 

tijdens de looptijd van de Overeenkomst communiceert u steeds in het Nederlands.

Uw Inschrlivino is ongeldig en u neemt verder oeen deel aan de Offerteprocedure als:
• Uw Inschrijving niet voldoet aan alle Eisen;
• Uw Inschrijving minder dan 60% van het maximaal te scoren aantal punten per 

Subgunnningscriterium heeft behaald;
• Uw Inschrijving 0 of geen waarde of een negatieve waarde op het prijsopgaveformulier bevat 

en niet voldoet aan de andere voorwaarden voor het offreren van de prijs;

Uw Inschrijving kan worden uitgesloten van verdere deelname als:
• U een Inschrijving indient met abnormaal lage prijzen of kosten. Wij verzoeken u een 

toelichting op de voorgestelde prijzen of kosten te doen, waarna wij beoordelen of uw 
Inschrijving al dan niet ongeldig moet worden verklaard.

Wii gaan vertrouweliik om met uw gegevens
Wij geven uw gegevens niet aan anderen. Ook niet als we de Opdracht niet aan u gunnen. Wij maken 
bepaalde gegevens betreffende de gunning van een overheidsopdracht niet bekend, indien 
openbaarmaking van die gegevens:

• In strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift;
• In strijd zou zijn met het openbaar belang;
• De rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden;
• Afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers.

U levert de volgende documenten aan:
1. Aanbiedingsbrief;
2. Antwoord op de Subgunningscriteria;
3. CV's
4. Overige aandachtspunten (indien van toepassing);
5. Bijlagen 1 t/m 6 zoals genoemd op pagina 3 van deze offerteaanvraag.
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6.2. Inschrijven als Combinatie
Als u zich inschrijft als Combinatie gelden de volgende regels:

Geef oer lid van de Combinatie aan wat ziin rol is
U moet één iid van de Combinatie aanmerken als penvoerder. Dit is de Inschrijver die namens de 
Combinatie met UBR|HIS communiceert over de Offerteprocedure. De penvoerder moet hiervoor 
genoeg bevoegdheid hebben.

Een lid van een Combinatie mag niet ook oo een andere manier inschrijven 
U mag dus niet én ais iid van een Combinatie én zelfstandig inschrijven voor de Offerteprocedure! 
Ook mag u niet lid zijn van meerdere Combinaties die zich voor deze Offerteprocedure inschrijven. U 
mag ook niet als Onderaannemer bij een Inschrijving betrokken zijn én lid zijn van een Combinatie.

De samenstelling van de Combinatie verandert niet meer na uw Inschrijving 
Wilt u de samenstelling toch veranderen? Dan kan dat alleen als aan de daarvoor geldende 
voorwaarden is voldaan en als wij u daarvoor toestemming geven. Dit geldt ook gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst.

Door een Inschrilvino in te dienen verklaren de leden van de Combinatie:
1. dat de penvoerder namens elke lid van de Combinatie bevoegd contactpersoon is;
2. dat de in de Inschrijving verstrekte informatie correct en rechtsgeldig is, en
3. dat zij samen, volledig en hoofdelijk instaan de juiste en tijdige nakoming van alle plichten die 

voortkomen uit en samenhangen met de Overeenkomst.

6.3. Inschrijven als dochteronderneming of werkmaatschappij
Is de Inschrijver een dochteronderneming of werkmaatschappij? Dan gelden de volgende regels:

De Inschrijver en de holding of moedermaatschaooii ondertekenen Biilaae 6 
Daarmee verklaart de holding of moedermaatschappij dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor 
schulden die voortkomen uit handelingen van de Inschrijver. Dit staat ook in artikel 2.403 van het 
Burgerlijk Wetboek. Of de Inschrijver verklaart dat hij zich zelfstandig inschrijft en zelfstandig voldoet 
aan alle Geschiktheidseisen. Hij maakt dus geen gebruik van artikel 2.403 BW. Inschrijver dient in 
beide gevallen een ondertekende Bijlage 6 in bij zijn Inschrijving.

Meerdere leveranciers van één holding mogen zich inschrijven
Van een holding mogen slechts meerdere dienstverleners onafhankelijk van elkaar inschrijven, indien 
zij ieder de Inschrijving zelfstandig en onafhankelijk van de andere Inschrijvers die deel uitmaken 
van dezelfde holding hebben opgesteld, daarbij de eerlijke mededinging aantoonbaar volledig hebben 
geëerbiedigd en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Door het indienen van een 
Inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarde.

In aanvulling op het bovenstaande kan u worden verzocht een zogenaamde anti-collusieverklaring af 
te geven inhoudende dat uw Inschrijvingen zelfstandig en onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld, 
dat u daarbij de eerlijke mededinging aantoonbaar volledig heeft geëerbiedigd en de 
vertrouwelijkheid hierbij in acht heeft, genomen. Daarbij dient u te benoemen welke maatregelen 
hiervoor zijn genomen. Aan alle Inschrijvers die deel uitmaken van dezelfde holding wordt hetzelfde 
verzoek hiertoe gedaan. Door Inschrijving gaan alle betreffende Inschrijvers ieder afzonderlijk 
akkoord om na verzoek van Opdrachtgever een ariti-collusieverklaring af te geven door een daartoe 
rechtsgeldig bevoegde persoon.

6.4. Inschrijven met onderaanneming
Als u zich inschrijft met een onderaannemer, dan gelden de volgende regels:

De Inschrijver en de Onderaannemer ondertekenen Blilaoe 5.
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Daarmee verklaart Opdrachtnemer dat zij eindverantwoordelijkheid heeft als hoofdaannemer van de 
Opdracht. U geeft aan wie de Onderaannemer is en waarom deze geschikt is. Daarnaast geeft u aan 
welk deel van de Opdracht de Onderaannemer uitvoert.

7. Voorwaarden
Als u de Opdracht gegund krijgt, sluiten we met u een Overeenkomst. In dit hoofdstuk leest u 
waarmee u dan akkoord gaat en de rechten en plichten die daarbij horen.

7.1. Overeenkomst en ARVODI-2018
Uw en onze rechten en oiichten leooen we vast in de Overeenkomst 
De ARVODI-2018 is ook onderdeel van de Overeenkomst. Leveringsvoorwaarden, 
betalingsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van uw kant accepteren wij niet en zijn 
uitdrukkeiijk geen onderdeei van de Overeenkomst die wij met u sluiten.

De Overeenkomst geldt in eik oevai voor 4 maanden
Daarna is er de (eenzijdig door ons uit te oefenen) mogelijkheid tot budgetneutrale verlenging. We 
verlengen de Overeenkomst maximaal twee keer voor maximaal 2 maanden per keer.

Er wordt met u een Verwerkersovereenkomst afgesloten
Tijdens de Opdracht krijgt u (mogeiijk) te maken met het verwerken van persoonsgegevens van 
Opdrachtgever of aan de Opdracht gerelateerde personen en organisaties. Na gunning vindt daarom 
afstemming plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over passende maatregelen en 
afspraken met betrekking tot inbreuken van persoonsgegevens (Bijlage 2 & 3 van de 
Verwerkersovereenkomst).

7.2. Facturatie
Facturatie vindt piaats achteraf op basis van vaste prijs.

E-facturen
U dient elektronisch te factureren. U mag echter zelf weten via welk kanaal u uw e-facturen inlevert. 
In de brochure 'e-factureren Rijksoverheid' (Bijlage D) voor leveranciers leest u de diverse 
mogelijkheden tot e-factureren. Deze mogeiijkheden bieden leveranciers ruime keuze om een e- 
factuur te versturen aan de Rijksoverheid.
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Begrippenlijst

In deze Offerteaanvraag en de Overeenkomst komen sommige begrippen vaker terug. We wiilen 
ervoor zorgen dat u precies weet waar u voor inschrijft en misschien tekent. Daarom ieggen we die 
belangrijke begrippen hieronder uit.

Aanbestedende dienst De Staat der Nederlanden. In hoofdstuk 2.1 van deze 
Offerteaanvraag leest u de specifieke deelnemer(s) aan deze 
Offerteprocedure.

Aanbestedinosstukken Alle stukken die door de aanbestedende dienst worden opgesteld of 
vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de 
Offerteprocedure of de Opdracht.

Aanbestedinoswet 2017

Bijlage

Combinatie

Contactpersoon

Wet van 1 november 2012, waarin de nieuwe regels voor 
aanbestedingen staan (Staatsblad 2012/542).

Elk document met in de titel "Bijlage" dat u vindt bij deze 
Offerteaanvraag. Ook de documenten op E-mail met in de titel 
"Bijlage". Een Bijlage is onderdeel van de Offerteaanvraag.

Twee of meer rechtspersonen die zich als samenwerkingsverband 
inschrijven op de Offerteprocedure Elk lid van de Combinatie zegt 
toe zich aan de Opdracht te houden en die uit te voeren. Elk lid van 
een Combinatie is er verantwoordelijk voor dat de hele Opdracht 
uitgevoerd wordt. Elk lid is dus hoofdelijk aansprakelijk voor de 
uitvoering van de Opdracht.

UBRIHIS

E-mail

Eisen

Inkoopadviseur 
E-mailadres:| l@rijksoverheid.nl

Het inkoopsysteem van de Rijksoverheid. Dit systeem ondersteunt 
het proces van offerteaanvragen, bestellingen, 
opdrachtverstrekking, facturatie en ontvangsten.

Eisen opgenomen in het Programma van Eisen waaraan u en/of uw 
Inschrijving moet voldoen om voor gunning in aanmerking te 
komen.

Geschlktheidseisen

Gunninoscriterium

Eisen waaruit blijkt dat u geschikt bent om de Opdracht uit te 
voeren. U leest meer over de geschlktheidseisen in hoofdstuk 5.

Het criterium dat de basis vormt voor de Gunningsbeslissing. U 
leest hier meer over in hoofdstuk 5.

Het voornemen om de Opdracht aan een Inschrijver te gunnen. Dat 
betekent dat wij van plan zijn met die Ondernemer de 
Overeenkomst te sluiten.

Inschrilvino Een door Inschrijver op basis van de Offerteaanvraag in deze 
Offerteprocedure uitgebracht aanbod.

Inschrijver Een Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend in het kader
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Notavan Inlichtinaen

Offerteprocedure

Onderaannemer

Ondernemer

Opdracht

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Overeenkemst

Subounninascriteria/
Subounninascriterium

van deze Offerteprocedure. Een potentiële Inschrijver is een 
Ondernemer die zich heeft aangemeld op E-mail, de 
Offerteaanvraag en mogelijk het voornemen heeft in te schrijven op 
deze Offerteprocedure.

Het document met daarin:
• Onze antwoorden op vragen van u en andere potentiële 

Inschrijvers.
• wijzigingen of aanvullingen op de Offerteaanvraag.

De Nota van Inlichtingen is onderdeel van de 
Aanbestedingsstukken.

Deze inkoopprocedure met het karakter van een meervoudig 
onderhandse procedure als bedoeld in afdeling 1.2.4 van 
Aanbestedingswet 2012.

Een Ondernemer die een deel van de Opdracht uitvoert. Hij doet dat 
in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

Een aannemer, leverancier of dienstverlener volgens de 
omschrijving in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

De overheidsopdracht waarvoor u via deze Offerteprocedure kunt 
inschrijven. We volgen de omschrijving van overheidsopdracht die 
staat in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

De rechtspersoon met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit.

De Inschrijver met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst voor 
Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT) sluit.

Een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken tussen de 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de Opdracht zijn vastgelegd. 
Bijlage A betreft de conceptovereenkomst.

Een nadere uitwerking van het Gunningscriterium.

UBRIHIS

UitsluitinasQ ronden

De organisatie die voor de Aanbestedende dienst de 
Offerteprocedure begeleidt. Zie voor meer informatie: 
httD://ubriik.nl/his.

De dwingende en facultatieve gronden voor uitsluiting van 
deelname aan de Offerteprocedure als bedoeld in respectievelijk 
artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012. Bij deze 
Offerteprocedure worden geen uitsluitingsgronden gehanteerd.
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033
Van:
Aan:
Onder

HamVerknrifcse

rarp:
Datum: i: Jaanpening Aost-Maiter Accountancy 

donderdag 2 augustus 20l612:05:41

Be$te|gQ

Hiennee heb je volledig de juiste toon te pakken.
Voor de achtergrond mag je van mij kiezen welke je wilt gebruiken, die van Neyenrode, Bit of Tilburg.

Met siiendelijke groet

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
Tilburg lAüversjtyoOT^^. 175
mobileJQEE^IHIIIIH

ff II
@gmaü.comemail

skype:'

l@miubzk.nl> het volgende geschreven:Op 1 aug. 2018, om 14:49 heefif 

Beste Hans,
Hierti] een eerste draft van mijn presentatie.

De bevindingen zijn (nog) niet helemaal toegespitst op het perspectief van de gebruiker. 
Laat Je weten of deze richting naar je zin is?

GroetEraH

Van: Hans Verkruijsse 
Verzonden; vrijdag 20 juli 201813:16

Onderwerp: Fwd: Uitnodiging: Jaaropening Post-Master Accountancy

l@atos.net>:|

Waarde amices

Hierbij de ofSciSle uitnodiging die vandaag de deur is uitgegaan naar allerlei personen zoals de alumni.

Graag zou ik uiterlijk 30 augustus jullie (concept) slides willen ontvangen zodat ik mijn inleiding, 
samenvatting en stagen voor het panel kan samenstellen in concept.
Graag uiterlijk 5 september jullie definitieve presentatie slides.

Met vriéndelijke groet en een hele fijne vakantie.

Hans

Prof dr. J.P.J. (Hans) Veikruijsse RE RA 
Tüblgg.U«igëBity:.S5m:Pj. 175 
mobil^jjjjjjjjjjj^^

versity.edu 
f ^laiTcnm

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Post-Master Accountancy ^M^tjvt ni>
Onderwerp: Uitnodiging: Jaaropening Post-Master Accountancy 
Datum: 20 Juli 2018 om 10:51:51 CEST 
Aan: Post-Master Accountancy <||[|@uvt.nl>



Jaaiopening Posl-Mssier Accountancy optefOtngen 
onlm» versie

Isêrouwbaarheod van iinformatjesysteinnieiii: So®tsip<g 
vasnuit eao dirg@tal invalshoeken

Beste couega.

Het is een goede traditie dat de start van het coneg^aar van de Post-Master Accountancy opteMingen van TllbutB 
Univeisity. luister wordt bijgezet met een middagprograinma waarin een voor het accountantsbereep actueel thema 
wordt belicht door sprekers die bovenop de ontwikkeiingen zitten. Het ondenveip van de Jaaropening van collegejaar 
2018-2019 is de betrouwbaarheid van inibrmatiesyslemen, op een moment dat ontwikkelingen steeds sneller lijken te 
gaan. Het onderwerp wordt vanuit drie invalshoaen beliehl. Hd perspec let van de gebruiker wordt ^presenteerd door 
Cokky Hllhorst, onder andere eindverantwoordeHjk voor het Bureau iCT-toetsing van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Konmkrijksrelalies. Abbas Shahim leidt bij Atos Consulting de internationale Governance, Risk S Compliance- 
praktljk. Vanuit die achtergrond van iT-aucat, zal hij het thema van de Jaaropening benaderen. Tenslotte zal Peter 
Eimers. partner bij PwC, zijn visie geven op wat de ontwikkelingen betekenen voor hem als openba» accountant. Dit, 
proyamma wordt kosteloos aangeboden aan studenten van de Post-Master Accountancy opleidingen van Tilburg 
university en aan alumni.

U kunt Zich aanmelden door op onderstaande groene button te klikken en het aanmeUlOimulier in te vullen.

WS hopen u 7 september te venivelkomen!

Met vriendelijke groet.

HansVerkniijsse

'iMt lüfraTrtig'eeiiüi te „„

Programma

Vrijdag 7 september 2018 j Jcsropsning PosW.laoter Accoimtancy optesdinssn 

13::ï0 Ontvangst
Opening door prof. dr. Har» vertduilsse RE RA. dagvoorzitter, hoogleraar intental Control 

: &Accounteiglnlbnmatlon Systems. Tlibuig University

inteldirtg vanuit gebrulkeii^pésperiieftaDrprirt.dr. Cokky, Himoisl.hóogteiBar Business &- 
54 CO iT.Nyerrode Business unhierslly en BuieajlCT-toaskig (BIT)

TnteidöigvanultlT-auditpérspecllefdoorpiBf.(tr.AbbasShstiimRE.hoogleraarrr 
Auditing, rr Governance. Ris* & Comp«anr», \ffije Urflveslten Amsteroan^

, .. ' pons»p)g&jedinolqgy.Ssfviccs ...; , .............y ....... :l.
15 30 Pauze
.B-i« ' IntetóngvanürtacriuntarSsperspeidtetdocfpnjf.dr.PeterElmeisRA; hoogleraar

. , aceoimtanty. Vrije Unh/OTltettAmster^Pv^^
i. , .1 5amenvattiitg«tpaneiiflsó«ste(>rtderlekJ^wan(tedagrt»»zll^ - ,1

■iT-Sö : Borrel *................. ..



Warandelaan 2 
5037 AB Tilburg

|<image011.ipg>|

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent o( dit beticht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en hel bericht Ie verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
vertand houdl 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 electron 
transmission of messages.
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Van;
Aan:
CC:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Prioriteit:

Hans Verkri]ii«KP

Re; Beantwoording vragen Evaluatie BIT 
dinsdag 7 augustus 2018 13:12:56 
20180807 Nota van Inlirhtinaen Evaluatie BIT HV.docx 
ATT00001 .htm 
Hoog .

Beste

Hierbij mijn commentaar 

Met vriendelijke groet 

Hans



D3S
Van;
Aan:

C«
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen:

aiilhui

_________________ lÖï SIT
dowtefdag 16 augustus 2018 16:43:53

univer>itv.edu); Paul Klint |||IJg^@rHii.nl); Gwlm Baarelan

- E10.:
• fïïTÏCiïji!^!

__i^^QI jsif

Prioriteit:

Biilage-LrAtoefiiaie
Biilaoe 2 ~
Bi1laoe3-Cbnfort7;~
Bijlanrfc 4 - Vprl^jarir]^
Bijlage 5 - Yeitimno

m'üiUtiedeaanwra.-;""Fdef.nrif
fleoorddingsfonrii' bit rinn
Hoog

if

Beste leden van de Toezichtsraad,

Vandaag om 14 uur Is de deadline verstreken voor het Indienen van de offertes voor de 
evaluaöejBi^oegd de offerte Inclusief blllaqes die Is Inoedlend. Er Is één offerte ingediend 
(doorp^H). We gaan nu na of AEF en^^^H||H Inderdaad niets hebben ingediend, 
en zo ja waarom niet.

Desalniettemin moet deze offerte beoordeeld worden en gaan we deze dinsdagochtend om 9.00 
uur bespreken, inbeicodes krijgen jullie nog van mij. Naast de offerte met bijlagen heb ik de 
offerteaanvraag en het beoordelingsformulier bijgevoegd.

Zoals eerder aangegeven hebben jullie nu tot maandag 8.00 uur om individueel de 
berordelinc^ doen en het ingevulde beoordelingsfomuller naarP™^^^^" 
By^Jjj|^|@riiksoverheld.nl) en mij te mallen.

Met vriendelijke groet,

Toetsspeoalist 

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

...... .
-0_2.e

^^mibzk.nl

3ureauicttoetsino.nl/



02>6
Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:

r®ïii»!TF?3TFwi?ï?riKTr

ntomst evaluatie BIT 27-« 
maandag 27 augustus 2018 14:10:36

Beste allen,

Voor de startbijeenkomst 'Evaluatie BIT' morgen van 13:30 - 15:00 stuur Ik jullie hierbij de 
agenda:

1. Opening
2. Voorstelrondje
3. Doelstelling van de evaluatie

1. wat zijn de belangrijke / gevoelige onderwerpen die aan bod moeten komen.
2. waar moet in de uitvoering van de evaluatie rekening mee gehouden worden.

4. Toelichting op werkzaamheden BIT
5. Toelichting plan van aanpak

1. welke methode worden gebruikt.
2. welke standaarden / normen worden gebruikt bij de evaluatie van de bevindingen.

6. Betrokkenheid van en afstemming met Toezichtsraad
7. Werkafspraken inzake:

1. inzage in dossiers
2. aanspreekpunten binnen BIT
3. minimaal te interviewen personen

8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

Met vriéndelijke aroet.

Toetsmanagër

Bureau ICT-toetsing
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 OP | Den Haag 
Postbus 20011 1,2500 EA | Den Haag

EB@minh7k nl
^wwvT bureauicItoetsInQ. ni

Afwezig op vrijdag



Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

maandag 27 augustus 2018 16:49:16 
Dienstverleninosnvereenkomst Evaluatie BIT vl.docx 
VerwerkersoverpRnkomst Evaliiatip BITvl.docx

Beste I
Vand^g heb ik met beide telefonisch contact gezocht maar tevergeefs, vandaar per mail. 
In de bijlage de overeenkomsten zoals aangepast op jullie verzoek.
Willen jullie hier naar kijken en deze aanvullen/wijzigen waar nodig, en goedkeuren?
Dan kan deze daarna door voor ondertekening.
Bedanktl
Met vriendelijke groeten.

Coördinator Offerteteam

UBR I HIS
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Beatrixpark, Wiiheimina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | 5e etage, Geei 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

van maandag t/m vrijdag bereikbaar op:

JViB^^^MP’h.ikjpvgrheid.pi
www.UBRiik.ni/his

Van:
Verzon 
Naar: "Lennai
Cc: __________
Onderwerp: FW:

aug. 2U18 14:08 
Richard"

ivaluatie sneven & overeenkomst

Beste Richard,
Zie bijgevoegde onderstreepte zin voor dienstverieningsovereenkomst en 
verwerkingsovereenkomst graag toevoegen voor tekening.
Groet,

)e ondergetekenden:
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties/Directie IFHR,
namens deze.
Directeur IFHR, A.M. Weimar (André) 
hierna te noemen: Opdrachtgever,
en die ais inhoudeiiik opdrachtgever gerepresenteerd wordt door de Toezichtsraad BIT, namens 
deze de heer Hans Verkruiisse. voorzitter van de Tnezichtsraad.

2. Andersson, Elffers, Felix, Organisatie en Informatica Adviseurs B.V. 
(statutair) gevestigd te Utrecht, 
te dezen vj^tegenwoordigd door 
Partner,
hierna te noemen^pdrachtnemer, 
etc...
Van:[_____________

Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 18:18 

Onderwerp: FW: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst
En nog het hele setje stukken incl Dienstverieningsovereenkomst. Morgenochtend bellen?



Van: I
Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 09:10
Aan: ToezichtsraadBIT@minh7l<.nl: Hans Verkruijsse l^^|^^J|^[@tiihijrgijniversitv.pdu) 
^^^^^^^J(5)tilburguniversitv.edij>: Paul Klint <^^^^[@rwi.nl>:

Gerko Baarslag I
CC:[

Onderwerp: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst 
Dag allen.
Aan de hand van de consensusbeoordeling heb ik de brieven opgesteld en de overeenkomsten 
ingevuld (zie bijlage). Graag ontvang ik eventuele aanpassingen en/of akkoord uiterliik vandaag 
einde dao. zodat de brieven morgen verstuurd kunnen worden.
IQ, begrijp ik goed dat jij akkoord bent wanneer de TR akkoord is? Ik leg ze tegelijkertijd voor 
aan mijn collega voor interne review, zodat we ze uiterlijk morgen kunnen versturen.
NB. Bij reply op mijn adres, krijg je een afwezigheidsmelding die je mag negeren, voor evt. 
dringende vragen tussendoor graag even bellen.
Groet,



Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

210.2. l@tilburouniveiaty^ui: Paul Klint JÜ; GttKti.Paarslag

1 startbQeenkomst evaluatie BIT 27-8 
dinsdag 28 augustus 2018 11:10:37 
Offerte Evaluatie BfT nrff

Beste Toezichtsraad,

Voor de volledigheid bijgevoegd nog de offerte van AEF. Als jullie een print willen van de 
agenda of de offerte dan hoor ik het graag.

Tot vanmiddag 13:30, Z31.113. De 31® verdieping is afgeschermd en wanneer je er bent kun je 
mij bellen.

Van:|__________
Verzonden: maandag 27 augustus 201814:09 
Aan: <|jj||^@aef.nl>;

l^cioaTnl' <|||^y^m||@cioai.nl>; 
l@tilburguniversjty.edu>; |[^gH@cwi.nr 

|@minbzk.nl>

Onderwerp: Agenda startbijeenkomst evaluatie BIT 27-8

(Saef.nl' <^mim||||@aef.nl>; 
l@tilburguniversity.edu' 

|@cwi.nl>;Q

Beste allen,

Voor de startbijeenkomst ‘Evaluatie BIT' morgen van 13:30 - 15:00 stuur ik jullie hierbij de 
agenda:

1. Opening
2. Voorstelrondje
3. Doelstelling van de evaluatie

1. wat zijn de belangrijke / gevoelige onderwerpen die aan bod moeten komen.
2. waar moet in de uitvoering van de evaluatie rekening mee gehouden worden.

4. Toelichting op werkzaamheden BIT
5. Toelichting plan van aanpak

1. welke methode worden gebruikt.
2. welke standaarden / normen worden gebruikt bij de evaluatie van de bevindingen.

6. Betrokkenheid van en afstemming met Toezichtsraad
7. Werkafspraken inzake:

1. inzage in dossiers
2. aanspreekpunten binnen BIT
3. minimaal te interviewen personen

8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

Metwvende/jfff^roet^ 
loetsmanage^^^^^"

Bureau ICT-toetsing



Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

WW. bur6auicttQ6tsinQ.nl 

Afwezig op vrijdag



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Gerko Baarslag

02g
|®cwi.nl: ©tilburaunivereilv.edu

RE: Contactgegevens t 
dinsdag 28 augustus 2018 19:40:34

Bestel

Was inderdaad prettig gesprek.

Ivm een geannuleerd bezoek aan Houston ben ik nog erg flexibel in de tweede week van 
september; ik kan alleen 14 september niet.

Zou je svp een invite willen sturen in die week via[^^^|@fugro.com ? De afspraak is dan op 
het hoofdkantoor van Fugro op de Veurse Achterweg 1 in Leidschendam.

Met vriendelijke groet,

Gerko Baarslag

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 17:36 
Aan: ^^^^@cwi.nl' '^^^^|(S>cwi.nl>; 
<^^^^^^^|@tilburguniversity.edu>;

<^^^^^^|@minbzk.nl>; 
Onderwerp: Contactgegevens AEF

@tilburguniversity.edu' 
@cioai.nl' <|l^^^^^|@cioai.nl> 

@aef.nl>

Beste allen.

Prettig om vandaag kennis te hebben gemaakt vanwege de evaluatie van het BIT.
Hieronder stuur ik nog de contactgegevens van ons team (voor de volledigheid inclusieffiiBI en

I)-
@apf.nl) -

l@aef.nl) -

@aef.nl)

Met Gerko plannen we graag nog een gesprek in de 273® week van september, eh ook de 
anderen spreken we graag in de komende tijd.
Met vriendelijke groeten.

AnderssonEl^rs Felix__________

16,
Postbus 8.S 198, 3508 AD Utrecht 

l^aef.nl | wtwj.aef.nl



dviseur

. Andersson Elffers Felix__________

Postbus 85198, 3508 AD Utrecht 
www.aef.nl

recht

Vplq Andersson Flffers Felix op I'inkedin voor actuele nieuwsberichten en vacatures



Van:
Aan:
OndarMrerp;
Datum:

OHó
T: brieven & overeenkomst 

dinsdag 28 augustus 2018 15:24:21

Beste B||,
Zojuisf^probeerde ik je telefonisch te bereiken m.b.t. dit traject. 
Wellicht dat je mij hier nog even over kunt terugbellen?
Met vriendelijke groeten,

Coördinator Offerteteam

UBR I HIS
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | 5e etage, Geel 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

van maandag t/m vrijdag bereikbaar op:

i^,.U£SÖKJil/hiswwW-tJBttii

28 augustus 2018 15:24

'aluatie BIT: brieven 8i overeenkomst 

"ebben geen verdei^anvuinng meer.
ïnancteel adviseur (j||^B|j||jjj|jj^H heeft vandaag contact gehad met de HIS omdat het 

adres van AEF toegwoegdmoeFworaen aan het contract. Heb jij of een van je medewerkers 
contact gehad met|QH hierover?
Met vriendelijke groet,

roetsspeciali

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

https:|f/www.burieauicttQetsiny.nl/

Van:|___________
Verzonden: maandag 27 augustus 201816:49

Onderwerp: RE: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst 
BesteBjl en^m
Vandaég heb ik met beide telefonisch contact gezocht maar tevergeefs, vandaar per maif. 
In de bijlage de overeenkomsten zoals aangepast op jullie verzoek.
Willen jullie hier naar kijken en deze aanvulten/wijzigen waar nodig, en goedkeuren?
Dan kan deze daarna door voor ondertekening.
Bedankt!
Met vriéndelijke groeten.



Coördinator Offerteteain

UBR I HIS
Uitvoeringsorganisatie Beclrijisvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | 5e etage. Geel 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

van maandag t/m vrijdag bereikbaar op:
mP

fir^ksoverheïd .nl

Van:
Verzonden: 27 aug. 
Naar: "Lennartz. Richi

@minh7k nl>

ï5HiC.2,e
10,2,.?

Onderwerp: FW; Evaluatie E
BJsnrni!zk.iü>;

erwerp: FW; Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst 

Beste Richard,
Zie bijgevoegde onderstreepte zin voor dienstverieningsovereenkomst en 
verwerkingsovereenkomst graag toevoegen voor tekening.
Groet,

ondergetekenden:
1. De Staat der Nederianden, waarvan de zetei is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van Binneniandse Zaken & 
Koninkrijksreiaties/Directie IFHR, 
namens deze,
Directeur IFHR, A.M. Weimar (André) 
hierna te noemen: Opdrachtgever,
en die ais Inhoudeiilk opdrachtgever oerapresenteerd wordt door de Toezlehtsraad BIT, namene 
deze de heer Hans Verkrullsse. voorzitter van de Toezlehtsraad. 

en
2. Andersson, Elffers, Felix, Organisatie en Informatica Adviseurs B.V.
(statutair) gevestigd te Utrecht,
te dezen vertegenwoordigd door 
Partner, ||^Q||jjjj^HHj|k 
hierna t^ïoemen^pdracntnemer, 
etc...

rko Baarslag f|yQ||^|||||^!£ioayii) <|y|[g

@tilhiirpijnivpr«;ity prin)

D-

Verzonden: donderdag 23 augustus 201818:18 

Onderwerp; FW: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst
En nog het hele setje stukken Incl Dienstverieningsovereenkomst. Morgenochtend bellen?

Van:mmimVerzonden: donderdag 23 augustus 2018 09:10
Hans Verkruijsse i

|@tilburguniversitv edu>- Paul Klint 
Gerko Baarslag |
CC:|
Onderwerp: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst 
Dag allen.
Aan de hand van de consensusbeoordeling heb Ik de brieven opgesteld en de overeenkomsten 
ingevuid (zie bijlage). Graag ontvang ik eventuele aanpassingen en/of akkoord uiterlilk vandaag 
eindg.diflf zodat de brieven morgen verstuurd kunnen worden.
nj, begrijp ik goed dat jij akkoord bent wanneer de TR akkoord is? Ik leg ze tegelijkertijd voor 
aan mijn collega voor interne review, zodat we ze uiterlijk morgen kunnen versturen.
NB. Bij reply op mijn adres, krijg je een afwezigheidsmelding die je mag negeren, voor evt. 
dringende vragen tussendoor graag even bellen.
Groet,

@rinai.nl>





Ckl
Vans
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Jieer HIS: Postbus nfimi finanri,^ 
RE: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst 
woensdag 29 augustus 2018 11:15:07

Heb ]e voor mij het contract ook in een Word versie? Dan kunnen we digitaal het 
verplichtingennummer nog invullen.
Groeten, f
Van:
Verzonden: woensdag 29 augustus 201811:11 
Aan:|
CC: Contractbeheer HIS
Onderwerp: RE: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst

Zoals gister besproken, hierbij de versies zoals deze zijn goedgekeurd zowel intern als door jullie. 
Kun jij zorgen voor ondertekening van deze?
Zoals besproken moet de verwerkersovereenkomst nog wel worden aangevuld (eventueel in 
overleg met de leverancier).
Bedankt!
Met vriendelijke groeten,

Coördinator Offerteteam

UBR I HIS
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beatrixpark, Wilhelmina van Prüisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | 5e etage. Geel 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

van maandag t/m vrijdag bereikbaar op:
Ml 
Tl

...
28 augustus 2018 15:24

iluatie BIT: brieven 8i overeenkomst

lebben geen verdei^anv^ng meer.
onze financieel adviseur heeft vandaag contact gehad met de HIS omdat het
adres van AEF toegevoeqi^nöê^ordën aan het contract. Heb Jij of een van je medewerkers 
contact gehad mefMHW hierover?
Met vriendelijke groet,. 

Toetespecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA 1 Den Haag

ïïK, 2 f
^^Sib7k.nl

3Ufgauicttoetsina.nl/



Verzonden: maandag 27 augustus 201816:49 
Aan:
Onderwerp: RE: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst 
Besteraen|QB
Vandaag heb ik met beide telefonisch contact gezocht maar tevergeefs, vandaar per mail. 
In de bijlage de overeenkomsten zoals aangepast op Jullie verzoek.
Willen Jullie hier naar kijken en deze aanvullen/wijzigen waar nodig, en goedkeuren?
Dan kan deze daarna door voor ondertekening.
Bedankt!
Met vriendelijke groeten.

l@minhyk nl>

Coördinator Offerteteam

UBR I HIS
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | 5e etage, Geel 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

van maandag t/ni vrijdag bereikbaar op:
010.2[Ti0.2.i
10.2.e &riiksoverheid.nl 
www.URRnIc nl/hic

Van:
Verzonden: 27 aug 
Naar: "Lennartz, Ric 
Cc:'

[:^hnjiih7,k.nl>

nderwerp ; Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst
Beste Richard,
Zie bijgevoegde onderstreepte zin voor dienstverleningsovereenkomst en 
verwerkingsovereenkomst graag toevoegen voortekening.
Groet,

De ondergetekenden:
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken & 
KonInkrijksrelaties/DIrectle IFHR, 
namens deze,
Directeur IFHR, A.M. Welmar (André) 
hierna te noemen: Opdrachtgever,
en die als InhoudelHk opdrachtgever gerepresenteard worrit rinar da Tnoylrhtgraad BTT. namone 
deze de heer Hans Verkruljsse. vnnnr|M-er van de Tneylrhtgraari

en2. Andersson, Elffers, Felix, Organisatie en Informatica Adviseurs B.V.
(statutair) gevestigd te Utrecht,
te dezen vertegenwoordigd door 
Partner,
hierna te nSernen^pdrachtnemer, 
etc...
Van:j
Verzonden: donderdag 23 augustus 201818:18

Onderwerp: FW: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst
hele setje stukken Incl Dienstverleningsovereenkomst. Morgenochtend bellen?

Van:|



Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 09:10
A3n:||[^^^^^^^J(5)minbzk.nl: Hans Verkruijsse ^^^^^^^^BfStilhurguniversity.prlii) 
<ffl^^^^B^.ü!.l3urguniversitY,edii>; Paumint^^^|M£wüil) <Qg^|j[S£wLni>;

GerkoBaarslag^^^|j^|.@£iQaLnl)

Onderwerp: Evaluatie BIT: brieven & overeenkomst 
Dag allen,
Aan de hand van de consensusbeoordeling heb ik de brieven opgesteld en de overeenkomsten 
ingevuld (zie bijlage). Graag ontvang ik eventuele aanpassingen en/of akkoord uiterlijk vandaag 

zodat de brieven morgen verstuurd kunnen worden. 
liSEl begrijp ik goed dat jij akkoord bent wanneer de TR akkoord is? Ik leg ze tegelijkertijd voor 
aan rnijn collega voor interne review, zodat we ze uiterlijk morgen kunnen versturen.
NB. Bij reply op mijn adres, krijg je een afwezigheidsmelding die je mag negeren, voor evt. 
dringende vragen tussendoor graag even bellen.
Groet,



04Z
Van;
Aan:
Cc;
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

i§!tpinb?;k.nl
|(adoai.nlV: "Hans Verknjiissp": "Paul Klint"

woensdag 29 augustus 2018 16:55:56
Instructie - Iniogoen in e*SWF voor gBStQebruikers.pdF

Beste Toezichtsraad,

Net hebben jullie als het goed is twee mails gehad, een over een gastaccount voor de e-SWF 
(samenwerkingsfunctionaliteit) en een tweede over verleende toegang tot de Sharepoint. Als 
het goed is hebben jullie bijgevoegde handleiding ontvangen. Hopelijk lukt het om in te loggen. 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

roetsspecialist

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

https://www.bureaijirttoetsinQ.nl/



0<^3>

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bülagen:

L'Ü/^UiibUK

^Siinbzk.nl

Postbus DGOO financieel beheer 
Tekenen dienstveneningsovereenkomst evaluatie BIT 
vrijdag 31 augustus 2018 12:12:27 
2Q1807Q6 Behoeftestellino tweede evoluatie BTT.docx 
DienstverleninQSQvergGnkomst Evaluatie BIT vl.docx

Beste collega,

Wil je de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst voor de evaluatie BIT aan het tekenboek 
van André Weimar toevoegen? Voor de volledigheid heb ik de behoeftestellinq bijgevoegd. Te 
zien is dat de winnende offerte voordeiig is uitgevallen excl. btw. in plaats van €

Na ondertekening ontvang ik graag een scan, zodat ik de dienstverleningsovereenkomst zo 
spoedig mogelijk kan mailen naar AEF ter ondertekening. Binnenkort volgt nog de 
verwerkersovereenkomst ter ondertekening.

Met vriendelijke groet.

Toetsspecialist

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

https://www.hureauirttoetsina.nl/



ouh

Van:
Aan:
Cci
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Hans Verkruiisse

halQaar rapportage 
maandag 3 september 2018 15:45:03
gvaliiarie-burpaii-ift-rnptsina-bH--1 -ianiiari-tot-30 juni 201 B.rinrx 
ATTOOnni .htm

Waarde amices

Bijgesloten mijn aanzet voor de halQaar rapportage. 

Ik sta open voor aanvullingen en opmerkingen 

Met vriendelijke groet 

Hans



Van:
Aan:
Cc:
Ondeivrerp:
Datum:
Bijlagen:

I3.2 e I
MifcLiytuuiw!

10.2.€
Ijaar rapportage 

maandag 3 september 2018 17:33:43 
Rannortaofi BTT perste helft 2ni.8.dnrx

Beste allen,

Bedankt Hans. Ik ben zo vrij geweest de rapportage alvast in het format te plaatsen 
(bijgevoegd). Verder een paar tekstuele suggesties waarbij het jullie vrij staat om deze wel of 
niet over te nemen.

Om verwarring te voorkomen hanteer ik een vaste terminologie, de halfjaarlijkse rapportage 
aan de staatssecretaris van de Toezichtsraad noem ik de (halfjaarlijkse) rapportage en de 
externe evaluatie om het jaar noem ik de evaluatie. Ik heb de rapportage hierop aangepast.

Met vriendelijke groet.

F
Van: Hans Verkruijsse^^^^^^^@uvt.nl> 
Verzonden: maandag 3 september 2018 15:45 
Aan: Paul Klint^^^^|(S)cwi.nl>; Gerko Baarslag 
CC: @ m I n bzk.n l>;
Onderwerp: halfjaar rapportage

Waarde amices

Bijgesloten mijn aanzet voor de baljaar rapportage. 

Ik sta open voor aanvullingen en opmerkingen 

Met vriendelijke groet 

Hans

@cioai.nl>
@minbzk.nl>



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

|ig!fPinteK-n|

Agenda en stukken donderdag 27 september
donderdag 20 september 2018 11:00:35
Agenda Toezichtsraad BIT 27 september 2018.docx
Bnlaoe la Verslag Toezichtsraad BIT 12 juli 2Q18.docx
BMIaoe Ib 2018Q712 Werkwijze Tf^^^jchtsraad BlT.dQcx
Bijlage 2a beantwoQrdinq-kamervraQen-Qver-arQte-ict-Droiecten-Qverheid.ndf
Bijlage 2b Verzoek technische briefing over ICT-proiecten bii Justitie e....pdf
BMIage 8a 2Q18Q917 Proiectenoverzicht BIT.docx

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de agenda en de stukken voor donderdag 27 september 13.30-15.00. Aansluitend is 
tot 16 uur het interview voor de evaluatie.
De stukken zijn ook bier op de samenwerkingsfunctionaliteit te vinden. Laat het weten als 
Iemand een papieren versie van de stukken wii.

Bijlage 7a Memo risicogebaseerd toetsen volgt nog.

Met vriendelijke groet.

Toetsspeclalist

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

https://www.bufeaijirttoetsina.nl/



Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511 AE Den Haag

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd 27 september 2018, 13:30-15:00

Vergaderpiaats Turfmarkt 147, Z22-36-Mount Scenery zaal
Deeinemers Hans Verkruijsse

Paul Klint
Gerko Baarslag

- ambtelijk

Pminbzk.ni

Datum
20 september 2018

Bijlage(n)
6

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 12 juli 2018
b. Addendum werkwijze

2. Ter informatie
a. Kamervragen over grote ICT-projecten bij de overheid
b. Verzoek technische briefing door commissie Justitie en Veiligheid

3. Nabespreken gesprek met de SG en de staatssecretaris

4. Bespreken nevenfunctie

5. Bespreken voortgang evaluatie

6. Bespreken vernieuwingen en BIT

7. Bespreken kader risicogebaseerd toetsen
a. Memo risicogebaseerd toetsen

8. Bespreken toetsenoverzicht
a. Toetsenoverzicht BIT

9. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering op 29 oktober 2018 10.00-11.30

15:00-16:00 Aansluitend aan de vergadering interview voor de evaluatie
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Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen/Afgerond
1 17-5-2018 Afspraak plannen 

met DGOO fa Wachten op nieuwe DGOO 
vanaf 1 november 2018

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 112^ Gereed 12-7

5 17-5-2018 Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist

la2
Gereed 12-7

6 4-7-2018 Voorstel addendum 
werkwijze fa Gereed 12-7

7 4-7-2018 Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

fa Gereed 27-8

8 4-7-2018 Projectenlljst
meesturen

|,0.m Gereed 12-7

9 4-7-2018 Voorstel
opdrachtomschriivinq IQ Gereed 12-7

10 4-7-2018 Shortlist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed 12t7

11 4-7-2018 Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

fa2
Gereed 12-7

12 4-7-2018 Afspraak plannen 
met SG m Gereed 12-7

13 12-7-2018 Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

ai Gereed 27-8

14 12-7-2018 Concept rapportage 
opstellen

Hans Gereed 27-8

15 12-7-2018 RIsicogebaseerd 
kader opstellen i Zie agendapunt 7

16 12-7-2018 Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

luiden Cokky en Paul hebben dit 
besproken, zie 
agendapunt 6

17 12-7-2018 Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogelijkheden zijn

m— Gereed 27-8

Verzonden toetsen aan de Toezichtsraad sinds de vorige vergadering; 
GrIT

QA-formuiier 10-9
iCAS

QA-formulier 4-9
LMW2

QA-formulier 4-9
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

ICT-werkplekdientverlening OCW 
QA-formulier 4-9

AGS
Wegings en verantwoordingsdocument 27-7 
QA-formulier 19-9

JDS
Wegings en verantwoordingsdocument 31-8 

Transitie werk.nl
Wegings en verantwoordingsdocument 4-9
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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

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511AE Oen Haag
Contactpersoon
10.2.e
H10.2.e 
10.2.e [

Datum 
13 juli 2018

Vergaderdatum

Deelnemers

12 Juli 2018, 10.00-11.30
Hans Verkruljsse - voorzitter 
Paul Klint 
Gerko Baarslag
10.2. e
10.2, e - ambtelijk secretaris

Voor aanvang van de vergadering komt Hans Wanders langs en neemt afscheid
van de Toezichtsraad. De Toezichtsraad bedankt hem voor de fijne
samenwerking.

1. Opening en vaststellen notulen bijeenkomst 17 mei 2018 en 
conference call 4 juli 2018

Hans opent de vergadering.
De notulen van 17 mei en 4 juli worden vastgesteld.
De actielijst wordt besproken en vastgesteld.

De afspraak met de SG Is gepland, met hem zal onder andere de borging van 
de onafhankelijkheid van het BIT besproken worden. Naar het gesprek met de 
SG gaan Hans en Paul.

- In oktober en november zullen extra vergaderingen van de Toezichtsraad 
gepland worden vanwege het tijdelijke Intensievere toezicht. Bij voorkeur op 
vrijdag geen afspraken.

2. Lopende zaken BIT

____ I geeft een toelichting op het Wijzigingsbeslult. Het wijzigingsbeslult zorgt
ervoor dat de Politie en Raad voor de rechtspraak onder het BIT gaan vallen, 
schoonheidsfoutjes worden gecorrigeerd en de organisatorische wijziging van het 
BIT Is doorgevoerd J

1.1

1
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Datum 
13 juli 2018

im geeft aan dat het Derde Benoemingsbesluit BIT Is gepubliceerd en dat 
daarmee de leden zijn herbenoemd. Er zijn brieven verstuurd om dit te 
bevestigen.

3. Bespreken externe evaluatie 2018 en vaststellen 
opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
De opdrachtomschrijving wordt doorgesproken stuurt vandaag een 
gewijzigde opdrachtomschrijving rond waarna deze schriftelijk wordt vastgesteld. 
ActicyJQ: opdracht omschrijving vandaag wijzigen en rondsturen.

Evaiuatie
ÉkSiffi toelichting. Er Is gekeken naar een bestuurlijk bureau die niet
betrokken is bij ICT van de overheid.ligt kort de vier voorgestelde partijen 
toe. Er wordt Ingestemd met een uitvraag bij deze partijen. In de uitvraag moet 
een IT-deskundIge en onafhankelijkheid als els worden opgenomen. Ook moet 
gevraagd worden welke eventuele Integriteitsrisico's de bureaus zelf zien.

De bereikbaarheid tijdens de zomer is besproken.

4. Bespreken intensiever toezicht en vaststeken addendum werkwijze

De Toezichtsraad Is akkoord met het voorstel, op voorwaarde dat wordt 
opgenomen dat het contact tussen de Bureaumanager en de Toezichtsraad in een 
dossier wordt bijgehouden, en niet in de dossiers van de verschillende toetsen.

5. Bespreken opstellen rapportage helft 2018

De Toezichtsraad bespreekt de halQaarliJkse rapportage. Onderwerpen voor de 
rapportage:

- BRP
- Organisatorische wijziging BIT
- Volledigheid aanmelden van projecten bij BIT en Rijks ICT-dashboard 

De Introductie van het risicogebaseerd toetsen

Actie Hans: een voorstel opstellen voor de rapportage.

iggg geeft aan dat ze zelf meer gaat aanjagen achter het aanmelden van 
projecten bIJ BIT en Rijks ICT-dashboard. |--------------------------------------------

__________ Actieopstellen van een risico gebaseerd kader
voor de volgende vergadering van de Toezichtsraad.
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6. Bespreken toetsenoverzicht

De toetsen worden kort besproken||J|^ geeft aan dat ze er naar aan het kijken 
is hoe we er voor zorgen dat het BIT niet tegen vernieuwing is maar wel goede 
adviezen wil geven met in acht neming vanbestaande systemen en 
(nóodzakelijke) vernieuwingen. Actie||jg^ en Paul: een keer apart overleggen 
hierover.

7. Rondvraag en sluiting

Gevraagd wordt om de mogelijkheden om documenten makkelijker te verspreiden 
bijvoorbeeld via SharePoint. Actief^: uitzoeken wat de (SharePoint) 
mogelijkheden zijn.

Nr Datum Wat Wie Opmerkingen/Afgerond
1 17-5-2018 Afspraak plannen 

met DGOO lEI Wachten op nieuwe DGOO

2 17-5-2018 Afspraak planen met 
stas lEI2

Na de zomer plannen, 
eerst gesprek met SG

3 - 17-5-2018 Rapportage 2® helft 
2017 naarde TK w Gereed

4 17-5-2018 Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten

Gereed

5 17-5-2018 Bedragen per project 
, toevoegen aan 
proiectenliist F Gereed

6 4-7-2018 Voorstel addendum 
werkwijze m Gereed

7 4-7-2018 Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

m In gang gezet.

8 4-7-2018 Projectenlijst
meesturen

Gereed

9 4-7-2018 Voorstel
opdrachtomschriivina

Gereed

10 4-7-2018 Shortlist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed

11 4-7-2018 Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen F Gereed

12 4-7-2018 Afspraak plannen 
met SG m Gereed

13 12-7-2018 Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

a Nieuw

14 12-7-2018 Concept rapportage 
opstellen

Hans Nieuw

15 12-7-2018 Risicogebaseerd 
kader oostellen

Nieuw
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16 12-7-2018 Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

en Nieuw

17 12-7-2018 Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogelijkheden zijn

m Nieuw
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Werkwijze Toezichtsraad BIT

Versie

Datum -l-2-iuli-201812 iuli 2018
Status Definitief

In het Insteiiingsbesiuit tijdelijk Bureau ICT-toetsing is in artikel 5 lid 2 
aan de Toezichtsraad BIT de volgende drie opdrachten gegeven:

1 toezicht houden op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit 
van het BIT;

2 het periodiek rapporteren aan de Minister voor Wonen en 
Rijksdienst;

3 het geven van opdracht voor evaluaties.

Conform artikel 5 lid 9 van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT- 
toetsing van 10 juli 2015 stelt de Toezichtsraad BIT zijn eigen werkwijze 
vast. In de vergadering van 2 juni 2016 heeft de Toezichtsraad BIT 
aansluitend op de gegeven opdrachten de volgende werkwijze vastgesteld:

1 Toezicht houden op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van
het BIT.
a) uiterlijk twee weken na het verschijnen van het definitieve advies 

ontvangt de Toezichtsraad BIT de rapportage van het Bureau ICT- 
toetsing inclusief het wegings- en verantwoordingsdocument. 
Uiterlijk vier weken na het definitieve advies volgt het ingevulde 
quality assurance formulier. Uiterlijk vier weken na het advies of 
later indien niet beschikbaar ontvangt de Toezichtsraad BIT de 
officiële reactie van de verantwoordelijk minister aan de Tweede 
Kamer;

b) het hoofd van het Bureau ICT-toetsing neemt bij controversiële 
adviezen danwel escalaties na het verschijnen van de rapportage 
van het Bureau ICT-toetsing onverwijld telefonisch contact op met 
de voorzitter van de Toezichtsraad BIT;

c) indien naar de mening van een van de leden van de Toezichtsraad 
BIT een van de onder artikel 1 sub a genoemde documenten 
daartoe aanleiding geeft, zal binnen twee weken door de voorzitter 
van de Toezichtsraad BIT een conference call worden 
georganiseerd waarbij aanwezig zijn ten minste het hoofd van het 
Bureau ICT-toetsing en twee leden van de Toezichtsraad BIT;

d) één keer per kwartaal vindt een vergadering plaats op het 
departement waarbij mede bepaald door de voorliggende 
projecten:



Defin tief | Werkwijze Toezichtsraad BIT | 23 juni 2016

I. kennis genomen wordt van de methode en techniek die 
gehanteerd worden bij de toetsing;

II. kennis genomen wordt van de onafhankeiijkheid toetsing 
van nieuwe personen binnen het Bureau ICT-toetsing;

III. een gesprek plaats vindt met één of meerdere leden van 
het toetsingsteam van een toetsing afgerond in de weken 
voorafgaande aan de vergadering over de wijze waarop de 
toetsing is uitgevoerd;

IV. de realisatie van de planning van het afgelopen kwartaal 
inclusief de opvolging van de door het Bureau ICT-toetsing 
gegeven adviezen worden besproken;

V. de planning van het Bureau ICT-toetsing voor het volgende 
halfjaar wordt doorgenomen op aspecten van 
haalbaarheid.

2 Het periodiek rapporteren aan de Minister van Binneniandse Zaken en 
Koninkrijksreiaties.
a) een keer per halfjaar, voor het eerst over de periode eindigend 30 

juni 2016, rapporteert de Toezichtsraad BIT schriftelijk aan de 
Minister voor Wonen en Rijksdienst over de bevindingen van de 
Toezichtsraad BIT aangaande de kwaliteit, onafhankelijkheid en 
effectiviteit van het Bureau ICT-toetsing. Dit wordt door de 
Toezichtraad BIT ter kennisgeving verstuurd aan het Bureau ICT- 
toetsing;

b) een keer per jaar, voor het eerst per 30 november 2016, voert het 
Bureau ICT-toetsing een self-assessment uit, die tijdens het 
eerstvolgende kwartaaloverleg mondeling door het hoofd van het 
Bureau ICT-toetsing met de Toezichtsraad BIT wordt besproken;

c) een keer per jaar, voor het eerst eind december 2016, bespreekt 
de voorzitter van de Toezichtsraad BIT, al dan niet samen met 
andere leden van de Raad en het hoofd BIT, met de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gerapporteerde 
bevindingen van de Toezichtsraad BIT;

d) de Toezichtsraad BIT behoudt zich het recht, om indien naar zijn 
mening noodzakelijk, ongevraagd en buiten de aanwezigheid van 
medewerkers van het Bureau ICT-toetsing de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren over van 
belang zijnde zaken.

3 Het geven van opdracht voor evaiuaties
In het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing is in artikel 6 de 
evaluatie van het Bureau ICT-toetsing opgenomen. Deze 
evaluatierapporten dienen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gezonden te worden, die deze stukken, vergezeld 
van een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer van de Staten- 
Generaal zendt. De uitvoering van de evaluatie vindt plaats onder de 
verantwoordelijkheid van de Toezichtsraad BIT door een 
onafhankelijke instantie. Hiertoe onderneemt de Toezichtsraad de 
volgende acties:
a) het selecteren en benoemen van een onafhankelijke instantie voor 

het uitvoeren van de evaluatie voor het eerst uit te voeren na 1 
juli 2016 en daarna volgend iedere 2 jaar, waarbij tevens 
betrokken wordt het oplossen van de in het voorgaande 
evaluatierapport begrepen tekortkomingen;

b) het kennisnemen van het evaluatierapport en het commentaar 
daarop van het Bureau ICT-toetsing qpgesteld door het hoofd BIT;

c) het voorzien en bespreken van commentaar met de onafhankelijke 
instantie van de evaluatierapportage;
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d) het doorsturen van het evaluatierapport ten behoeve van zijn 
rapportage aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal naar de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

e) het bespreken van het evaluatierapport met de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

f) de Toezichtsraad BIT behoudt zich het recht, om indien naar zijn 
mening noodzakelijk, buiten de periodieke evaluatie om een 
evaluatie onderzoek in te stellen en hieromtrent overeenkomstig 
vorenstaande te rapporteren.

Op 26 juni heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkriiksrelaties een Karnerbrief f2018Z12669) verzonden over een 
organisatorische wilziQina van het BIT. In üe brief wordt aanaeaeven dat 
thdeliik de Bureaumanager BIT aan het hoofd staat van het BIT en de 
adviezen van het BIT vaststelt. De Toezichtsraad zal gedurende deze 
periode ftot 1 januari 2019) extra toezicht houden op de uit te brengen 
BIT-adviezen. Dit wordt ingevuld door:

Voorafgaand aan het uitgaan van een definitief advies wordt deze aan 
de Toezichtsraad gezonden met het verantwoordinos- 
weoinosdocument. Dit was eerder binnen twee weken na het 
verzenden van het definitieve advies.
Bij bijzonderheden tijdens een toets wordt de voorzitter van de 
Toezichtsraad gebeld door de Bureaumanager.
De Toezichtsraad zal maandelijks (telefonisch^ vergaderen indien dit 
noodzakelilk is.
Het staat de Bureaumanager vrii om de Toezichtsraad te bellen om te 
overleggen over een toets.
Het contact tussen de Bureaumanager en de Toezichtsraad BIT wordt 
door de Bureaumanager geregistreerd.
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Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Commissie J&V

Aan de minister van Justitie en Veiiigheid 
Ministerie van Justitie en Veiiigheid 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag

Plaats en datum: 
Betreft:

Ons kenmerk:

Den Haag, 13 september 2018
Verzoek technische briefing over lopende ICT-projecten bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid
2018Z14939/2018D44123

Geachte heer Grapperhaus,

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 12 september 2018 
is gesproken over de lopende ICT-projecten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De commissie heeft besloten u te verzoeken een technische briefing te laten verzorgen door de Chief 
Information Officer en het hoofd van het Bureau ICT toetsing over de lopende ICT-projecten op J&V- 
terrein.

Bij dezen breng ik u het besluit van de commissie over.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20D18 
2500 EA Den Haag

fekamer.nl



Proiectenoverzicht BIT 17 september 20l«

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mii 
fdashboard^1 Omgevingsloket I&M Pilot m 2015 €112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot f 2015 € 103
3 Blik op NVWA 2015 ^ EZ (NVWA) Pilot m 2015 €37
4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond i 2016 Niet op RID
5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond 2016 Niet op RID
6 Programma elD BZK Afgerond 2016 € 38
7 Grensverleggende U Defensie Afgerond m 2016 Niet op RID
8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 2016 € 50
9 Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond m 2016 €87
10 Zelfbediening Justitiabelen V&J (DJI) Afgerond m2 2016 €20
11 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond 2016 €22
12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond m 2016 € 9
13 Union Customs Code (UCC), Multi-annual Strategie

Plan (MASP)
Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond iQ2 2016 € 141
14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond iH 2016 € 176
15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK (Rijksvastgoedbedrijf) Afgerond H 2016 €36
16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 

marechaussee
Defensie Afgerond m 2017 € 51

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond w~ 2017 €37
18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond m2 2017 € 18

O
CN



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m 2017 € 69
20 Lerarenregister OCW Afgerond f 2017 €21
21 Beiastingdienst Investeringsagenda Fin (Belastingdienst) Afgerond B 2017 Niet op RID
22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond W~ 2017 € 103
23 CivMii Communication System I&M Afgerond B0 2017 € 22
24 Digitaai Steisei Omgevingsvergunning I&M Afgerond BI 2017 € 112
25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond P 2017 € 19
26 Eiectronic Fiight Strips I&M Afgerond 1— 2017 € 10
27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond BI 2017 € 14
28 Phoenix+ EZ (CBS) Afgerond

1
2017 €41

29 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond BI 2018 Niet op RID
30 Grensverleggende U (vervolgtoets) Defensie Afgerond BI 2018 Niet op RID
31 Landelijk Meetnet Water2 I&M (RWS) Afgerond B 2018 €0
32 Rehosting Platform Aangifte Systeem Douane Tarief 

Voorziening (AGS/DTVj
FIN (Douane) Afgerond 9 2018 € 21

33 iCAS I&W Afgerond
3

2018 € 153
34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond BI 2018 €88
35 ICT-werkplekdienstverlening OCW OCW Afgerond BI 2018 € 18
36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond BI2

2018 Niet op RID
37 Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem J&V Afgerond 2018 € 11
38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Concept 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afstand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Concept 1T“ 2018 € 10
40 Marltlenr» Operatlecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Voorlopig

conceot f 2018 Niet op RID
41 DIgfInhuur I&W Voorlopig 

concept________
É 2018 €8

42 Inleenadministratle en quotumhefflng SZW Outline 10— 2018 € 7
43 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK In uitvoering U Niet op RID
44 Verwijzingsportaal Bankgegevens J&V In uitvoering 1 n €5
45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK In uitvoering p- € 11
46 Praeventis VWS (RIVM) In uitvoering w~ tü'HHa Niet op RID
47 Fin (Belastingdienst) In uitvoering w~ € 15
48 Kern Gezond EZK (KvK) Te starten m~ Pp €40

"49 Machtigen BZK Te starten i IBH Niet op RID
SO ERTMS l&W Te starten u ypm Niet op RID
51 PISa (BUK) SZW (UWV) Te starten IBT" Niet op RID
52 Contrdllsdd Bsss l&W (LVNL) Te statten Niet op RID

Alle zaken Digitaal J&V (OM) On hold m—SRN: Renovatie Stuwensemble NederrIJn en Lek I&W (RWS) Ter bespreking 10—
SAA-A9: Gaasperdammerweg I&W (RWS) Ter bespreking 10
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bülagen:

102e^ S

HnhQretCokkv

ibzk.nl

HaHïaariijkse rapportage en brief technische briefing JenV naar TK 
dinsdag 25 september 2018 08:55:46
verbonden brief Rapportaop Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2Qtfi.pdf 
verzonden brief Verzoek technische briefinQ over lopende ICT-proiecten b....pdf

Beste Toezichtsraad,

Ter informatie, de halfjaariijkse rapportage is gisteren naar de Tweede Kamer gegaan. Ook is 
gisteren een brief van BIT naar de Tweede Kamer gegaan waarin we het verzoek om een 
technische briefing over het J&V-domein afwijzen, dit in aanvuiiing op agendapunt 2b van 
donderdag.

Met vriendelijke groet.

Toetsspecialist

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

https://www.bureauicttoetsinp.nl/



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

^^^ISdoaLnU: Hans Verkruiisse: Paul Klint

Nazending bijlage 7a Memo risicogebaseerd toetsen
woensdag 26 september 2018 17:10:46
Bijlage 7a Memo Kader voor risirnoebaseerd toetsen .rinry

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de nazending van bijiage 7a Memo Kader voor risicogebaseerd toetsen. Deze staat 
ook op de Sharepoint.

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,

Toetsspecialisi

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

https://www.hureauirttoetsina.nl/
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Van:
Aan;
Cc:
Onderwerp;
Datum;
Bijlagen:

over grote projecten en BIT toetsen oktober 2018 
maandag 15 oktober 2018 12:38:18 
ipTiV kampfhrfef oktirAer 2018.pdf

Tkn.

Van: ;ia2.e.

Il0.2.e
Verzonden: maandag 15 oktober 201812:08

l@minvenj.nl; 'Özyenici MCM, drs. E.L. - BD/DIl' <m^||H@minvenJ.nl> 
|||||||||||||||||||||||||||||^^||@min Wanders, Hans E (CIO Rijk) 

|@minbzk.nl>
Onderwerp: Kamerbrief over grote projecten en BIT toetsen oktober 2018
10.2.e

Beste Ronald, Emine,

Afgelopen week heb ik bijgevoegde brief ontvangen die door jullie aan de Tweede Kamer is 
gestuurd.

onderstaande punten.

BVJ
- " In 2018 Is voorzien een BIT-toets op BV3 uit te voeren. De formele aanvraag daartoe is In 

gang gezet." Hoewel deze BIT toets al anderhalf jaar wordt aangekondigd, heb ik tot op 
heden geen aanvraag ontvangen. Mogelijk Is deze nu bij jullie In voorbereiding?

ZBJ
- "Bij de start van het project (2016) heeft er een BIT toets plaatsgevonden. [..] De 

aanbevelingen van het BIT zijn Integraal overgenomen." Dit is onjuist. In ons advies staat 
"Neem geen onomkeerbare besluiten voor grootschalige uitrol van ZBJ. [..] Beperk het 
project ZBJ tot een Innovatieve pilot met als doel om de werking van het 
zelfbedleningsconcept kleinschalig aan te tonen. Stel op basis van een succesvolle pilot 
[..]een realistische business case op voor de uitrol op grotere schaal. Maak een projectplan 
waarbij organisatie, functionele oplevering èn infrastructurele uitrol zlln

mondeling eerder met Emine over gehad.

AZD
- "Er is een BIT toets aangevraagd." Zoals reeds met JenV (Erhine) besproken, is deze toets 

te laat aangevraagd om de BIT-toets nog zinvol te laten zijn en is in gezamenlijk overleg 
met het OM besproken dat het OM ons een brief stuurt om de aanvraag in te trekken. 
Inmiddels hebben wij het OM een afwijzingsbrief gestuurd. Overigens had A2D reeds in 
2017 contact met ons opgenomen over de BIT-toets.

JDS
“Het BIT-advies kent vier concrete aanbevelingen die allen worden overgenomen. Deze 
aanbevelingen met de uitkomsten van het verdiepend onderzoek worden meegenomen In 
de aanscherping van het project Vernieuwing JDS." In ons advies staat "Wij adviseren het 
~ro1ect Vernieuwing JDS te beëindigen. Verbeter in nlaats daarvan hef hnidina inc "

verplicht het advies en de bestuurlijke reactie op ons advies langs de MR te sturen. Ik wil je 
vragen dit alsnog te doen. Ik meld dit ook bij onze Staatssecretaris, zodat hij zijn collega 
hierop kan wijzen.

Zoals jullie weten heeft onze Staatssecretaris geen toestemming gegeven voor aanwezigheid bij 
de technische briefing van de vaste kamercommissie JenV morgenavond. Het BIT houdt alleen



technische briefings over specifieke BIT adviezen, juist om niet verzeiid te raken in 
■bglMdglssues zoals het al dan niet tijdig aanmelden en opvolgen van adviezen. I

(unnen jullie dit nog aan mij bevestigen? 

Alvast dank, groet,

10.2 e
0ureauicttoetsing.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

I U.2.e
_____ _________ |■@cloai■nl)".• "Hans Verkmiisse": "Paul Klint"

Agenda en stukken maandag 29 oktober 
dinsdag 16 oktober 2018 21:50:04 
Agenda Toezirhtsraari BIT 29 oktober 2019.rinrx 
BiHaae la Verqlag Toezichtsraad BIT 27 sentemher ?Q1R.dnrx 
Bijlage 2a Oooave aan te melden oroierten 2019 Financiën.ndf 
Bijlage 2b Ongave aan te melden nrniecten 2019 lenV.ndf 
Bijlage Sa 20181009 Proiectennverzirht BTT.dnrx

Beste leden van Toezichtsraad,

Bijgevoegd de stukken voor het overleg op 29 oktober 10:00-11:30. Bijlage 4a Memo 
risicogebaseerd toetsen versie 2 volgt nog.
De stukken zijn Mgr op de samenwerkingsfunctionaiiteit te vinden. Laat het weten als iemand 
een papieren versie van de stukken wil.

De vorige vergadering hadden we het aan het begin van de vergadering kort over het uitlopen 
van IT-projecten.UJgg haalde daarbij het volgende onderzoek aan: 
https://www.mckinseY.com/biJsines«;-fMnrtirjn!;/diaital-mckinsev/mjr-insiahtfi/f|plivprina-larfip- 
scale-it-oroierts-on-time-on-budoet-and-on-valijp

Met vriendelijke groet,

roetsspecialist

Bureau ICT-toetsiiig CBIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

/www.ri iksoverheid.nl
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

agenda Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd 29 oktober 2018, 10:00-11:30

@minbzk.nl

Datum
16 oktober 2018
Bijlagen
5

Vergaderplaats

Deelnemers

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

- ambtelijk secretaris

10:00-10:45

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst
a. Notulen 27 september 2018

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

a. Voorbeeldbrief aan departement met aan te melden projecten
b. Voorbeeldbrief aan departement zonder aan te melden projecten

3. Bespreken voortgang evaluatie

4. Bespreken kader risicogebaseerd toetsen
a. Memo risicogebaseerd toetsen versie 2

5. Bespreken toetsenoverzicht
a. Toetsenoverzicht BIT

6. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering op 26 november 10:00-11:30 

10:45-11:30 bespreken BIT-toets PGB 

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen/Afgerond
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO m Wachten op nieuwe DGOO 

vanaf 1 november 2Ö18
2 17-5- Afspraak planen met m Gereed 27-8
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2018 stas
3 17-5-

2018
Rapportage 2® helft 
2017 naar de TK iGri Gereed 12-7

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten

Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist

m Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel'addendum 
werkwijze

Gereed 12-7

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018 w Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projectenlijst
meesturen

10,2,
1■ Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschriivina d Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaiuatie

Aiien 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

Gereed 27-8

14 12-7-
2018

Concept rapportage 
opstellen

Hans Gereed 27-8

15 12-7-
2018

Risicogebaseerd 
kader opstellen lES Gereed 27-9

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT ■ 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

Rondgestuurd bij
verzenden
vergaderstukken

19 27-9-
2018

Reageren op mail 
vaniiBHB

Toezichtsraad

20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

||j|^ Zie agendapunt 4

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB m 10:45-11:30 bespreken

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
16 oktober 2018
Kenmerk
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Verzonden toetsen aan de Toezichtsraad sinds de vorige vergadering* 
JDS

QA-formulier 10-10 
Transitie werk.ni

QA-formuiier 8-10 
Digilnhuur

- Wegings en verantwoordingsdocument 10-10 
PGB 2.0

- Wegings en verantwoordingsdocument 15-10

Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
16 oktober 2018 
Kenmerk
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum

Deelnemers

27 september 2018, 13.30-15.00’
Hans Verkruijsse - telefonisch 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2511AE Den Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

1110.2.
10.2. e @minbzk.nl

Datum
27 september 2018

- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst

Hans opent de vergadering.
De notulen van 12 juli 2018 en de actiepuntenlijst worden vastgesteld. Addendum 
op de werkwijze wordt vastgesteld met twee kleine wijzigingen.

2. Ter informatie:
a. Kamervragen over grote ICT-projecten bij de overheid
b. Verzoek technische briefing door commissie Justitie en 

Veiligheid

Ad 2.a CIO Rijk heeft vooral de vragen beantwoord, met uitzondering van vraag 
10 en 11.
Actierondsturen onderzoek over uitlopen van projecten.

3. Nabespreken gesprek met de SG en de staatssecretaris

Beide gesprekken waren goede kennismakingsgesprekken. De staatssecretaris 
geeft aan dat BIT gezag heeft. Met hem is ook de tijdelijkheid van BIT besproken. 
SG en staatssecretarissen zitten op een lijn en zijn geïnteresseerd in 
digitalisering.

Ilgfe^oeeft aan dat ze een college heeft gegeven aan de staatssecretaris en dat 
ze naar aanleiding daarvan de vraag heeft gekregen om een sessie te organiseren 
voor het kabinet en voor Kamerleden.

4. Bespreken nevenfunctie
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Datum
27 september 2018

10.2.e_____heeft mogelijk eennevenfunctie In de Raad van Commissarissen van een
accountancy kantoor. ||2|^ heeft gekeken naar belangenverstrengeling en ziet 
deze niet. Het kantoor richt zich op MKB en woningbouw, verd^nlet op de 
publieke sector. Mocht dit ooit aan de orde zijn dan maakt|Q^ een melding, 

heeft dit al besproken met BZK.
Toezichtsraad komt tot dezelfde conclusie en ziet geen belemmeringen mits het 
kantoor in de toekomst niet richting IT en Rijksoverheid gaat. Toezichtsraad 
reageert nog op de mail van|Qgg met bovenstaande strekking. Actie 
Toezichtsraad: reageren op de e-mail van^jgg over haar nevenfunctie.

5. Bespreken voortgang evaluatie

Voortgang Is goed, enige zorg Is het plannen van de interviews van de 
Kamerleden. Als dit volgende week nog niet gelukt Is dan laat AEF dit aan Gerko 
weten. Nog niet op kritische pad.
Vier casussen zijn voor de evaluatie gekozen: DWR Next, Investeringsagenda, 
Digitaal Stelsel Omgevingswet en Informatievoorziening voor Morgen. Eerst was 
PGB ook een van de casussen, maar dit Is te lang geleden en buiten de evaluatie 
periode.

6. Bespreken vernieuwingen en BIT 

hebben gesproken over softwarekwalitelt. Twee dillema's wordenPaul en|Q 
besproken.

Ten eerste ziet het BIT bij een aantal projecten de onderbouwing van de 
vernieuwing van het systeem niet op basis van de kwaliteit van het systeem. |

TlUBBSamen met het BIT-
team gaatmgmbeneerst vernieuwen ultwerken|||jQ^^aat met het BIT team 
beheerst vernieuwen verder verkennen.

Ten tweede zijn er verschillende toetsen geweest waarbij de softwarekwalitelt 
geen aanleiding gaf voor de geplande vervanging en het advies Is gegeven om te 
stoppen.!

SlÏell 'ersiteit
ij nieuwe externen of de nieuw te werven mensen. 

7. Bespreken kader risicogebaseerd toetsen

10.2.e licht de memo kort toe. De vraag Is hoe we er mee omgaan als er te veel 
projecten worden aangemeld, de memo Is een schets van de aanpak van 
risicogebaseerd toetsen. Kan aan de orde komen omdat we de prognose van 2019 
gaan opvragen bij de departementen en het de vraag Is hoeveel projecten naar 
boven komen. Ook is de verdeling van de capaciteit ongelijk omdat er een paar 
departementen zijn die altijd braaf aanmelden. De Tweede Kamer Is in de 
Jaarrapportage al geïnformeerd over risicogebaseerd toetsen.
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Datum
27 september 2018

De Toezichtsraad ziet risicogebaseerd toetsen als noodoplossing. De keuze welke 
projecten niet te toetsen lijdt tot discussie.
Hans wil graag dat de projecten op basis van de genoemde criteria geselecteerd 
kunnen worden, maar het niet een limitatieve lijst is. Voorbeelden van andere 
criteria kunnen zijn of een departement altijd problemen heeft, 
interoperationaliteit eh hoe ver het project is.
Het beste is aanbod gedreven en als het BIT te veel aanmeldingen krijgt dan 
risicogebaseerd toetsen, als noodmaatregel. Actie aanpassen
risicogebaseerd kader.

8. Bespreken toetsenoverzicht

De toetsen worden kort besproken. Als een project niet op het Rijks ICT- 
dashboard staat, dan komt dit vanaf nu in de brief.
PGB wordt volgende vergadering uitgebreider besproken. Actie PGB 
volgende vergadering agenderen.

9. Rondvraag en siuiting

Het valt Hans op dat er op QA-formulieren vaak 'nvt' staat, bijvoorbeeld bij 
'Goedgekeurd door bureaumanager'. Dit kan tot vragen leiden. Actie|Qg|^ en 

|: kijken naar QA-formulieren en hoeveelheid 'nvt' op deze formulieren.

Cokky geeft aan dat het BIT gaat verhuizen naar de Hoftoren.

Nr Datum Wat Wie Opmerkingen/Afgerond
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO ttsri Wachten op nieuwe DGOO 

vanaf 1 november 2018
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 
proiectenliist F 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 lipH Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschrijvinq

Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT- 
dashboard m2 Gereed 12-7
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.Datum
27 September 2018

rondsturen
12 4-7-

2018
Afspraak plannen 
met SG m Gereed 12-7

13 12-7-
2018

Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

F Gereed 27-8

14 12-7-
2018

Concept rapportage 
opstellen

Hans Gereed 27-8

15 12-7-
2018

Risicogebaseerd 
kader opstellen

Zie agendapunt 7

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

|10 2

■
g en Cokky en Paul hebben dit 

besproken, zie 
agendapunt 6

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogelijkheden zijn

M Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

Nieuw

19 27-9-
2018

Reageren op mail 
van

Toezichtsraad Nieuw

20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

Nieuw

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB m Nieuw

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

Nieuw
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Oen Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
t.a.v. drs. S. Riedstra 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag

Datum 9 oktober 2018
Betreft Opgave aan te meiden projecten 2019

Bureau ICT-toeteing 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninknjksrelatles

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
251 lAE oen Haag
www.bureauiatoetsing.nl

Contactpersoon

Kenmerk
2018-00008107B3

BiJlageCn)
1

Geachte heer Riedstra,

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst voor aanvang van een project met een IT- 
component van meer dan vijf miljoen euro, het project op risico's en slaagkans. 
Departementen moeten tijdig deze projecten aanmelden bij het BIT. Conform de 
toelichting op het Insteilingsbesluit BIT dient uw departement periodiek een 
overzicht te geven van alle voorziene projecten met een IT-component van meer 
dan € 5 miljoen, met kenmerken zoals de projectomvang en het risicoprofiel.

Op basis hiervan kan het BIT vroegtijdig een planning maken van de te toetsen 
projecten. Deze planning zal onderdeel zijn van de Jaarrapportage BIT. Wij zullen 
daarbij een inzicht geven in het te verwachten aanbod van projecten per 
departement in 2019 en de aangemelde projecten sinds 1 juli 2015 per 
departement in vergelijking met de opgave op het Rijks-ICT dashboard.

Ik verzoek u om een opgave te doen van alle projecten met een IT-component 
van meer dan € 5 miljoen die in 2019 in de fase komen waarin ze aangemeld 
moeten worden bij het BIT. Ik verzoek u hierbij de startdatum en verwachtte 
einddatum van het project aan te geven, de projectomvang in euro en het te 
verwachtten kwartaal van de aanmelding bij het BIT. Bijgevoegd treft u een 
format aari hiervoor. Op dit moment staan op het Rijks ICT-dashboard geen 
projecten van uw departement met een startdatum na 1 juli 2015 die nog niet 
zijn aangemeld bij het BIT.
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Bureau iCT-toetaing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Graag ontvangt het BIT uiterliJk 15 november 2018 uw schriftelijke opgave. 
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met f 
accounthouder van uw departement.

onze

Datum
9 oktober 2018
Kenmerk
2018-0000810783

Met vriendelijke groet,
10.2.e

^0.2.e
hoofd Bureau ICT-toetsing
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Bureau ICT-toetsing 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Oen Haag

Ministerie van Financiën 
t.a.v. drs. M.R. Leijten 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Datum 9 oktober 2018
Betreft Opgave aan te meiden projecten 2019

Bureau ICT-toetsing 
Ministerie van Binnenlandse 
2aken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Oen Haag
Postbus 20011
2511 AE Oen Haag
www.bureaulcttoetsing.nl
Contactpersoon

Kenmerk
2018-0000810867

Bljlage(n)
1

Geachte mevrouw Leijten,

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst voor aanvang van een project met een IT- 
component van meer dan vijf miljoen euro, het project op risico's en slaagkans. 
Departementen moeten tijdig deze projecten aanmelden bij het BIT. Conform de 
toelichting op het Instellingsbesluit BIT dient uw departement periodiek een 
overzicht te geven van alle voorziene projecten met een IT-component van meer 
dan € 5 miljoen, met kenmerken zoals de projectomvang en het risicoprofiel.

Op basis hiervan kan het BIT vroegtijdig een planning maken van de te toetsen 
projecten. Deze planning zal onderdeel zijn van de Jaarrapportage BIT. Wij zuljen 
daarbij een inzicht geven In het te verwachten aanbod van projecten per 
departement in 2019 en de aangemelde projecten sinds-1 juli 2015 per 
departement in vergelijking met de opgave op het Rijks-ICT dashboard.

Ik verzoek u om een opgave te doen van alle projecten met een IT-component 
van meer dan € 5 miljoen die in 2019 in de fase komen waarin ze aangemeld 
moeten worden bij het BIT. Ik verzoek u hierbij de startdatum en verwachtte 
einddatum van het project aan te geven, de projectomvang in euro en het te 
verwachtten kwartaal van de aanmelding bij het BIT. Bijgevoegd treft u een 
format aan hiervoor. Op dit moment staan op het Rijks ICT-dashboard in ieder 
geval de volgende projecten met een startdatum na 1 juli 2015 die nog niet zijn 
aangemeld bij het BIT:

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Digitalisering Notariële Informatie (DNI)
- Innen op Aangifte voor Auto
- Rationalisatie Auto BPM
- Robuust Betalingsverkeer
- Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)
- Vervanging TOP-Suite
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Bureau ICT-toetsing 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Graag ontvangt het BIT uiterlijk 15 november 2018 uw schrifteiijke opgave. 
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met fEBSHlB onze 
accounthouder van uw departement.

Datum
9 oktober 2018
Kenmerk
2018-0000810887

Met vriendelijke groet,
10.2.e

10.2.e _
hoofd Bureau ICT-toetsing
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Proïectenoverzicht BIT a oktober 201«

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mil 
fdashboard!1 Omgevingsloket I&M Pilot m 2015 % MSI01 I %l J
€112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot f 2015 € 103
3 Blik op NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot m 2015 €37
4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond B 2016 Niet op RID
5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond

ü
2016 Niet op RID

6 Programma elD BZK Afgerond fl 2016 C 38
7 Grensverleggende U Defensie Afgerond W~ 2016 Niet op RID
8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 1— 2016 € 50
9 Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond SB 2016 €87

10 Zelfbediening Justitiabelen V&J (DJI) Afgerond w 2016 €20

11 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond m 2016 €22

12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond 2016 € 9
13 Union Customs Code (UCC), Multi-annual Strategie

Plan fMASP)
Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond m2 2016 € 141
14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond w~ 2016 € 176
15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK (Rijksvastgoedbedrijf) Afgerond 1— 2016 € 36
16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 

marechaussee
Defensie Afgerond BI 2017 €51

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond n— 2017 € 37
18 DWR Next ■ BZK (SSC-ICT) Afgerond p 2017 € 18

Q
0



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m 2017 €69
20 Lerarenregister OCW Afgerond T~ 2017 €21
21 Beiastingdienst Investeringsagenda Fin (Beiastingdienst) Afgerond B 2017 Niet op RID
22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond BI 2017 € 103
23 CivMil Communication System I&M Afgerond 10 2017 €22
24 Digitaai Steisel Omgevingsvergunning I&M Afgerond BI 2017 € 112
25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond

2
2017 € 19

26 Eiectronic Fiight Strips I&M Afgerond 1 2017 € 10
27 Wet Tegemoetkorningen Loondomein SZW Afgerond BI 2017 € 14
28 Phoenix+ EZ (CBS) Afgerorid P 2017 €41
29 Een uniforme betaaiomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond \m~ 2018 Niet op RID
30 Grensverleggende U (vervoigtoets) Defensie Afgerond BI 2018 Niet op RID
31 Landeiijk Meetnet Water2 I&M (RWS) Afgerond B 2018 € 0
32 Rehosting Piatform Aangifte Systeem Douane Tarief 

Voorziening fAGS/DTV)
FIN (Douane) Afgerond IP 2018 €21

33 iCAS I&W Afgerond
0

2018 € 153
34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond na 2018 €88
35 ICT-werkpiekdienstveriening OCW OCW Afgerond w~ 2018 € 18
36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond BI2

2018 Niet op RID
37 Vernieuwing Justitieei Documentatie Systeem J&V Afgerond w~ 2018 € 11
38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Concept m 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afstand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Concept 10— 2018 € 10
40 Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Voorlopig 

concept________ |g— 2018 Niet op RID
41 Diglinhuur I&W Concept É 2018 €8
42 Inleenadmlnlstratie en quotumheffing SZW Concept 10— 2018 €7
43 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Voorlopig

concept II Niet op RID
44 VerwIJzIngsportaal Bankgegevens J&V Voorlopig 

concept________ i IHH €5
45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK In uitvoering pp— €11
46 Praeventls VWS (RIVM) In uitvoering 10 nra~ Niet op RID
47 . Realisatie Doelarchitectuur Inning Fin (Belastingdienst) In uitvoering 10—imw € 15
48 , Kern Gezond EZK(KVK) In uitvoering ia~ft €40

"49 Machtigen BZK In uitvoering lr~ 11211121 Niet op RID

so ERTMS I&W In uitvoering ir~ Blniii Niet op RID
51 . PI&I (BLIK) EZK (NVWA) Te starten 10— Niet op RID
52 Centralised Base I&W (LVNL) Te starten m Niet op RID
53 Platform Rijksoverheid Online AZ Te bespreken [0 Niet op RID
54 Datafabriek SZW (UWV) Te bespreken 1—“ Niet op RID



o^\

Van:
Aan: .
Cc:
Onderwerp:
Datum:

minbzk.nl
[(aooai.nlY': "Hans Vprknjiig;p": "Panl Klint"

Niet aanmelden donorregister 
maandag 29 oktober 2018 17:04:30

Beste Toezichtsraad,

Recent is er een debat over orgaandonatie en het donorregister geweest. In het debat is 
aangegeven dat de ICT-kosten van het donorregister 5 tot 10 miljoen euro zijn en is tot onze 
verrassing aangegeven dat er geen BIT-toets wordt aangevraagd. Hieronder de meest relevante 
passages. Ter informatie heb ik dit ook aan AEF gestuurd.

httDs://zoek.officielehekpndmakinaen.nl/kst-.1.3^nfi-32.html

Minister Bruins:
(...)
Dan kom ik bij het donorregister. Het huidige register is end of life. Hoeveel gaat dat 
nieuwe register kosten? Ik heb volgens mij ook aan uw Kamer in de eerdere brief gezegd 
dat de kosten van de ICT-aanpassingen incidenteel tussen de 5 miljoen en 10 miljoen zijn 
en dat de structurele beheerskosten tussen de 1 miljoen en 2 miljoen zijn. Naarmate de 
tijd voortschrijdt, worden we daar steeds concreter over.
Mevrouw Bruins Siot (CDA):
Ik was benieuwd of die cijfers nog steeds correct waren. Het wil nog weleens veranderen 
met ICT-projecten en dan gaat het meestal omhoog en niet omlaag. Het gaat dus 
incidenteel tussen 5 miljoen en 10 miljoen kosten. Dat is boven de 5 miljoen. Een BITadvies 
van het Bureau ICT-toetsing is dan dus noodzakelijk. Mijn vraag is wanneer we 
als Kamer dit BIT-advies kunnen verwachten van het Bureau ICT-toetsing.
Minister Bruins:
Het systeem moet net onder die 5 miljoen blijven, zodat we daar het BIT-advies niet voor 
nodig hebben. Kijk, als een BIT-advies nodig is, dan gaat de planning enorm aan de 
schuif. Dus wat ik wil, is dat we werken conform BIT-voorwaarden maar niet een BITtoets 
vragen. Dat is voor de bouw van het systeem ook niet nodig. Mijn 5 miljoen a 10 
miljoen omvat alle ICT-kosten die met het project gemoeid zijn. Mijn ambitie is er dus op 
gericht om de datum van 1-7-2020 te halen. Daarvoor is nodig dat we dat nieuwe 
donorregistratiesysteem bouwen, testen en op tijd gereed hebben. Ik denk dat dat kan. Ik 
denk dat we ook goed kunnen kijken naar ervaringen die in het verleden met BITtoetsingen 
zijn opgedaan. Over het Bureau ICT-toetsing kan ik u uit mijn vorige leven 
veel vertellen. Ik hecht erg aan de beoordeling door dat bureau, maar uit hun ervaringen 
die bij andere projecten zijn opgedaan, kan ik al wel ongeveer nagaan wat wij nodig 
hebben.
Mevrouw Bruins Slot (CDA):
Dit geeft me een beetje een dubbel gevoel. De Kamer heeft juist op basis van de 
commissie-Elias het Bureau ICT-toetsing ingesteld om ervoor te zorgen dat we op een 
zorgvuldige manier geld uitgeven aan ICT-projecten. Daarbij is de grens van 5 miljoen 
gekozen, maar niet om daaronder te blijven omdat mensen om hen moverende redenen 
geen zin hebben om een toets te doen. De vraag aan de minister is of hij niet gewoon bij 
het Bureau ICT-toetsing kan informeren hoe snel ze een advies kunnen aanleveren. Mijn 
ervaring is inmiddels, ook bij Defensie, dat ze dat snel kunnen doen. Zeker als het toch 5 
miljoen a 10 miljoen gaat kosten, lijkt me dat goed. We hebben die regels niet voor niks 
ingesteld hier in de Kamer.
Minister Bruins:
Ik heb zojuist de ICT-kosten genoemd van 5 miljoen a 10 miljoen. De bouw van het 
nieuwe systeem blijft ónder die 5 miljoen. Ik zei al dat ik wil proberen om rekening te 
houden met eerdere adviezen van het BIT. Dat lijkt me dan ook de handige gang van 
zaken, omdat ik zo hecht aan die planning van 1-7-2020. Daar wil ik eigenlijk niet van 
afwijken. Ik begrijp de oproep van mevrouw Bruins Slot goed, maar zonder in de 
planning te willen schuiven. Eerlijk gezegd denk ik dat we al veel tijd hebben verloren als 
gevolg van -- mag ik dat zo uitdrukken? — de discussie over een mogelijk referendum 
over dit onderwerp. Dat is nu eenmaal zo. Dat is een fact of life, maar op basis van het 
feit dat dit zo'n maand of vier heeft gekost, namelijk tussen februari en juli van dit jaar — 
op 4 juli heeft de Kiesraad gezegd dat een referendum niet doorgaat — heb ik overwogen 
dat schuiven in de planning niet wijs is. We konden natuurlijk wel een aantal 
voorbereidingen doen, maar we konden niet full speed ahead, omdat we nog op afronding 
van dit onderwerp zaten te wachten. Ik wil dus weleens kijken of we een praktische 
werkwijze kunnen vinden, waarbij we een vorm van betrokkenheid krijgen van het BIT, 
maar ik wil niet tornen aan de planning. Daar is mijn inzet op gericht.



(...)
Minister Bruins:
In het betoog van mevrouw Bruins Siot zat de vraag om opnieuw de precisering van de IT’ 
kosten inzichteiijk maken. Wat is daarin bouw van het systeem en wat niet? Probeer je nou via 
een handig trucje - u zei het niet, maar ik vertaai het maar zo - zo onder die BIT-toetsgrens te 
blijven? Dat is niet mijn oogmerk. Ik zal u dat laten weten op schrift. Ik zal u ook laten weten 
wat de opvatting is van de CIO van ons departement, hoe we adviezen van het BIT uit eerdere 
processen willen betrekken bij wat we nu weten. Ik ga u die informatie voor 1 januari bieden. 
Dat bedoel ik dus met de praktische informatie uit BIT-procedures van eerdere projecten van 
het Rijk waaruit lering is te trekken. Dus dit is een schriftelijke toezegging voor een brief met de 
onderbouwing van de kosten en de IT en de betrokkenheid van het BIT-toetsbureau.
Mevrouw Bruins Slot (CDA):
Dank voor de toezegging van de brief. De Minister gaat praten met zijn eigen CIO. Ik had 
eigenlijk begrepen uit de eerste termijn dat u in ieder geval ook nog even contact zou opnemen 
met het BIT of zij ook de ervaring hebben dat de begroting zoals u die maakt klopt. Dat is niet 
alleen zorgvuldigheid; ik begrijp mevrouw Tellegen goed, die zegt dat elk bedrag dat wij nu 
extra uitgeven aan andere dingen weer ten koste gaat van de lopende zaken. Dus we daar 
zullen ook zorgvuldig mee moeten zijn.
Minister Bruins:
Daar ben ik het mee eens, niet alleen omdat het overheidsgeld is. De CIO is voor mij de link 
naar het BIT. Ik zet dat op schrift en ik laat u dat voor het eind van het jaar weten.

De voorzitter:

• - De Minister zal de Kamer voor 1 januari 2019 informeren over de BIT-toets. Dat was 
een verzoek van mevrouw Bruins Slot.

Minister Bruins:
Ik dacht dat het iets breder ligt. De BIT-toets is onderdeel van de vraag wat de IT in relatie tot 
ADR kost. Ik zal datgene wat de CIO van VWS al bediscussieerd heeft met het BIT over dit 
onderwerp daarbij voegen. Ik wil dus proberen om een beetje tot de inhoud te komen, zodat u 
met mij de goede afweging kunt maken. Geen BIT-toets aanvragen, de planning halen maar 
wel zorgvuldig werken aan een systeem. Maar dat is de wens die mevrouw Bruins Slot heeft 
uitgesproken.
De voorzitter:
Er zijn twee vragen.'Allereerst mevrouw Bruins Slot.
Mevrouw Bruins Slot (CDA):
Volgens mij is het inderdaad een nadere onderbouwing van de kosten van de bouw van het 
nieuwe donorregister. En het is inderdaad, zoals de Minister aangeeft, een terugkoppeling van 
de betrokkenheid van het BIT bij de afspraken die de CIO heeft gemaakt.
De voorzitter:
Ja, zo gaan we het doen. Dan heeft mevrouw Dijkstra nog een vraag.
Met vriendelijke groet.

roetsspecialist

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

^^^^^^J@mTnbzk.nl
http://www.riiksoverheiri.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

laarslan' Paul KÜrit; "HarK VpriCTiiiiosp*

rW: Presentatie|||Kra||| over BIT 
zaterdag 10 nommber20m6;29:43
Cie BRP vnnr (^npwin^jHswpf pdF

Beste leden van de Toezichtsraad,

Zie onderstaande mail die ik heb verzonden aan de sg BZK en opdrachtgever DSO van BZK.

Fijn weekCTd en tot woensdag, 
Groet ï"'"

Van:j________
Verzonden: zaterdag 10 november 2018 16:25 
Aan: Schurink, Maarten|B|ffiBBB||M@minbzk.nl>; Kempen, Erik Jan van 

^Q9|||||m||||@minbzk.nl>
Onderwerp: Presentatie||^g|mH over BIT

Beste Maarten en Erik-Jan,

Graag wil ik jullie aandacht voor het volgende.

van|^Qinm yQiiiiiimiimiiiimim)van de commissie BRP een presentatie heeft gehouden aan het opdrachtgevend beraad van 
DSO.

bovenstaande weergave ongeveer?
@Erik-Jan: jij was er als het goed is ook bij. Klopt

_________ I- De zaken presenteert
zijn niet feitelijk door hem onderbouwd, en zijn keurig weerlegd door het BIT en de 
Toezichtsraad (zie bijvoorbeeld de Rapportage Toezichtsraad en de brief BIT die verstuurd is aan 
de Kamer als reactie op de rapportage van de commissie).

Ik heb de afgelopen jaren bij het BIT, samen met alle betrokkenen, erg hard gewerkt om het BIT 
op de kaart te zetten. Dat is volgens mij goed gelukt. De evaluatie van het BIT door een extern 
bureau loopt o



Ik hoor graag hoe jullie hier tegen aan kijken, ik zal in ieder geval ook de Toezichtsraad BIT 
hierover inlichten.

Met vriendelijke groet.
10:2;^’
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Reflectiesessie voor Omgevingswet
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6 november 2018

PBL
verbinders in de 
Informatie! nieving \-
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Opdracht Commissie BRP P B L Q
verbinders in de 
Informatiesamenleybia

De commissie heeft tot taak om:
a. Na te gaan op welke wijze sinds 2009 de modernisering 

van de GBA en de Operatie BRP is aangestuurd.
b. Een feitenrelaas op te stellen.
c. Lessen te trekken voor de toekomst.

De commissie:
(voorzitter),

\
'X
\
\

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >



Vi|fdo^stellingen modernisering GBA PBLO
verbindereinde
informatiesamenleving' \

1. Verhogen van de snelheid van het berichtenverkeer en de toegankelijkheid van gegevens;
2. Flexibeler en goedkoper aanpassen van de GBA en van burgerzakensystemen;
3. Mogelijk maken van plaatsonafhankelijke dienstverlening door gemeenten;
4. Beter faciliteren van gemeentelijke samenwerking (shared services);
5. Expliciet toepassen van e-overheidsstandaarden.

!T"

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >



Vijf episodes
'9^

PBLQ
verbinders in de 
informatiesamenleving

m ii!r Wimm

M 'i 2009 - 2011 Herstart van de mGBA

V .
"2012-2013 Onderzoek naar de voortgang

m
•\ 2013- 2015 Doorstart als Operatie BRP

2016 Technische ontwikkelingen

2017 Stopzetting van de Operatie BRP

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >
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Progressie van de operatie
—’-i' •— ______
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PBLO
verbinders in de 
intarmatiesannenleving
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Geïnformeerde beslissingen

'!Miik' n''■S %̂

\^ -t- '■■

;* .*« *•
. :-i*[ -V .' .

P B LO
verbbiders in do 
Infomiatiesanienlevlng

m -i;

V

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >



Onderzoek en audits

Gartner

PBL^
verbindersindo
infbrmatiesannenleving

AtOS
M&l
Partners/

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

m.. M
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\

%' 
.é ■

Vernietigend oordeei van het BIT PBLQ
verbinders in de 
informatiesamenlevino

\

De invoering van de BRP langer gaat duren, blijft risicovol en biedt 

beperkte meerwaarde.

\

In de brief van het BIT:
1. Afmaken en invoeren van brp gaat meer tijd en geld kosten dan het programma denkt;
2. Er zijn aanvullende risico’s die nog veel verdere uitloop (of zelfs vastloop) kunnen 

veroorzaken;
3. Wij zien beperkt de meerwaarde van invoering van het brp-systeem in relatie tot de hoge 

kosten.

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlambe Zaken en
Koninkrijksrekties

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen:



Het BIT effect
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Het BIT effect

w
v. \ -’v ,’'

^., W^i

'‘' lï*:^
f^mÊm^'.

',v

Wl

■ ï«i: .'f'üS

PBL
verblndere in de 
infonmatiesamenievina

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >



.s,*-

Twee realiteiten:
' ■ ■---------------- . w N.

PBL
verbinders in da 
intarmatiesamenteving

:1 Periode 1: Politiek-bestuurlijk commitment, maar technisch onduidelijk project 

i Periode 2: Technische vertragingen, maar politiek-bestuurlijke druk om tempo te maken 

Periode 3: Het project zoekt stabiliteit, maar de politiek-bestuurlijke realiteit verandert 

Periode 4: Technische voortgang, maar aansturing wordt lastiger 

"I Periode 5: Technische voortgang ambigue, maar politiek-bestuurlijke vastberadenheid

\

“'-'Ti

Legitimiteit Publieke

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >

en steun waarde

Funedonafiteit

Budget

Politiek-bsstuurlijke
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Verschuivende tijdhorizonnen in de kostenoverzichten P B t
verbinders in do ^,
informatlesainenleving ^

2009 2013 2018 2023

mGBA

mGBA 'io: € 31

oBRP'i4:€33

BIT (incl. inbeheername) '17

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >



Het opgeknapte schuurtje en ... de villa
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Lessen voor de aansturing en besluitvorming ^ ® LQ; *
informatlesanienlevfrig

Breng volgorde aan in de relatie tussen politiek, wetgeving en iet

Beperk de doorlooptijd van ict-ontwikkeling

Stop projecten, tenzij er sprake is van een overtuigende voortgang

Overweeg niet alleen de kosten van doorgaan, maar ook de kosten van stoppen

Heb oog voor schüivende tijdhorizonnen

6-11-2Ö18 PBLQ < Niet te stoppen >
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Lessen over de organisatie en positionering
Beleg de technische realisatie bij een uitvoeringsorganisatie

PBLQ
verbinders in de 
Infonnatlesainenleving \

Investeer in technisch-inhoudelijke deskundigheid nabij politiek en bestuur 

Bewaak sluipende verschuivingen in rollen en verantwoordelijkheden

Werk verder aan de robuustheid van BIT-adviezen

Heroverweeg de positionering van het BIT

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen:



Het BIT
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verbinders in de 
Informatiesamenleving \
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Discussie lessen BRP voor Omgevingswet/DSO ^ ® L©
informatlesamenlevInB ^

UNSTOPPABLE
F F T n RL 0 J n P

Management van de twee werelden 

Opdrachtgeverschap 

Perspectief op Try Out'

De functie en focus van audits

Let op de kosten en de baten!

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen:



Omgevingswet P B L Q ■ .'f

verbinders in de 
iiiformatiesanienlevlng - \-

“Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke 

ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te 

starten.

Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld 

door bestaande regels aan te passen.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking”

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >



Omgevingswet DSO PBljQ(
verbinders in de
liifdnnatlesamenteving \

“De Invoeringswet bevat de grondslagen voor het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet.

Burgers en bedrijven kunnen via het loket vergunningen aanvragen, 

meldingen doen en zien welke regels en beleid ergens van 

toepassing zijn.”

6-11-2018 PBLQ < Niet te stoppen >
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Hans Verkruiisse 
l@cwi.nl

___|; Gerko Baarslag; |Ei
ntatie|^^^^ over BI 

zondag 11 november 2018 07:10:03

Beste_____
Dit is een zeer vreemde ontwikkeling waar ook de Toezichtsraad iets van moet vinden. Ik 
stej.Xgpr even met elkaar te sparren.

kan jij datumpriklcer doen uitgaan voor een conference call in de tweede helft a.s. 
Week heeft Maarten de tijd om te reageren. Hoeft maar een half uur mag ook in de avond.

Met vriendelijke groet 
Hans

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 nov. 2018 om 00:09 heeft Paul Klint 
geschreven:

@cwi.nl> het volgende

Beste

een verontrustende gang van zaken en een goed antwoord lijkt me. 

Met vriendelijke groet,

- Paul Klint

10 November 2018 at 16:29 

Beste leden van de Toezichtsraad,

Zie onderstaande mail die ik heb verzonden aan de sg BZK en 
opdrachtgever DSO van BZK.

Fijn weekend en tot woensdag,
Groed

Van:
Verzonden: zaterdag 10 november 2018 16:25 
Aan: Schurink, Maarterf 
Kempen, Erik Jan vanj
Onderwerp: Presentatiè[ over BIT

Beste Maarten en Erik-Jan,

Graag wil ik jullie aandacht voor het volgende.

Ik hoorde van^Qg^^
dat^^^^^l als voorzitter van de commissie BRP een 

presentatie heeft gehouden aan het opdrachtgevend beraad



van DSO.

@Erik-Jan: jij was er 
als het goed is ook bij. Klopt bovenstaande weergave 
ongeveer?

gi0.2.e r»rt zijn
niet feitelijk door hem onderbouwd, en zijn keurig weerlegd 
door het BIT en de Toezichtsraad (zie bijvoorbeeld de 
Rapportage Toezichtsraad en de brief BIT die verstuurd is aan 
de Kamer als reactie op de rapportage van de commissie).

Ik heb de afgelopen jaren bij het BIT, samen met alle 
betrokkenen, erg hard gewerkt om het BIT op de kaart te 
zetten. Dat is volgens mij goed gelukt. De evaluatie van het BIT 
door een extern bureau loopt op dit moment, en daar komt 
het Brr uit als (erg) goed functionerend.!

Ik hoor graag hoe jullie hier tegen aan kijken. Ik zal in ieder 
geval ook de Toezichtsraad BIT hierover inlichten.

Met vriendelijke groet.



Dit bencht 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 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.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

l(5)minbzk.nl

pEipport Evaluatie BIT 
maandag 12 november 2018 09:06:46 
Rapportaoe evaluatie Bureau ICT-toetsinq.pdf

Hoi

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

Groeten, I

Va n: @ a ef. n I >
Verzonden: zondag 11 november 2018 16:45 
Aan: |^^^^(S)cwi.nry^^^^(S)cwi.nl>; 

_________ |@tilburguniversity.edu>;

@ V k a. n I >; @ a ef. n I >
Onderwerp: Conceptrapport Evaluatie BIT

@tilburguniversity.edu'
@pggm.nl; ToezichtsraadBIT@minbzk.nl 

@aef.nl>;[

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__________

Postbus 85198, 3508 AD Utrecht 
l@aef.nl | www.aef.nl

dviseur

Andersson Elffers Felix

Bezoekadres: MalieBaarT 
Postbus 85198, 3508 AD Utrecht

trecht

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

Volg Andersson Elffers Feilx on IJnkedin voor actuele nieuwsberichten en vacatures 

Op deze mail is een disclaimer van toepassing



Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

___p Gerko Ba
ging datum gesprek I 

woensdag 14 november 2018 13:43:50

: Paul Klint
aad BIT / staatssecretaris Knops

Beste Toezichtsraad

De secretaris van de staatssecretaris beide mij net dat het overieg 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 wei onder 
voorbehoud dat hij dan de minister niet moet vervangen). Ik heb twee vragen:

- Kunnen juilie op onderstaande momenten?
- Lukt het om uiteriijk 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 iiggen 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 
Aan^^^^HP^^^^^^^m@minbzk.nl>; postbus StasBZK 

@ mi n bzk. n l>
CC: Secretariaat DGOO <^^^^^^^|@minbzk.nl>;^^^^m
^^|^H@minbzk.ni>;||j^Q^^^^|^^^^^H^^@minbzk.ni>
Onderwerp: RE: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT/staatssecretaris Knops

Beste I

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,

cretaresse staatssecretaris BZK

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

minbzk.nl

Bii een bezoek aan het ministerie is een lealtimatiebewilg verollcht

Van:|

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

Dank je wel!



Groeten,F
Van: postbus StasBZK
Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:32
Aan:|
CC:|

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) /
resse staatssecretaris

(ma t/m do)

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

saiinnïHHiïi
BM een bezoek aan het tninisterie is een leaitimafiebewiis verplicht



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum;

Hf>ns ypftcrtijj!^|gp

co Baarslan
10.2.e :

Re: BIT
donderdag 15 november 2018 16:47:28

Beste 10,2.e

Heel erg jammer van je besluit te horen. Ik heb er alle begrip voor dat je even uit beeld wil 
blijven. Ik hoop dat ik je maandag even mag bellen.

Met vriendelijke groet en toch een fijn weekend alvast toegewenst.

Hans

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

@Qnfiall.com 
(giTilbur^university.eflu

0.2.e
H10.2.e
510.2. e
310.2. e

O^5no^018, om 15:52 heeftj 
^mmH@iniubzk-iil> het volgende geschreven:
Beste leden van de Toezichtsraad, beste Marieke,

Zoals Jullie Inmiddels van mij weten, heb Ik de afgelopen Jaren met ontzettend 
veel plezier en Inzet gewerkt aan het opzetten en werkend maken van het BIT.
Ik heb dat samen gedaan met|Qg, die daarin een maatje voor mij was. WIJ zijn 
samen met het BIT team erin geslaagd het BIT op de kaart te zetten.

Jullie weten ook dat Ik deze Jaren van opbouw binnen BZK niet gemakkelijk zijn 
geweest.

Ik heb dan ook besloten mijn functie als hoofd BIT niet te willen continueren
0.2.a

; zaï oe komende maanden mijn noord buigen over welke vervolgstappen Ik In 
mijn loopbaan ga nemen. Ik zal zo spoedig mogelijk een andere betrekking 
zoeken, vrijwel zeker bulten het Rijk.

Ik wens de Toezichtsraad en het ministerie van BZK veel succes met het zoeken 
naar een opvolger.
Ik zal In nader overleg met Jullie mijn medewerkers informeren over deze 
beslissing.

Met vriendelllke groet.
10.2-e

PS. Morgen ben ik er overigens niet, ik zal pas maandag op Jullie eventuele reactie 
reageren.



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 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.



0^1

Van;
Aan:
Cc:
Onderweip:
Datum;

Rwfcn Raarelan
£e: Paul Mint: Wallenbura, Mariekt» Van

Re: BH
donderdag 15 november 2018 19:48:37.

10.2.e
üMi'A'^iijraïï

Beste 10.2.e

Dit vind ik heel spijtig om te lezen en is een grote aderlating voor het BIT. Echt heel 
jammer, maar ik snap je keuze.

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslag

Op 15 nov. 2018 om 15:52 heeft| 
volgende geschreven:

I@minh7.k' n!> het

Beste leden van de Toezichtsraad, beste Marieke,

Zoals Jullie Inmiddels van mij weten, heb Ik de afgelopen Jaren met ontzettend 
veel plezier en Inzet gewerkt aan het opzetten en werkend maken van het BIT.
Ik heb dat samen gedaan met||9a, die daarin een maatje voor mIJ was. WIJ zijn 
samen met het BIT team erin geslaagd het BIT op de kaart te zetten.

Jullie weten ook dat ik deze Jaren van opbouw binnen BZK niet gemakkelijk zijn 
geweest.

Ik heb dan ook besloten mijn functie als hoofd BIT niet te willen continueren.

: zal de komende maanoen mijn nooro huigen over welke vervolgstappen Ik In 
mijn loopbaan ga nemen. Ik zal zo spoedig mogelijk een andere betrekking 
zoeken, vrijwel zeker bulten het Rijk.

Ik wens de Toezichtsraad en het ministerie van BZK veel succes met het zoeken 
naar een opvolger.
Ik zal In nader overleg met Jullie mijn medewerkers Informeren over deze 
beslissing.

Met vriendelllke groet.

PS. Morgen ben ik er overigens niet, ik zal pas maandag op Jullie eventuele reactie 
reageren.

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 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 liabilrty for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



0^9

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

ariaat DGOO: postbus StasBZK
j datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 

donderdag 15 november 2018 15:24:33

Beste UggE
Klopt nêras 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.bureauicttoetsing.nl

Van
Verzonden: woensdag 14 november 2018 16:38 
Aan: postbus StasBZK ;|^||^|^|@minbzk.nr 

; 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.

Managementondersteuner dgOO

Ministerie van BZK 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Bezoekadres: Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag
ti

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

CC: Secretariaat DGOO
l(5)minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 
Beste |ra,Hierbijzoe 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,

icretaresse staatssecretaris BZK

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

iiegogk aan het ministerie is een legitimatiebewijs verolirht
Van:|

Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:46 
Aan: postbus StasBZK <y^^^^mMnilrii2lLal>
Onderwerp: RE: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT / staatssecretaris Knops 
Dank je vyel!
Groeten, T
Van: postbus StasBZK
Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:32
Aan:i 
CC:[

Onderwerp: Wijziging datum gesprek leden Toezichtsraad BIT/staatssecretaris Knops 
Beste |Q|,
Naar aanTeiding 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 vriéndelijke groet. ____________

Cdo/vrij) (ma t/m do)
Secretaresse staatssecretan^ZI^^^^

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

ieJs_een^je£iHmatiehewii<; vernlichf
Van:|_____________

Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 17:55 
Aan: postbus StasBZKj
CC: |
^^J^^^[J(S)minb7k.nl>

Onderwerp: RE: Afspraak stas met Toezichtsraad BIT (voorstel data)

Fijn oiïn^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:|

CC:I
mm|^^^^@minh7k.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak stas met Toezichtsraad BIT (voorstel data)



b je V
Beste L_
Ik heb je verzoek voorgelegd aan de staatssecretaris en hij is akkoord met het inplannen van de
gesprekken.
Zal ik jou twee opties geven die jij dan kortsiuit 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 
etc.

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

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

icretaresse staatssecretaris BZK

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

< aan het: ministerie ig een iegitimatiebewMs vemlicht
Van:|

Verzonden: woensdag 25 juli 2018 11:33 
Aan: postbus StasBZK •
CC:i

Onderwerp: Afspraak stas met Toezichtsraad BIT
BesteWillen jullie 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 
evaluatie 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 afepraken zullen naast de staatssecretaris de leden van de Toezichtsraad en het Hoofd 
aanwezig zijn.

Met vnenaelijKegroet,

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

10.2.e

nnoiKwww.rijksQverheid.nl



os^

Van;
Aan:
Bca
Onderwerp:
Datum;

WalkMihiim. Maripb» Van
||ijH|^^^W@omail.cnm: Hljto
Wrimar. Anriip
BIT
VTödag 16 november 2018 17:34:28

zuosJii;| gj@cwi.nl

Beste leden van de Toezichtsraad BIT,

Wij ontvingen allen gisteren de onderstaaude mail van^j|^. Een spijtig en voor mij 
verrassend bericht.
Het lijkt mij in de huidige setting verstandig jullie kort op de hoogte te brengen van mijn 
eerste reactie op dit bericht.

Volgende week spreken wij met^QH over haar besluit, over eventuele volgende stappen 
en over hoe we gezamenlijk omgaan met de in- en externe communicatie.
Voor nu zou ik het op prijs stellen als jullie zeer terughoudend willen zijn in de 
communicatie over het besluit vauy|S9. Het is in lijn met de wens vanUsfeS om de 
communicatie over haar besluit in oveneg vorm te geven.
Ik dank jullie voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Wallenburg 
DG Overheidsorganisatie

Van:|
Datum: donderdag IS nov. 2018 3:32 PM

!l0.2.e
10.2.e

^*10.2.6

'Paul Klint'
JJjl@ziggo.iil>. Wallenburg, Marieke

Ondenveiii: BIT

Beste leden van de Toezichtsraad, beste Marieke,

Zoals Jullie Inmiddels van mij weten, heb ik de afgelopen Jaren met ontzettend 
veel plezier en Inzet gewerkt aan het opzetten en werkend maken van het BIT.
Ik heb dat samen gedaan met|QS|, die daarin een maatje voor mij was. Wij zijn 
samen met het BIT team erin geslaagd het BIT op de kaart te zetten.

Jullie weten ook dat Ik deze jaren van opbouw binnen BZK niet gemakkelijk zijn 
geweest.

Ik heb dan ook besloten mlin functie als hoofd BIT niet te willen continueren.

zal de kóhiénde maanden mijn hoofd buigen over welke vervolgstappen Ik In 
mijn loopbaan ga nemen. Ik zal zo spoedig mogelijk een andere betrekking



zoeken, vrijwel zeker buiten het Rijk.

Ik wens de Toezichtsraad en het ministerie van BZK veel succes met het zoeken 
naar een opvolger.
Ik zal in nader overleg met jullie mijn medewerkers informeren over deze 
beslissing.

Met vriendelijke groet,

PS. Morgen ben ik er overigens niet, ik zal pas maandag op jullie eventuele reactie 
reageren.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)



Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

fW: Presentatie! 
zondag ISnovemImESoiRo: over BIT 

18 20:37:11

Ter kennisname. 
Groet,
10.2.e

Van:
Verzonden: zondag 18 november 2018 20:35 
Aan: Schurink, Maarten 
CC: Wallenburg, Mariek 
Onderwerp: RE: Present

mio:2.e- 
iTo.2.e^ ^

k.nl>
@minbzk.nl>

Beste Maarten,
iQ§||S|HH| en Ik hebben afgelopen week afoestemd met Erik-Jan van Kempen. 
Hieruit blijkt dat de terugkoppeling dfel10.2.e
is van het beeld dat over het BIT is geschêtstT

mij heeft gegeven een correcte weergave

Groet,
10.2.e

Van: Schurink, Maarten 
Verzonden: zondag 11 november 2018 21:48 
Aan |i^|jj^^^|[jjjjjjjj|j^^|jjjjjjjjj^|i®aiinbgiyil> 
Onderwerp: RE: Presentatiei^^^^H over BIT

10.2.e

Even alleen naar jou om verdere mailescalatie te voorkomen.

GR. Maarten

Verzonden met BlackBeny Work
fwww.hlagkhen'y onm^

Van: ||i|||iii|i l, nl
Datum: zaterdag 10 nov. 2018 4:24 PM 
Aan: Schurink, Maarten 4

Ondenvero: Presentatie!lenvei’p:

Beste Maarten en Erik-Jan,

over BIT

Graag wil ik jullie aandacht voor het volgende.



van^Q^jjjHjj|[| datny^imil als voorzitter
van de commissie BRP een presentatie heeft gehouden aan het opdrachtgevend beraad van 
DSO.

bovenstaande weergave ongeveer?

zijn niet feiteiijk door hem onderbouwd, en zijn keurig weeriegd door het BIT en de 
Toezichtsraad (zie bijvoorbeeld de Rapportage Toezichtsraad en de brief BIT die verstuurd is aan 
de Kamer als reactie op de rapportage van de commissie).

Ik heb de afgelopen jaren bij het BIT, samen met alle betrokkenen, erg hard gewerkt om het BIT 
op de kaart te zetten. Dat is volgens mij goed gelukt. De evaluatie van het BIT door een extern 
bureau loopt op dit moment, en daar komt het BIT uit als (erg) goed functionerend. Ik denk niet 
dat het de bedoeling is dat BZK - waarschijnlijk onbedoeld - de reputatie van mijn bureau helpt 
beschadigen.!

Ik hoor graag hoe jullie hier tegen aan kijken. Ik zal in ieder geval ook de Toezichtsraad BIT 
hierover inlichten.

Met vriendelijke groet.
10.2.e

10.2.e



ö6(

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Hans Verkruijsse 
Wallenburg. Marieke Van

|U||8gjö!cyvLni

zondag 18 november 2018 10:17:40

Beste Marieke
Het is inderdaad spijtig zo’n kanjer te moeten gaan missen. De Toezichtsraad zal niet zonder vooraf overleg 
hierover berichten.
Met vriendelijke groet 
Hans

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 16 nov. 2018 om 17:34 heeft Wallenburg, Marieke Van <Marieke.Wallenburg@minbzk nl> het volgende 
geschreven:

> Beste leden van de Toezichtsraad BIT,
>
> Wij ontvingen allen gisteren de onderstaande mail var^J^Q. Een spijtig en voor mij verrassend bericht.
> Het lijkt mij in de huidige setting verstandig Jullie kort op de hoogte te brengen van mijn eerste reactie op dit 
bericht.

> Volgende week spreken wij met^^^ over haar besluit, over eventuele volgende stappen en over hoe we 
gezamenlijk omgaan met de in- en externe communicatie.
> Voornu zou ik het op prijs stellen als Jullie zeer terughoudend willen zijn in de communicatie over het besluit 
vanm^. Het is in lijn met de wens van^^| om de communicatie over haar besluit in overleg vorm te 
geven.
> Ik dank Jullie voor de medewerking.

L», 'Paul Klint'

> Met vriendelijke groet,
>
> Marieke van Wallenburg
> DG Overheidsorganisatie
>
>

Van: ^^^^^^^m|^^m^^@rninbzk.nl<
> Datum: donderdag 15 nov. 2018 3:52 PM
> Aan: 'Hans VerkruiJsse'[QB^^|^^|@gmail.com<r]

^cwi nl<maili4B^B|[^^^£^^ Gerko Baarslag
go-nl<maiM^^^M|BB|@zi£gojTl^ Wallenburg, Marieke Van 
|@minbzk nl<mailto^^^|^^^^^W@.minhyk nl»

> Onderwerp: BIT
>
> Beste leden van de Toezichtsraad, beste Marieke,
>
> Zoals Jullie inmiddels van mij weten, heb ik de afgelopen Jaren met ontzettend veel plezier en inzet gewerkt 
aan het opzetten en werkend maken van het BIT.
> Ik heb dat samen gedaan met[^Q, die daarin een maatje voor mij was. Wij zijn samen met het BIT team erin 
geslaagd het BIT op de kaart te zetten.
>
> Jullie weten ook dat ik deze Jaren van opbouw binnen BZK niet gemakkelijk zijn geweest.
>

> Ik heb dan ook besloten mijn functie als hoofd BIT niet te willen continueren.



10.2 q

> Ik zal de komende maanden mijn hoofd buigen over welke vervolgstappen ik in mijn loopbaan ga nemen. Ik 
zal zo spoedig mogelijk een andere betrekking zoeken, vrijwel zeker buiten het Rijk.
>
> Ik wens de Toezichtsraad en het ministerie van BZK veel succes met het zoeken naar een opvolger.
> Ik zal in nader overleg met jullie mijn medewerkers informeren over deze beslissing.

> Met vriendelijke groet,

• PS. Morgen ben ik er overigens niet, ik zal pas maandag op jullie eventuele reactie reageren.
>
>

> Verzonden met BlackBerry Work
> (www.blackberry.com)
> 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 
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.



o(>'L

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

______________ Bminbzk.nl

"Gerko Baar

Agenda en stukken 26 november 
vrijdag 23 november 2018 09:53:24 
Aoend?* TnP7ir|itsraad BIT 26 november 20l8.docx 
Biilape la Verslag Toezichtsraad BIT 29 oktober 2018.dQrx 
BMIape 7a Rapportage evaluatie Bureau ICT-toetsing.pdf 
Bnlaqe 3a Agenda oesorek evaluatie 30 november 2QlR.dnrx 
Billaoe 4a Woordvoering en communicatie BIT.dQry 
Biilaoe 5a Aanm0ldinQen BIT 2Q19.dQcx
Biilaae 6a Memo Kader voor risicooebaseerd toetsen november 2018.docx 
Bnlaoe 7a Template OA-rhecklist l,Q3.dQcx 
Bijlage 8a 2Q1R1122 Proiectenoverzicht BIT.docx

Beste leden van de Toezichtsraad,

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

nbzk.nl
https://www.hureaiJirttoetsinQ.nl



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

agenda
Contactpersoon

Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderpiaats

Deeinemers

26 november 2018 10:00-11:30

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

- ambtelijk secretaris

@minbzk.nl

Datum
26 november 2018

Bljlage(n)
9

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 november

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 Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
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

Gereed 27-8

3 17-5-
2018

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

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten

Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist p Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze ia Gereed 12-7

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

w Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projectenlijst
meesturen ip Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschrilvina ifl Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

012
Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak plannen 
met SG la 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

en.PauP
Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
moqelilkheden zijn

P Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail 
vaniHia^

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

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

Agendapunt 6

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB lEi Volgende vergadering

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

110.2.
1 1■1 Agendapunt 7

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
26 november 2018

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

QA-formulier 22-11
BopA

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

verslag Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum

Deelnemers

Afwezig

29 oktober 2018, 10.00-11.00 
Paul Klint
Gerko Baarslag - voorzitter

___________ - ambtelijk secretaris
Hans Verkruijsse

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

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

Contactpersoon

10.2.e l@minbzk.nl

Datum
29 oktober 2018

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)

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.
Sinds kort heeft ieder departement een accounthouder uit het BIT-team.
UJI^ is bezig met 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.
UJI^ 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.|^^g zal van 
tevoren de boo^chap die ze in de pers wil delen, met de Toezichtsraad 
bespreken. ||J|^ 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, zé 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.
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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 pi Gereed 12-7

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaiuatie oozetten

Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist

a Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze p Gereed 12-7

7 4-7-
2018

Maandeiijkse 
afspraak piannen 
rest 2018

m Gereed 27-8

8 4-7-
2018

Projecteniijst
meesturen MP" Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorste i
opdrachtomschrijvinq W Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortiist 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

a 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-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

en Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
moqeiiikheden ziin

m Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitiopen van 
proiecten

Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail 
vaniBBS

Toezichtsraad Gerko controleert of dit 
is gebeurd

20 27-9- Aanpassen lEK Volgende vergadering
2018 risicogebaseerd

kader
21 27-9-

2018
Agenderen 
bespreken PGB ua Volgende vergadering

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

Volgende vergadering
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie viin 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

10.2. e
10.2. e

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

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

Contactpersoon

ininbzk.nl

Datum
30 november 2018

Bljlage(n)
1

1. Opening

2. Bespreken aanbevelingen evaluatie BIT

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

3. Bespreken vervolgstappen

4. Rondvraag en sluiting
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Sinds juli 2015 bestaat het BIT. Het BIT valt onder BZK maar voert het BIT onafhankelijke toetsen uit. 
De Toezichtsraad BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT.

Het is wenselijk als het BIT naar de buitenwereld een zekere distantie heeft van BZK. Tot op heden 
loopt woordvoering en communicatie via BZK en is het BIT hierin afhankelijk van BZK.

Voorstel:

BZK doet de woordvoering over het BIT als geheel.
BIT^Ijl^ doet woordvoering over technische vragen over BIT-advies, eventueel ondersteund 
door een ervaren woordvoerder uit de pool van AZ.
BIT wordt door BZK ondersteunt in het versturen van een persbericht wanneer een BIT-advies 
naar de Tweede Kamer gaat (circa 15 keer per jaar).



Identificerende gegevens
QA-formulier BIT

Naam toets
Departement
Toetsleider
Datum concept rapportaoe
Datum definitieve rapportage
Kenmerk definitieve rapportage

Checklist inhoud dossier f invullen toets eider)
•*. Aanwezig Eventuele toelichting

Opdrachtbrief voor starten 
BIT-toets
Werkblad met
• Lijst geraadpleegde 

documenten
• Lijst met interviews
• Risico's
Presentatie met belangrijkste 
bevindingen
Voorlopig concept BIT-advles 
(inclusief eventuele reactie)
Concept BIT-advles 
(Inclusief formele reactie)
Definitief BIT-advles 
(inclusief formele reactie)
Wegings- en
verantwoordingsdocument
Relevante e-malls 
gearchiveerd door toetsteam
Wrap-up uitgevoerd op het 
dossier?
Autorisaties externen 
ingetrokken op eSWF
Zip (excl toetsdocumenten) In 
digidoc gearchiveerd?

Checklist toetsproces (invullen toetsleider)
T , Ja ' ■ Nee ' Toelichting " ' -

BIT-toetskader volledig 
getoetst voor zover van 
toepassing?

Zie verantwoordingsdocument en 
werkblad

Voldoende bewijsmateriaal 
aanwezig?
Relevante risico's opgenomen 
In BIT-advles?
Relevante aanbevelingen 
opgenomen in BIT-advles?
Voldoende afstemming met
opdrachtgever
plaatsgevonden?
Reviewcommentaar 
inhoudelijk en schrijfstijl 
verwerkt?

Checklist Hoofd BIT
. ■ V'-' ' ' ' •' ^ Goédgekeur^ ToeiichtiiigV'•$

Checklist toetsleider 
afgewerkt?
Dossier getoetst door andere 
toetsmanaoer?

VI.03 Pagina 1 van 2



Toetsevaluatie
plaatsgevonden?

VI.03
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Proiectenoverzicht BIT 17 sentember 2018

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mii 
(dashboard)

1 Omgevingsloket I&M Pilot m 2015 €112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot f 2015 € 103

3 Biik op NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot EB 2015 €37

4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond U 2016 Niet op RID

5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond 1Ü 2016 Niet op RID

6 Programma elD BZK Afgerond 1 2016 €38

7 Grensverieggende U Defensie Afgerond m 2016 Niet op RID

8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 2016 € 50

9 Doorontwikkeien Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond m~ 2016 €87

10 Zeifbediening Justitiabeien V&J (DJI) Afgerond F 2016 € 20

11 Een uniforme betaaiomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond m~ 2016 €22

12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond SB 2016 €9

13 Union Customs Code (UCC), Muiti-annuai Strategie
Pian (MASP)

Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond m2 2016 € 141

14 Impiementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond EB 2016 € 176

15 Harmonisatie Appiicaties en Rijksvastgoed Processen BZK (Rijksvastgoedbedrijf) Afgerond fl 2016 € 36

16 Informatie Gestuurd Optreden Koninkiijke 
marechaussee

Defensie Afgerond EB 2017 € 51

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond 2017 €37

18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond P 2017 € 18

ON



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m 2017 € 69

20 Lerarenregister OCW Afgerond 1—0
2017 €21

21 Beiastingdienst Investeringsagenda Fin (Beiastingdienst) Afgerond B 2017 Niet op RID

22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond BI 2017 € 103

23 CivMii Communication System I&M Afgerond P 2017 € 22

24 Digitaai Steisei Omgevingsvergunning I&M Afgerond BI 2017 € 112

25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond BI2
2017 € 19

26 Eiectronic Fiight Strips I&M Afgerond B 2017 € 10

27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond BI 2017 € 14

28 Phoenix+ EZ(CBS) Afgerond BI2
2017 €41

29 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond BI 2018 Niet op RID

30 Grensverleggende IT (vervoigtoets) Defensie Afgerond BI 2018 Niet op RID

31 Landelijk Meetnet Water2 I&M (RWS) Afgerond B 2018 €0

32 Rehosting Piatform Aangifte Systeem Douane Tarief 
Voorziening (AGS/DTV)

FIN (Douane) Afgerond M 2018 € 21

33 iCAS I&W Afgerond
0

2018 € 153

34 Programmaportfoiio Werkpiekdiensten EZ Afgerond m 2018 € 88

35 ICT-werkpiekdienstveriening OCW OCW Afgerond m 2018 € 18

36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond BI2
2018 Niet op RID

37 Vernieuwing Justitieei Documentatie Systeem J&V Afgerond w~ 2018 € 11

38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond w~ 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afstand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Afgerond 10— 2018 € 10

40 Dlgilnhuur I&W Afgerond 2018 €8

41 Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC) Defensie
1 Concept Usl 2018 Niet op RID

42 Inleenadministratie en quotumheffing szw Concept Mi 2018 €7

43. Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Concept i Ij, Niet op RID

44 Verwijzingsportaal Bankgegevens J&V Concept 1 €5

45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Iri uitvoering 19“Fp— € 11

46 Praeventis VWS (RIVM) Voorlopig
concept m~ Niet op RID

47 Realisatie Doetarchitectuur Inning Rn (Belastingdienst) In uitvoering W~ € 15

48 Kern Gezond EZK (KVK) In uitvoering p- €40

49 Machtigen BZK In uitvoering i DBiS Niet op RID

SO ERTMS I&W In uitvoering 1 Niet op RID

51 PI&I (BLIK) EZK (NVWA) In uitvoering w~Una Niet op RID

52 Centralised Base I&W (LVNL) In uitvoering M TOM Niet op RID

53 Datafabriek SZW (UWV) Te bespreken w~ Niet op RID

54 Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal Politie (JenV) Te bespreken Niet op RID



0^3

Van;
Aan:
OndenMerp:
Datum:
Bijlagen:

J.P.l. Verkriiiimp

Re; Agenda en stukken 26 november 
zondag 25 november 2018 13:55:43 
Qpleonotitie externe evaluatie 2Q18.docx

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 heeft| 
geschreven:

Beste leden van de Toezichtsraad,

l@minbzk.nl het volgende

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

Met vriendelijke groet,

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

üminbzk.nl 
https://www.bureauicttoetsinQ.nl

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 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.
<Agenda Toezichtsraad BIT 26 november 2018.docx><Bijlage 1 a Verslag 
Toezichtsraad BIT 29 oktober 2018.docx><Bijlage 2a Rapportage evaluatie 
Bureau ICT-tóetsing.pd£><Bijlage 3a Agenda gesprek evaluatie 30 november 
2018.docx><Bijlage 4a Woordvoering en communicatie BIT.docxxBijlage 
5a Aanmeldingen BIT 2019.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>



C^H

Van;
Aan:
Onderwerp:
Datum:

C^rkg Paarslag

RE; Agenda en stiiliken 26 novemb 
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^^^^^^^|(a)uvt.nl>
Verzonden: zondag 25 november 2018 13:56
Aan: Toezichtsraad BIT <^^Q^^^m@minbzk.nl>; Gerko Baarslag 

|@cioai.nl>; Paul Klint|^^^^@cwi.nl>;^^^H|^^ 
|@minbzk.nl>; Gerko Baarslag^^^|^^^|@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 heeft| 
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.
Bijiage 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



inbzk.nl
https://WWW, bureauirttoetsing.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 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.
<Agenda Toezichtsraad BIT 26 november 2018.docxxBijlage la Verslag 
Toezichtsraad 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.docxxBijlage 6a Memo Kader voor risicogebaseerd toetsen november 
2018.docxxBijlage 7a Template QA-checklist 1.03.docxxBijlage 8a 20181122 
Projectenoverzicht BIT.docx>



o6s-

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

PaniKiiPt 
J.P.J. Verkruiisse

Re: Agenda en stukken 26 november 
zondag 25 november 2018 21:49:20 
Ootegnotitie externe evaluatie 2018-l.docx

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 piinl ga ik eens op kauwen 
Groet Zhans

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 nov.2018 om 16:21 heeft Gerko Baarslag
|@,holmail.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
j

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 1 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.bureauicttoetsing.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseenie bent of 
dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender 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 mrstake, 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.



o
Van:
Aan:
Cc:
Ondefwerp:
Datum:
Bijlagen:

Gerlai Baarelan; "Paul Wint"; 'Hans Vericniiiw'
^^^^PpStionering BIT 

dinsdag 27 november 2018 10:06:03
Pnsitionprinn RFT vprsit» 7 mpi.dnnt

Beste Hans, Gerko en Paul,

Zoals gisteren besproken is er op verzoek van de vorige dgOO een notitie opgesteld waarin de 
positionering van het BIT is verkend.

Bijgaand treffen Jullie de notitie (ik kwam er, vanmorgen pas achter dat ik deze digitaal heb, 
anders had Ik hem wel eerder met jullie gedeeld).

Groet,

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 2!aken en Koninkrijkrelaties
Rijnstraat 50 | 2595 AA | Den Haag
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

10.2.e
10.2.e rganin.b?k,pl

From: Welling, Olav <^^^^Bm@iniiib2k.nl> 
Date: Wednesday, 02 May 2018, 19:32 
To: Wanders, Hans E (CIO Rijk;

inbzk.iil>.

I02.e
K>?nTfflïH!inai10 2.e

ISubject: notitie positionering BIT

10.2,e

Hans,

N.a.v. het verzoekvai^imon^rHoi^ooiJnputvanuit A&O t.a.v. de positlonerinqsdiscussie 
va^I^iebbenD3^9pj||Hm|jjjj^H|jj|jj[BH|j| bjjgevoegde notitie opgesteld. 
^mi||^m[|||^m|[^^|neDben een eerdere versie becommentarieerd.

Kort door de bocht zijn m.l. de kernvragen:
- In hoeverre wil je dat er sprake is van ministeriele verantwoordelijkheid voor het BIT?
- Zo Ja, dan is vervolgvraag of je een bundeling wilt tussen de politiek 

verantwoordelijkheid voor digitale overheid en de verantwoordelijkheid voor BIT?
- Hoe zwaar acht je het voordeel van het combineren van de rol van CIO en hoofd BIT?
- T.o.v. wie moet BIT onafhankelijk zijn. Nagenoeg elk departement heeft IT-projecten. Je 

plaatst dus altijd onder een SG, maar wil Je niet juist t.o.v. een SG onafhankelijk zijn.

Wat veel mensen zich overigens niet realiseren, Is dat Ik ook tweetal toetsende/handhavende 
taken binnen mijn directie heb, waar je dezelfde discussie kunt voeren:

- Topformatle en topfuncties;
- Normering topinkomens.

In belde gevallen Is de onafhankelijkheid (formeel) veel minder goed geregeld dan bij het BIT. 
Maar ook hier gaat het natuurlijk om rolinvulling.

Gaarne bereid om verder mee te (laten) denken.

Olav



Olav Welling
Directeur Ambtenaar & Organisatie

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 Zuid 10.122 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

I@nninh7k.nl 
http://www.minb7k.nl

Secretariaat



Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10 2,e

FW: Presentatie|| 
donderdag 29 november

over BIT 
10:37:25

Beste Gerko, Paul en Hans,

Hoewel het morgen niet aan de orde zal zijn, stuur Ik jullie bijgevoegde mail ook nog na. Zo zijn 
jullie voor morgen geïnformeerd over lopende zaken.

Ik heb de onderstaande mail in navolging op mijn eerdere mail aan de sg gestuurd. Ik heb hier 
nog niets op vernomen.

Groet

Van:|___________
Verzonden: zondag 18 november 2018 20:35
Aan: Schurink, Maarten[]^^^H|j||jjjjj^H@miribzk.nl>
CC: Wallenburg, MariekeVanQg||^^^||||||||^(S>minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Presentatie Henk de Jong over BIT

Beste Maarten,

IQgSjHjjjim en ik hebben afgelopen week afqestemd met Erik-Jan van Kempen. 
Hieruit blijkt dat de terugkoppeling diel10.2.e
is van het beeld dat over het BIT is geschetst.

mij heeft gegeven een correcte weergave

Groet,
10,2,e

Van: Schurink, Maarten 
Verzonden: zondag 11 november 2018 21:48 
Aan: j|^^^JJU|||||||^JJJU|i'5)minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Presentatie Henk de Jong over BIT

Even alleen naar jou om verdere mailescalatie te voorkomen.

GR. Maarten

Verzonden met BlackBerry Work
(www hiackheny com)

Van: nl>
Datum: zaterdag 10nov^20184j2^^^
Aan: Schurink, MaartenKempen, Erik Jan van



Onderwerp: Presentatie[ 

Beste Maarten en Erik-Jan,

over BIT

Graag wil ik jullie aandacht voor het volgende.

hoorde vanQgg||||^| dat^^9|||||| als
van de commissie BRP een presentatie heeft gehouden aan het opdrachtgevend beraad van 
DSO.

bovenstaande weergave ongeveer?

|l0.2.e

zijn niet feitelijk door hem onderbouwd, en zijn keurig weerlegd door het BIT en de 
Toezichtsraad (zie bijvoorbeeld de Rapportage Toezichtsraad en de brief BIT die verstuurd is aan 
de Kamer als reactie op de rapportage van de commissie).

Ik heb de afgelopen jaren bij het BIT, samen met alle betrokkenen, erg hard gewerkt om het BIT 
op de kaart te zetten. Dat is volgens mij goed gelukt. De evaluatie van het BIT door een extern 
bureau loopt op dit moment, en daar komt het BIT uit als (erg) goed functionerend. Ik denk niet 
dat het de bedoeling is dat BZK-waarschijnlijk onbedoeld - de reputatie van mijn bureau helpt 
beschadigen. |

Ik hoor graag hoe jullie hier tegen aan kijken. Ik zal in ieder geval ook de Toezichtsraad BIT 
hierover inlichten.

Met vriendelijke groet.

102.e



0^0

Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Begin:
Eind:
Locatie:

tniversi1y.edul: Paul araio.2.efl0.2.e^ '^[^flgnmiHlO-2. 
10.2.e IcSBi-.llEEgl
Evaluatie bepreken met staatssecretaris BZK 
vrijdag 30 november 2018 10:30:00 
vrijdag 30 november 2018 11:30:00
Kamer stas BZK, melden in de hal bij de balie voorde bewindspersonen

|tei.nn;fiEf.ta^isiaq

20-11 LR: Afipnalc voplaatst naar vrijdag 30 oovembet.

20-9: Aügnaak vsiplaatst vaa doodeidag naar dinsdag om 10.30.

Het is gehikt om twee a£qBakcn te plannen met dc staatsseoetaiis. Hans kan in ieder geval op beide momenttn. hopelijk jnlbe ook.

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

Twe^ verzoek voor een gesprek over de uitkomsten van de evaluatie met de leden kan op donderdag 29 noveniber a.s. om 09.30 uur (tot

Groeten,|



oil
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bylagen:

10 J. e

10.2.
urQuniversitv.edLi')

B@cioai.nl'): Paul Klint
Agenda morgen
donderdag 29 november 2018 16:11:10
Agenda gesprek evaluatie 30 november 2018 v2.dQcx

ICcDcwi.nn

Beste Hans,

Zoals zojuist besproken is de agenda van morgen gewijzigd op verzoek van bureau DG. De 
dgOO zal aansluiten en agendapunt 3 en 4 zijn samengevoegd tot agendapunt 3. Bijgevoegd de 
nieuwe agenda.

Met vriendelijke groet,

Toetsspecialist

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

l@rninbzk.nl 
https://www.bureauicttoetsing.nl



oil <=^

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Bespreken aanbevelingen evaluatie BU (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 Bespreken evaluatie BIT

Contactpersoon

@minbzk.ni

Datum
30 november 2018

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderpiaats

Deeinemers

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

Bijlage(n)
2
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Van;
Aan:
Ce:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

013

!SsiM |(aiQ9ai.Pir'; '1

Agenda en stukken 18 december 
donderdag 13 december 2018 16:24:36

Bijlage 2a Aantekeningen gesprek Toezichtsraad BIT en stas 30 november 2....<iorx
Bijlage 2b Aanbiedingsbrief eindrapggrt evaluatie BIT 2Q18.docx
Bijlage 2c Aanbiedingsbrief Evaluatie BIT 2018 v2.docx
Bijlape 2d Rapportage evaluatie Bureau ICT-toetsing.Pdf
Bijlage 3a BIT toetsen 20l9.xlsx
Bijlage 4a 2Q181213 Proiectenoverzicht BIT.docx

Biilaoe PGB a Computable Het BIT wast niet meer wit 11122018.pdf

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 Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

iinbzk.nl
https: //WWW. bu rea u icttoetsi ng. n I
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

agenda 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.nl

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

Vergaderpiaats Hoftoren, (Rijnstraat 50), zaal 11.003
Deeinemers Hans Verkruijsse

Paul Klint
Gerko Baarslag

- ambtelijk

Datum
18 december 2018

Bijlage(n)
9

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: PGB 2.0 van ministerie van VWS 
a. Computable Het BIT wast niet meer wit
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
18 december 2018

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO

IQ Wachten nog op een 
datum

2 17-5-
2018

Afspraak planen met 
stas w Gereed 27-8

3 17-5-
2018

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

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten

Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist

iEl2
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

10.2 c
Im

Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschriivinq d Gereed 12-7

10 4-7-
2018

Shortlist kandidaten 
evaluatie

Allen Gereed 12-7

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

m2 Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak plannen 
met SG m Gereed 12-7

13 12-7-
2018

Wijzigen
opdrachtomschrijving 
evaluatie en 
rondsturen

a Gereed 27-8

i

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

\ en Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogelijkheden zijn

ia Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

iiii^ Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail
van||i|^

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 aanbiedingsbrief

a 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

Geagendeerd

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 a 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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ms
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag Toezichtsraad BIT

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

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

Contactpersoon

@minbzk.nl

Datum
26 november 2018

Vergaderdatum

Deelnemers

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

- ambtelijk secretaris

1. Opening en vaststellen notulen en actielijst

Hans opent de vergadering.

licht 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 
vrij positief is.
De concept aanbiedingsbrief wordt besproken. Actieaanpassen van de 
genoemde punten in de aanbiedingsbrief. Actie Hans: naschrift maken over de 
eenhoofdige leiding en deze tekst dezelfde dag rondsturen.

3. Voorbesprekeh 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 vastgesteid.

5. Bespreken inventarisatie toetsen 2019

Veei toetser^mlgend jaar. Naar lenW en Financiën gaat nog gekeken worden. 
Actie|Q^^im[|||[: voigende vergadering overzicht per kwartaai 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-formuiier. Het QA-formulier wordt 
vastgesteid.

8. Bespreken toetsenoverzicht

De toetsen worden besproken. | 
met SIG heeft.

g geeft aan dat ze binnenkort een overieg

9. Bespreken vergaderreeks 2019

In 2019 zai de Toezichtsraad vier keer bij eikaar komen in Den Haag om te 
vergaderen en een toets te bespreken. Daarnaast zai 6 keer per jaar een 
teiefonisch overleg worden gepland. Juli en augustus is er geen vergadering. 
Actie 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 piannen 
met DGOO m Wachten nog op een 

datum
2 17-5-

2018
Afspraak pianen met 
stas m Gereed 27-8

3 17-5-
2018

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

4 17-5-
2018

Opdrachtformulering 
evaluatie opzetten iiggg Gereed 12-7

5 17-5-
2018

Bedragen per project 
toevoegen aan 
proiectenliist

p Gereed 12-7

6 4-7-
2018

Voorstel addendum 
werkwijze m Gereed 12-7
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Datum
26 november 2018

7 4-7-
2018

Maandelijkse 
afspraak plannen 
rest 2018

F Gereed 27-8

8 4-7- Projectenlijst
meesturen

Gereed 12-7
2018

9 4-7- Voorstel 110 . Gereed 12-7
2018 opdrachtomschriivinq

10 4-7- Shortlist kandidaten Allen Gereed 12-7
2018 evaluatie

11 4-7-
2018

Uitdraai Rijk ICT-
dashboard
rondsturen

m Gereed 12-7

12 4-7-
2018

Afspraak plannen 
met SG a 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- Risicogebaseerd |10.2 Gereed 27-9
2018 kader opstellen

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

en Gereed 27-9

17 12-7- Uitzoeken wat Gereed 27-8
2018 SharePoint 

mogelijkheden zijn
18 27-9- Rondsturen Gereed 29-10

2018 onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

19 27-9-
2018

Reagerén op mail
van|^^

Toezlchtsraad Gerko controleert of dit
Is gebeurd

20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

IQgg Gereed 26-11

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB m Volgende vergadering

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren

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- Naschrift maken voor Hans Nieuw
2018 aanbiedingsbrief

26 26-11-
2018

Volgende 
vergadering 
overzicht toetsen per 
kwartaal

Nieuw
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Datum
26 november 2018

27 26-11- Plannen IGI Nieuw
2018 vergaderingen 2019 2
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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. |
^^^^n^^^^^^^^^^^^^^hog^Sctivitei^oS^edoeld^^oezichtsraa^eeftaandatdit 
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.



Proiectenoverzicht BIT 27 november 2018

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mii 
(dashboard)

1 Omgevingsloket I&M Pilot m 2015 €112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot f 2015 € 103

3 Biikop NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot m 2015 €37

4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond m 2016 Niet op RID

5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond B
(j

2016 Niet op RID

6 Programma elD BZK Afgerond B 2016 € 38

7 Grensverieggende IT Defensie Afgerond BI 2016 Niet op RID

8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond B 2016 € 50

9 Doorontwikkeien Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond BI 2016 €87

10 Zeifbediening Justitiabeien V&J (DJI) Afgerond BI 2016 € 20

11 Een uniforme betaaiomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond m 2016 €22

12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond BI 2016 €9

13 Union Customs Code (UCC), Muiti-annuai Strategie
Plan (MASP)

Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond BI2
2016 € 141

14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond BI 2016 € 176

15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK (Rijksvastgoedbedrijf) Afgerond B 2016 € 36

16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 
marechaussee

Defensie Afgerond BI 2017 € 51

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond BI 2017 €37

18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond BI 2017 € 18

0



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m 2017 €69

20 Lerarenregister OCW Afgerond nu 2017 € 21

21 Beiastingdienst Investeringsagenda Fin (Belastingdienst) Afgerond B 2017 Niet op RID

22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond wr~ 2017 € 103

23 CivMii Communication System I&M Afgerond 1
Ü

2017 €22

24 Digitaai Steisel Omgevingsvergunning I&M Afgerond iB 2017 € 112

25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond
2

2017 € 19

26 Eiectronic Flight Strips I&M Afgerond m 2017 € 10

27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond BI 2017 € 14

28 Phoenix+ EZ (CBS) Afgerond BI2
2017 €41

29 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond BI 2018 Niet op RID

30 Grensverleggende IT (vervolgtoets) Defensie Afgerond BI 2018 Niet op RID

31 Landelijk Meetnet Water2 I&M (RWS) Afgerond B 2018 € 0

32 Rehosting Platform Aangifte Systeem Douane Tarief 
Voorzieninq fAGS/DTV)

FIN (Douane) , Afgerond P 2018 €21

33 iCAS I&W Afgerond
0

2018 € 153

34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond BI 2018 €88

35 ICT-werkplekdienstverlening OCW OCW Afgerond BI 2018 € 18

36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond BI
2

2018 Niet op RID

37 Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem J&V Afgerond 2018 € 11

38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond 2018 Niet op RID



39 Beheer op A^and, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Definitief 2018 € 10

40 D.lgllnhuur I&W Afgerond E 2018 €8

41 Maritiem Operatlecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Dehnitlef M 2018 Niet op RID

42 Inleenadministratle en quotumheffing SZW Definitief ia 2018 €7

43 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Concept ï Niet op RID

44
, i

VerwIJzIngsportaal Bankgegevens J&V Definitief u 2018 €5

45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Concept Ü— € 11

46 Praeventls VWS (RIVM) Voorlopig
concept m— Niet op RID

47 Realisatie Doelarchitectuur Inning Fin (Belastingdienst) In uitvoering m € 15

48 : Kern Gezond EZK (KVK) In uitvoering ¥~ €40

49 Machtigen BZK Outline ki iSÜI^ Niet op RID

so ERTMS I&W In uitvoering 1 Niet op RID

51 PISa (BLIK) EZK (NVWA) In uitvoering kld BIB Niet op RID

52 Centralised Base I&W (LVNL) On hold tot 
lanuari m ms~~ Niet op RID

53 . Datafabriek SZW (UWV) On hold w~V

Niet op RID

54 Vernieuwend Registreren WInkeldlefetal JenV (Politie) Te starten 10— Niet op RID

54 Regie Modernisering IV Landschap Fin (Belastingdienst) Te bespreken
'



Oll\

Januari telefonisch allen zonder Hans Verkruijsse zit hele maand in buitenland

Donderdag 17 januari 10.00 uur - 11.00 uur 
Maandag 28 januari 10.00 uur - 11.00 uur

Februari telefonisch

Donderdag 21 februari 10.00 uur - 11.00 uur

Maart overleg

Maandag 18 maart 10.00 uur - 12.30 uur

April telefonisch (Gerko Baarslag misschien) 

Donderdag 25 april 10.00 uur - 11.00 uur

Mei telefonisch

Donderdag 23 mei 10.00 uur - 11.00 uur

Juni overleg

Donderdag 27 juni 10.00 uur - 12.30 uur



Van:
Aan:
Cc:
Ondeivrerp:
Datum:

l@cioai.nn": "Hans Vprkniiigip": "Paul Klint"

I Stas Knops in computable 
vrijdag 14 december 2018 12:47:29

Beste leden van de Toezichtsraad,

Knops heeft een interview gegeven aan Computable. Ik zie het interview nog niet op de website 
van Computable staan. Hieronder aivast de tekst met gearceerd wat er over het BIT en de 
Rijksinspectie wordt gezegd.
Ik stel voor om dit dinsdag te bespreken bij agendapunt 2 Nabespreken gesprek met 
staatssecretaris BZK en bespreken vervoigstappen.

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.bureauicttoetsina.nl

Va n: @ m i n b z k. n I >
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 12:37 
Aan: DGOO/IFHR/BIT Kerngroep <^^^^m@minbzk.nl> 
Onderwerp: FW: interview stas Knops in computable

De noodzaak éh haalbaarheid ybor efen Rijkslnspëctie gaan wé ónderzoeken maar laten we ook 
eerst dè evaluatie vap hét BIT.eind'dlt jaar afwachten. Ik heb in het debat hierover,ook.gezegd 
dat het yoorstël voor éen, inspectie eigerilijk éën:.klassieke üitwêrking js vap hóe het vroeger 
ging: jé,hebt eèn inspectie en dan heb je hef góed gerégeld! Maar het vvordt al snel

én
adviseur.

Ik ben, zoals 3at hèef, systeerhVeranfwoordelijke voor het BIT, dus alle grote projecten dié dit

ëindevaFuatié nog vólgt heb ik de indruk dat deze opzët werkt. De tijd |s voorbij dat politiek 
g.g?'en vyepsen óp tafel wë.rdepvgëlegd die,zo .in.een pakketjë,van eisen aan een ingénieur 
Wérden gégeven. Zp van, maak niaaf iets. Dé pieéste van dié projécten warefi niet zo 
'süccesvo.l, oni het mild uit te drukken

Van: Postbus Verkenning <{Qi 
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 12:32 
Onderwerp: interview stas Knops in computable

Computable

'Overheid mist ict-kansen door focus op kosten'



Staatssecretaris Raymond Knops vindt dat ict-investeringen teveel als kostenpost worden 
gezien
14 december 2018 11:00 | Rik Sanders

Iet wordt bij de overheid nog steeds ais een kostenpost gezien terwiji het bij het 
bedrijfsieven een investering is geworden. Wii je met je tijd mee gaan dan moetje 
investeren in iet. Dat is voor de overheid nog een opgave. Dat zegt staatssecretaris Raymond 
Knops van het ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties (BZK) in een 
interview met Computable. Knops is in het kabinet Rutte III verantwoordeiijk voor de 
portefeuiile digitale overheid.

Computable sprak de CDA-bewindsman naar aanleiding van zijn inmiddels eenjarige 
staatssecretarisschap en de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter. Samenwerking, 
innovatie en ruimte voor experimenten zijn daarin sleutelwoorden. Aan de hand van deze 
agenda wil staatssecretaris Raymond Knops (CDA) de digitale dienstverlening van de 
rijksoverheid naar een hoger plan tillen.

Knops merkt dat bij de overheid iet nog steeds als een kostenpost wordt gezien. Men heeft 
moeite om iet als een investeringskans te zien. Dat heeft deels te maken met de hoge 
investeringskosten waar ambtenaren tegen aan hikken maar ook het gebrek aan kennis. 'Ik 
zeg wel eens dat de i van informatie/informatisering de nieuwe f van financiën is geworden: 
een sturingsmiddel voor je bedrijfsvoering. Kijk haar alle grote internetbedrijven: daar draait 
het allemaal om de i. Wij proberen diegenen die niet deze achtergrond hebben, deze 
vaardigheden bij te brengen. Voor zowel de directeur, het afdelingshoofd als de 
projectmanager is het belangrijk hoe je op de i-functie kunt sturen en goed 
opdrachtgeverschap kunt uitoefenen. Het Rijk biedt hiervoor cursussen aan; ik heb deze zelf 
ook gevolgd.'
Huis van Thorbecke
"Ik ben voorstander van flexibeler wetten, begrensd door 'vangrails'"

De staatssecretaris merkt bij zijn portefeuille digitale overheid dat iet snel verandert, zeker 
de laatste tijd. Een interessante vraag in zijn ogen is dan hoe dit zich verhoudt tot ons 
democratisch 'Huis van Thorbecke' uit de 19de eeuw. Historisch gezien staat dit als een 
'huis', vindt hij, maar het Nederlandse staats- en bestuursrecht moet wel kunnen anticiperen 
op ontwikkelingen als loT of kunstmatige intelligentie. 'Onze wetten lopen echter nog precies 
volgens de geschetste kaders. Ik ben voorstander van flexibeler wetten, begrensd door 
'vangrails' maar waar binnen je sneller kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom is 
de nieuwe wet Digitale Overheid opgesteld waarin een solide wettelijke basis wordt gelegd 
voor de generieke infrastructuur bij de overheid.'

In deze wet staan punten over onder andere informatieveiligheid, privacy en open 
standaarden. Het wetsvoorstel is inmiddels langs de Raad van State geweest en ligt nu bij de 
Tweede Kamer ter beoordeling.
Ongevraagd advies Raad van State

Maar de bewindsman is niet blind voor de negatieve kanten van de voortschrijdende 
digitalisering, zoals burgers die niet mee kunnen en werk dat wordt weg geautomatiseerd. De 
Raad van State gaf kortgeleden het kabinet ongevraagd advies om hier op te letten. Knops: 
'We zijn ons hier zeker van bewust en laten er ook onderzoek naar uitvoeren, zoals door het 
Rathenau Instituut over technologische ontwikkelingen in relatie tot publieke waarden en de 
WRR over kunstmatige intelligentie. Momenteel loopt er een studie bij de Raad van Openbaar 
Bestuur naar welke publieke waarden geborgd moeten worden bij een digitale 
dienstverlening.'

Hij wijst er op dat het ook een doelstelling van NL DIGIbeter is om digitaal mindervaardigen 
te helpen. 'Dat noemen we inclusie. Zo lang er mensen zijn die digitaal niet willen of kunnen 
communiceren met de overheid, moeten we alles in de lucht houden. Dat is ook een politieke 
wens van de Tweede Kamer. Het vraagt vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering wel het 
een en ander van de overheid.'

Knops: Overheid moet anders naar iet kijken
Interview staatssecretaris Raymond Knops (BZK) over nieuw elan en digitale overheid 
14 december 2018 11:00 | Magazine | Rik Sanders 
Topic Overheid

Raymond Knops Foto: Daan Muller

Hoe til je de digitale dienstverlening van de rijksoverheid naar een hoger plan? Dat is de klus



die staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van het ministerie van Binneniandse Zaken en 
Koninkrijksreiaties moet kiaren. Aan de basis iigt de Agenda Digitaie Overheid NL DIGIbeter. 
Samenwerking, innovatie en ruimte voor experimenten zijn daarin sieuteiwoorden. Een 
gesprek over een portefeuiiie waar menig bestuurder zijn vingers iiever niet aan brandt.

In de werkkamer van staatssecretaris Raymond Knops (CDA) in de toren aan de Turfmarkt in 
Den Haag hangt een grote landkaart van het Caribisch gebied. Ook is een aantai Antiiiiaanse 
artefacten zichtbaar. Het herinnert aan een andere roi van Knops, nameiijk die ais 
staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. 'De Antiiien ienen zich nu eenmaal makkelijker voor 
een aandenken dan de iet van het Rijk', constateert Knops droogjes.

Al is het niet zo dat er helemaal niets aan zijn ict-portefeuilie doet denken. Aan de andere 
kant van de kamer hangt een breed beeidscherm aan de muur waar de bewindsman het 
nieuws op het journaal én de sociale media kan bijhouden. 'Vroeger hing hier een tv-scherm 
met Teletekst; tegenwoordig voigen we ook de uitingen op bijvoorbeeid Twitter en Facebook, 
die met BZK te maken hebben, op de voet.'
Tabuia rasa
"Iedereen voeit: digitaiisering wordt hét vraagstuk van de komende jaren"

U bent inmiddels ruim een jaar staatssecretaris. Hoe bevalt dat eigenlijk, zo'n portefeuiiie 
digitale overheid?

(iachend) Toen ik deze portefeuiiie ais onderdeei van een groter takenpakket kreeg, wensten 
mensen me 'veei succes'. Maar ik vind 'm oprecht ontzettend interessant. Ik heb vele 
onderwerpen gevolgd de afgelopen jaren, maar nog geen iet. Ik ben er bianco ingestapt, al 
wist ik dat er behooriijke ambities in het regeerakkoord staan.

Toch is de iet voor de staatsecretaris ook weer geen tabuia rasa. Hij verteit op de middeibare 
schooi een aantai programmeeriessen in Pascai te hebben gevoigd. En bij zijn tijd bij de 
Luchtmacht werden op grote schaai computers ingezet. Bovendien biijkt zijn vrouw in de ict- 
sector te werken. 'Nee, die geeft geen tips', iacht hij. 'Zij heeft wél het rapport Elias geiezen, 
over de misiukte ict-projecten bij het Rijk.'

Knops benadrukt dat dit rapport is gebaseerd op veei gesprekken met deskundigen. Dat is 
wat hij het afgelopen jaar ook heeft gedaan om zich in te werken in het dossier: taiioze 
gesprekken gevoerd met, zoals hij het noemt, 'mensen uit het ecosysteem van ambtenaren, 
ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappeiijke organisaties die met iet te maken 
hebben'.

Wat voor inzicht heeft u dit opgeieverd?

Bijvoorbeeld, dat iet bij de overheid nog steeds als een kostenpost wordt gezien terwijl het 
bij het bedrijfsleven een investering is geworden. Met iet kun je je marktaandeel vergroten, 
je rendement, je winstmarge... wil je met je tijd mee gaan dan moetje investeren in iet. Dat 
is voor de overheid best een opgave; het is kostbaar en we hebben een beperkt aantal 
mensen.

Ik zeg wel eens dat de i van informatie/informatisering de nieuwe f van financiën is 
geworden: een sturingsmiddel voor je bedrijfsvoering. Kijk naar alle grote internetbedrijven; 
daar draait het allemaal om de i. Wij proberen diegenen die niet deze achtergrond hebben, 
deze vaardigheden bij te brengen. Voor zowel de directeur, het afdelingshoofd als de 
projectmanager is het belangrijk hoe je op de i-functie kunt sturen en goed 
opdrachtgeverschap kunt uitoefenen. Het Rijk biedt hiervoor cursussen aan; ik heb deze zelf 
ook gevolgd.
Rollende agenda

In het regeerakkoord van het vorige kabinet stond de doelstelling dat burgers en 
ondernemers al hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen regelen. Die ambitie is 
niet waargemaakt. Inmiddels ligt er een nieuwe agenda voor de digitale overheid: NL 
DIGIbeter, waarvoor staatssecretaris Knops verantwoordelijk is. Het kabinet Rutte III trekt 
hiervoor de komende drie jaar 165 miljoen euro uit. Het uiteindelijke doel is om te zorgen dat 
middels nieuwe digitale diensten en producten het contact van de overheid met burgers en 
ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan.

De bewindsman overhandigt een oranje boekje dat op zijn bureau ligt. 'Dit is 'm nou: NL 
DIGIbeter. En ja, er is natuurlijk ook een online versie. Hier staan de vijf thema's benoemd 
die we gaan uitwerken.' Knops somt ze op: investeren in innovatie, beschermen van 
grondrechten en publieke waarden, toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor iedereen, meer 
persoonlijke dienstverlening, en toekomstbestendigheid.



De staatssecretaris benadrukt dat NL DIGIbeter niet bedqeid is ais een beieidsstuk van BZK 
maar spreekt over een roiiende agenda die jaariijks wordt geüpdate: 'Die thema's gaan we 
met een grote variëteit aan partners uitwerken, in een-realistisch tempo. Denk aan 
medeoverheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, kennisinsteiiingen én Europese 
organisaties. Iedereen voeit; digitaiisering wordt hét vraagstuk van de komende jaren. Hoe 
kom je van die goed doorontwikkelde analoge overheid, die daarna ai voor een deei is 
geautomatiseerd, naar een overheid nieuwe stiji die state of the art is ais het gaat om 
digitaie dienstveriening?'
Luiken openen
"We gaan risico's die noodzakeiijk zijn om te innoveren niet uit de weg"

Daarvoor gaan de iuiken open, ais het aan Knops iigt. Door te experimenteren en innoveren 
moet de dienstverlening aan burgers en ondernemers worden verbeterd. Een van de 
instrumenten, die daarvoor worden ingezet, is een innovatiebudget voor bedrijven, 
waaronder startups, en wetenschappeiijke insteiiingen om opiossingen voor maatschappeiijke 
vraagstukken te bedenken.

Kieine marktpartijen krijgen ook de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten en er 
wordt een MijnOverheid voor Ondernemers geianceerd. Knops: 'De tijd dat we overai zeif 
achter het stuur wilien zitten, is voorbij. Ik weet vanuit mijn ervaring ais iokaie bestuurder bij 
het inrichten van innovatieateiiers datje aiieen innovatie krijgt ais je de gebaande paden 
durft te veriaten en met mensen spreekt die niet dezeifde taai spreken ais jijzeif.'

U spreekt dan ook bewust van een gezameniijke digitale agenda?

Digitalisering is meer dan bedrijfsvoering. Het is een onderwerp dat iedereen raakt. 
Samenwerking met pubiieke en private partners is dan ook essentieei. Daarom betrekken we 
burgers en ondernemers in de ontwikkeifase van nieuwe diensten via kiankbordgroepen er 
bij. We bouwen voort op wat we ai hebben staan - denk aan de basisregistraties - maar 
hebben ook oog voor innovaties. We investeren dus in onderzoek en gaan risico's die 
noodzakeiijk zijn om te innoveren niet uit de weg.

Kijk, het instrument van de overheid is wetgeving; dat is een stok achter de deur om dingen 
voor eikaar te krijgen. Maar ais je ais overheid ook initiatief wiit nemen en wiit vernieuwen 
dan moetje wei de houding aannemen die daarbij hoort, Dat is een nieuwsgierige houding.
Ik wii daar zijn waar de innovatie piaatsvindt. En dat is bij partners. We zitten bijvoorbeeid 
op plekken waar het bedrijfsleven ook aan tafel zit, zoals Nederland ICT en ECP| Platform 
voor de informatiesamenleving.

Ik geloof sterk in ecosystemen die niet alleen in Den Haag te vinden zijn. Ook elders is men 
bezig met vernieuwing. Den Bosch bijvoorbeeld afficheert zich als datastad, Groningen doet 
veel met hackathons en in Heerlen is de Brightlands Campus gevestigd, een innovatiecampus 
waar overheid, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar zitten. Als hier iets uitkomt 
wat ons helpt vraagstukken op te lossen en uitrolbaar en opschaalbaar is, zouden we gek zijn 
om dat niet te gebruiken.
Zelf regie houden

Wat zijn dan concrete voorbeelden hiervan?

Wij starten bijvoorbeeld binnenkort het aanbestedingstraject voor de werving van private 
inlogmiddelen voor het gebruik in het publieke domein naast DigiD. Verder loopt er een proef 
bij de TL) Delft, met de RvIG - de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - om via 
blockchainauthenticatie je eigen identiteit vast te stellen zonder dat je allemaal 
persoonsgegevens hoeft te tonen. Wat nu nog het geval is bij, ik noem een willekeurig 
voorbeeld, het kopen van alcohol in een winkel en er wordt om je ID gevraagd.

We staan ook open voor andere ontwikkelingen op authenticatievlak, zoals het project Irma 
in Nijmegen, waarbij een beveiligde smartphone-app voor persoonlijk gegevensbeheer wordt 
ontwikkeld. Een veelbelovend project dat we nauwlettend volgen.

Het inbouwen van een privacy-element past in de gekozen strategie dat burgers en 
ondernemers de regie kunnen gaan krijgen en houden over hun gegevens. Dat betekent: 
alleen.noodzakelijke data tonen én op need to know-basis en zelf je gegevens eenmalig laten 
wijzigen voor alle instanties. Dat kan ook betekenen dat bijvoorbeeld via een portal iedereen 
met vinkjes zelf kan aangeven hoe men met de overheid wil communiceren. Daarbij werken 
we ook met verschillende doelgroepen, zoals ouderen, mensen met kinderen, visueel 
gehandicapten, en dergelijke, waarbij we binnen bepaalde marges maatwerk kunnen leveren. 
Experimenten



Taken

Staatssecretaris Raymond Knops is verantwoordeiijk voor Koninkrijksreiaties, het 
Rijksvastgoedbedrijf, grensoverschrijdende samenwerking en digitaie overheid. Onder de 
laatste portefeuiiie vailen 'Informatiesamenieving & overheid (inciusief Bureau digitaie 
overheid en het BIT) en Logius' en 'Identiteit (waaronder het paspoort, de ID-kaart, de BRP - 
Basisregistratie Personen - en de RvIG)'.

Loop je met dat al ge-innoveer niet het risico dat het voorai bij experimenteerdrift blijft?

Een beiangrijk uitgangspunt is dat we aanhaken op piatforms en methodieken die ai door 
veel mensen worden gebruikt. DigiD biedt op Android-teiefoons een gebruiksvriendelijke en 
goedkope oplossing doordat op de meeste smartphones de nfc-lezer gebruikt kan worden.
Dat kan niet op Apple-smartphones. Daarom zijn wij voor DigiD innovatieve alternatieven 
aan het onderzoeken om het nfc-probleem op te lossen. Als je zo'n systeem kan gebruiken, 
dan zitje dicht op de burger.

Of neem onze Berichtenboxapp waarbij mensen post van de overheid op hun telefoon kunnen 
lezen. Die is inmiddels 175.000 keer gedownload en wordt gewaardeerd met een 
rapportcijfer 3.1 op een schaal van 5. Om de app te verbeteren voegen we er stap voor stap 
features aan toe, zoals een prullenbakje en een archieffunctie. Mensen moeten natuurlijk 
leren omgaan met zo'n app maar we willen wel een systeem dat is gebaseerd op wat mensen 
al kennen. Zodat het gebruiksgemak als positief wordt ervaren.
Negatief imgao

Ik hoor de kritiek al weer aanzwellen; daar gaat straks weer heel veel geld door het ict-putje 
van de overheid. Hét imago van de Rijks-ict is namelijk niet fraai: veel fiasco's en 
geldverkwisterij. Toen u bijvoorbeeld de ict-portefeuille van uw voorganger minister Ronald 
Plasterk overnam, was net de stekker uit een project van 100 miljoen - de oBRP - getrokken.

Ik hoor die negatieve geluiden natuurlijk ook, via bijvoorbeeld sociale media en vragen 
vanuit de Tweede Kamer. Er is een beeld ontstaan dat digitalisering en it-processen bij de 
overheid een ongelukkige combinatie vormen. Mijn stelling is; voor iedereen is iet een 
zoektocht, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven. Alleen, als het bij een bedrijf 
misgaat, dan staat dat doorgaans niet in de krant. Die boekt dat gewoon af.

Natuurlijk, het voert te ver om te zeggen dat zoiets ook voor de overheid moet gelden. Want 
elke euro verkeerd besteed belastinggeld is er een te veel. Maar de angst om fouten te 
maken en die ene euro verkeerd te besteden mag niet leidend zijn voor de kansen die er 
liggen om processen op een goede manier in te richten. Bovendien experimenteren wij op 
beperkte schaal en als we een innovatie kunnen opschalen doen wij dat in een verantwoord 
tempo om mislukkingen te voorkomen.

Wat hem houvast biedt is het aantal rapporten dat de afgelopen jaren is verschenen. 
Bijvoorbeeld van de commissie Elias over de vele it-echecs waaruit de ict-waakhond BIT 
(Bureau ICT Toetsing) is voortgekomen om grote ict-projecten te toetsen. Maar ook het Maak 
Waar-rapport over de digitalisering van de overheidsdiensten en de commissie BRP over het 
falen van de operatie Basisregistratie Personen (oBRP).

Knops: 'Daar staan lessen in die we in onze oren moeten knopen, zoals stap voor stap 
ontwikkelen, geen grootschalige schaalsprongen en incrementeel innoveren. Maar ook het 
scheppen van een klimaat waarin dit soorten uitgangspunten worden nageleefd.' 
Staatssecretaris Knops spreekt in dit verband van een 'permanent bèta'; geen grote nieuwe 
systemen introduceren maar elke dag opnieuw bezig zijn met het verbeteren van wat je al 
hebt aan de hand van toepasbare innovaties. Continu verbouwen terwijl de winkel openblijft! 
Rijksinspectie?
Bewindslieden

In formele zin zijn er eigenlijk drie bewindspersonen die rijksbrede ict-taken hebben: minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie & Veiligheid voor de cyberbeveiliging, staatssecretaris 
Mona Keijzer van EZK voor de telecom, de ict-marktkansen en de digitalisering van de 
economie én dus Raymond Knops als 'stelselverantwoordelijke voor de digitale overheid naar 
burgers en bedrijven'. Hij vat het samen als 'de communicatie- en de governancekant van de 
rijksoverheid'. Daarnaast is ieder bewindspersoon verantwoordelijk voor de iet van zijn eigen 
departement en uitvoeringsorganisatie, zoals de Belastingdienst, het UWV, de Sociale 
Verzekeringsbank en DUO.

ge T^^eKamei;,stemde ónl^gs in m^ een mpti^van VyDIeg,^ Middendorp.om dg 
haalbaarheid van éen mjksi.nspectie pigltalisgrjng te onderzoeken. ?o',ri inspeqUe krijgjt dan



voor het mjnistériév^ri BZK een.rijksbrede rol bij dë inspanningen om eéh digitale overheid 
té bouvyën. Wat.vindt,u yan zo'n inspectie?

De noodzaak ëh.haalbaarheid vóör.een Rij.ksinspectie gaan 'yya opdorzoekep jnaar laten we 
pok.ée.rst de.éValü'.ati.e van hét BIT ëind ëit jaar al^achtèn. ik héb |n het debat hieroyeV'pok 
‘gezegd dat het voorstel voor eéri ihspectie ëigénlijk een. klassieke'ujb/vërking is yan^hoe hét 
yrqegér.gihg: je hebt een inspectie en dan heb je het goéd geragald. Maar hét wordt al snél 
bureaucratie en bemoeizucht. Njet yo.ór niets zijn er de afgelopen jaren diverse inspecbes 
ppgeheyen .pf sam.engeyoegd, Ik zje toch meer .een roL weggelégd vop.r hét Bit als waakhond 
pn adviseur.'

ik bén, zoals datlhéét, systéemyerantwbordélijke yoö.r hét BIT, d^us.alip grote, projecten clie 
dit bureau beoordeélt, komen voorbij.Tk mag er échtéf géén irihou.déiijk óprdéel pyér 
hebben;:il< stuur dé collega's yan het kabinet brieven over wat hét oordéel van hét BIT is. 
Hpéwel.de eindevaluatie nog yolgt heb ik de indruk dat dezé ppzét werkt, Dé .tijd is voorbij 
dat polit[ék. gezien we.nsen op tafel werdén gelegd die zo.in één pakke^e van eisen aan eéh 
ingehieüV werden gegeven. Zp van, imaak maar jets. De tneeste yan dié projecten waren niet 
zó süccésypi, dm. het mijd, uit te drukken,

[Dit interview staat in iets ingekorte vorm in Computable Magazine nr. 1/2019]
NL DIGIbeter

Raymond Knops Foto: Daan Muller

NL DIGIbeter staat niet op zichzelf en is onderdeel van de Nederlandse 
digitaliseringsstrategie, Nederland Digitaal. Dit is een kabinetsbrede strategie over alles wat 
met digitalisering te maken heeft. De Agenda Digitale Overheid richt zich specifiek op de 
overheid en het contact met burgers en ondernemers. Ook op het gebied van cyberveiligheid 
is er een aparte agenda, namelijk de Nederlandse Cyber Security Agenda.

Daarnaast wordt bij deze agenda verbinding gelegd met andere, al lopende trajecten. Hierbij 
kan gedacht worden aan het Interbestuurlijk Programma van het Rijk en de medeoverheden, 
de Smart City Strategy NL, de Nederlandse Cyber Security Agenda, het progratnma Common 
Ground van de gemeenten, het plan de Digitale Samenleving van de VSNU en de Europese 
Digitale Agenda. Verder moet Nederland Digitaal aansluiten bij Europese afspraken, zoals de 
Talinn-verklaring over de eOverheid in Europa.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Wallenburg. Mariskp Van
lacwi.nl: I laomail.com

dinsdag 18 december 2018 13:20:44

Hartelijke groet, 
Marieke

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?



Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:
BQIagen:

10.2,e
[mSti «! I

|(arioai-nn": "Hatw Verfcruiiga**: “Paul Klint*: Wallpnhiirn. Mariokp Van;

AanbiecSng van evaluatie BIT
dinsdag 18 december 2018 18:13:‘>1
fi£USfifl3S&JSSQlU3tiSL£U£3ULl£J^££&SiQfla{^C
AanhiwfinnshripF RialiiaKp HTT^fi II ?niH nrff 
Aanhimlitvuihriaf Fualiiatip Rm« 17 7m« nrff

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 | Oen Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

HToT^e"—
10.2.e nbzk.nl

auicttoetsing.nl





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

ov
Agenda en stukken Toezichtsraad 28 januari (telefonisch)

. vrijdag 25 januari 2019 16:15:05 
Agenda Toezichtsraad BIT 78 januari 2019.docx 
Bijlage la Verslag Toezichtsraad BIT 18 december 2Q1fi.docx 
Biilaoe 3a Concent laarrannortaoe 2Q18.dnrx 
Biilaoe 4a Inventarisatie BIT toetsen 2019.xl«n(
Biilaoe 4b Proiectenoverzirht BIT.doex 
Biilaoe 5a Data Toezichtsraad 2019.dorx

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.

Toetsspeciaiist

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.bureaiJicttoetsina.nl



0?K
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 januari 2019 
Telefonisch

Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

@minbzk.nl

Datum
28 januari 2019

Bülage(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 ODmerkinaen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO P Wachten nog op een 

datum
19 27-9-

2018
Reager^op mail 
varimiil^

Toezichtsraad

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 BB Tweede halfjaar 2019 

wordt nog gepland
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28 18-12-
2018

Versturen van twee 
brieven en evaluatie 
aan staatssecretaris P Gereed 28-1

29 18-12-
2018

Agenderen
inventarisatie
volgende
verqaderinq

n Gereed 28-1

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

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 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 vergadering|^^^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 
' |: 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|^g|g 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 deadlines en aanleveren stukken (dan meer kans op ontwijken), meer 
bemensing en eventueel 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 ||g|^ 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 besprokenj 

Actielijst

licht de toets toe.

Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
1 17-5-

2018
Afspraak plannen 
met DGOO m----- 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 oozetten

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 ipf Gereed 12-7

9 4-7-
2018

Voorstel
opdrachtomschrlivina

*
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 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 U------ Gereed 27-9

16 12-7-
2018

Overleggen over 
vernieuwingen en 
het BIT

enPauT
Gereed 27-9

17 12-7-
2018

Uitzoeken wat 
SharePoint 
mogeliikheden ziin

la Gereed 27-8

18 27-9-
2018

Rondsturen 
onderzoek over 
uitlopen van 
projecten

lm Gereed 29-10

19 27-9-
2018

Reageren op mail 
vanim^

Toezichtsraad

20 27-9-
2018

Aanpassen
risicogebaseerd
kader

im Gereed 26-11

21 27-9-
2018

Agenderen 
bespreken PGB IS Gereed 18-12

22 27-9-
2018

Kijken naar QA- 
formulieren WP Gereed 26-11

23 26-11-
2018

Bellen Maarten 
Schurink

2lans Gereed 18-12

24 26-11-
2018

Aanpassen van de 
genoemde punten in ■ 
de aanbiedingsbrief

M 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

Pagina 3 van 4



Datum
18 december 2018

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019

28 18-12-
2018

Versturen van twee 
brieven en evaluatie 
aan staatssecretaris

29 18-12-
2018

Agenderen
inventarisatie
volgende
vergadering

w Tweede halfjaar 2019 
wordt nog gepland
Nieuw

Nieuw
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Proiectenoverzicht BIT 27 november 2018

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mii 
fdashboard!1 Omgevingsloket I&M Pilot 10— 2015 & ■ BV ■ BB m€112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot f 2015 € 103
3 Blik op NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot 10 2015 €37

4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond u 2016 Niet op RID
5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond 2016 Niet op RID
6 Programma elD BZK Afgerond 0---- 2016 € 38
7 Grensverleggende U Defensie Afgerond 10--- 2016 € 0
8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 2016 € 50

9 Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond 10 2016 €87

10 Zelfbediening Justitiabelen V&J (DJI) Afgerond ¥~ 2016 €20

11 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond 10— 2016 € 22

12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond \m— 2016 € 9
13 Union Customs Code (UCC), Multi-annual Strategie

Plan fMASP)
Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond Tf- 2016 € 141

14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond 10--- 2016 € 176
15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK (Rijksvastgoedbedrijf) Afgerond 11 2016 €36

16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 
marechaussee

Defensie Afgerond f 2017 € 51

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond 10— 2017 €37

18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond F- 2017 € 18

SU
ni



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond 10— 2017 €69
20 Lerarenregister OCW Afgerond f 2017 €21
21 Belastingdienst Investeringsagenda Fin (Belastingdienst) Afgerond H 2017 Niet op RID
22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond 10— 2017 € 103
23 CivMil Communication System I&M Afgerond 2017 €22
24 Digitaal Stelsel Omgevingsvergunning I&M Afgerond m— 2017 € 112
25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond m— 2017 € 19
26 Electronic Flight Strips I&M Afgerond n— 2017 € 10
27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond 10— 2017 € 14
28 Phoenix+ EZ(CBS) Afgerond F 2017 €41
29 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond m 2018 Niet op RID
30 Grensverleggende IT (vervolgtoets) Defensie Afgerond 10— 2018 €0
31 Landelijk Meetnet Water 2 I&M (RWS) Afgerond 2018 €3
32 Rehosting Platform Aangifte Systeem Douane Tarief 

Voorziening (AGS/DTVj
FIN (Douane) Afgerond 2018 €21

33 iCAS I&W Afgerond Ir 2018 € 164
34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond 10— 2018 €88
35 ICT-werkplekdienstverlening OCW OCW Afgerond 10— 2018 € 18
36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond w~ 2018 Niet op'RID
37 Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem J&V Afgerond 10— 2018 € 11
38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond 10— 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afstand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Afgerond 10— 2018 € 10

40 DIglInhuur I8iW Afgerond F~ 2018 €8

41 Maritiem Operatlecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Afgerond 10— 2018 Niet op RID

42 Inleenadmlnlstratle en quotumheffing SZW Definitief m— 2018 €7

43 VerwIJzIngsportaal Bankgegevens 38iV Definitief ¥~ 2018 €5

44 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Definitief 9 2019 Niet op RID
45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Definitief w— 2019 € 11

46 Praeventls VWS (RIVM) Definitief 91 2019 Niet op RID

47 . Realisatie Doelarchitectuur Inning Fin (Belastingdienst) In uitvoering 91 ^lair e 15

48 Kern Gezond EZK(KVK) Outline p €40

49 Machtigen BZK Outline 9— iBIlÉinga Niet op RID

SO ERTMS I&W Outline 9— Niet op RID

51 PI8J (BLIK) EZK (NVWA) In uitvoering €56

52. Centralised Base I&W (LVNL) In uitvoering mm Niet op RID

53 Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal JenV (Politie) In uitvoering m— 9WI9~ Niet op RID

54 26 projecten Rijkswaterstaat I&W Te bespreken 9
55 TransVIR2RVO LNV (RVO) Te bespreken 91— € 10

56 UBO-regIster Fin In uitvoering ¥ w Niet op RID
57 Grensverleggende IT Defensie In uitvoering 9i—M9SM~ Niet op RID

58 EIDOS BZ Te bespreken Niet op RID



59 Vervanging RAAS BZK Te bespreken Niet op RID

Datafabriek SZW (UWV) On hold M Niet op RID
Regie Modernisering IV Landschap Fin (Belastingdienst) On hold



07>
Januari telefonisch

Maandag 28 januari 12.00 uur - 13.00 uur

Februari telefonisch

Donderdag 21 februari 10.00 uur - 11.00 uur

Maart overleg

Maandag 18 maart 10.00 uur - 12.30 uur

April telefonisch

Donderdag 25 april 10.00 uur - 11.00 uur

Mei telefonisch

Donderdag 23 mei 10.00 uur - 11.00 uur



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

Ojd
Gerko ai.nlV: "Hans VerkmliMc" 

■aad 28 januari (telefonisch)RE; Agenda en stul 
maandag 28 januari 2019 12:19:17 
TK brief Evaluatifj* ICT-toetsing TBrn.docx

Van: Paul Klint^g^^(S)cwi.nl>
Verzonden: maandag 28 januari 2019 10:05 
Aa n: @ m i n b z k. n I >
CC: 'Gerko Baarslag |^^^^^^^@cioaj.nl)' <^^^^^^H@cioai.nl>; 'Hans Verkruijsse' 
^£^^^^|(Stilburguniversity.edu>;^^^^^^^|^^^^|@minbzk.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?

• Isereen 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.

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.hureauicttoetsing.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 afzendér te hielden en het 
bericht te verwjderen. De Staat aanvaardt geen aansprakeijkheid 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:

igggimTtiao5.Vig|ffuas

073
jjjsse"; "Paul Klint*; fiprkn RaafJan

RW: Brief evaluatie tweede kamer 
maandag 28 januari 2019 13:09:20

Tkn.

Van:||^y|||^|||||||||^||||||||||||||||^|@minbzk.nl> 
Verzonden: maandag 28 januari 2019 12:44

Aan:y||jm|^H||^m|||||||^m|@minbzk.nl>
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 veel 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:l
Verzonden: maandag 28 januari 2019 10:11 
Aan:|Q|^^||||||||||^^||||||||^|^|||^^^r];}inb£|u]l> 
Onderwerp: Brief evaluatie tweede kamer

Beste |gg.

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

Alvast dank!

Met vriendelijke groet.



Van:
Aan:
Ondenwerp:
Datum:
syiagen:

Gerko Baarslag: "Paul Klint": "Hans Vprkriiiiqsp" 
RE: Brief
maandag 28 januari 2019 15:59:15 
Opmerkingen van de Stass.zio

08ö

Ik stuur deze nogmaals, hopelijk lukt het nu wel.

Van:|
Verzonden: maandag 28 januari 2019 15:55 
Aan: Gerko Baa2lag^^Q^^B@ziggo.nl>; 'Paul Klint'' 
Verkruijsse' <^^^^H^|@tilburguniversity.edu>
Onderwerp: Brief

|@cwi.nl>; 'Hans

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.



Odi
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Hans Verkruiisse 
Wallenbum. Marieke Van

Onderzoek 
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 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 CIO’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 
tel: +311 
,gnigil:| 
skype:|



0(5>Z
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

anc Vprifn iHccp"

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

Beste allen,

Een uitstekende mail. 

Groet

Van: Hans Verkruijsse^^^m^^|@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 21:57 
Aan: Wallenburg, Marieke Van '^^y^^^^^m@minbzk.nl>
CC: Paul Klint <mmg@cwi.nl>; Gerko Baarslag <^g^^^^j@hotmail.com>;[

@ m i n bzk. n l>; @ 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 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 CIO’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 
tel: +311 
gm.ail:| 
skype:l



0^3
Van:
Aan:
Cc:
Ondenwerp:
Datum:

Wallenhurg. Mariekp Van 
Hans Verkruiisse

RE: Onderzoek 
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 
Datum: dinsdag 29 jan. 2019 9:57 PM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van ?
Kopie: Paul Klint <jj^§^|j|@cwi.nl>, Gerko Baars);

r@minh7k.ni>- 
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 bésloten 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 ClO’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 
tel:
email’mm •
skype:m^^^^



Van:
Aan:
Cc:
OndenMerp:
Datum:
Bijlagen:

^^PSRicht:
it: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BTT en uitstel beleidsreactie 

vrijdag 1 febnjari 2019 12;<IB;35
Brief TK aanMariinn wafaiaHp BIT uitsfrpl bplf*irisrparHf> rifyy
Nota aanbieding evaliialieranooft BIT aan TK en uitstel heleitisreaftw».rinrY

Vertrouwelijk.

Van:(___________
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 12:47
Aan:yjyyj||^^[||^jj||@minbzk.nl>
CC: Walienbur^TMariekeVan^jQ^jjljj^^

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 gesprekken gehouden worden met ao's over de conclusies 
en aanbevelingen van de evaluatie. I

beogen metr------  --------V------- Ijgen welke maatregelen genomenrnoeter^orden om ervoor te
, zorgen dat ook in de toekomst hef werk van het BIT ultoevoerd kan worden op het hoge 
kwaliteitsniveaudatnuwoaJt aangehouden.

IS oeze Drier met ae 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 zijn. Ik begreep dit ook al via de 
TZR afgelopen maandag. I

graag in ons werk wil mëënëmën^an^^^lër^ljrH^ele^t. Kun jij mij exact aangeven 
welke signalen dit betreft, en van wie?

Ik hoor graag van je.
GroetfO

Van:ym|^^J|||||^^@minh7k.nl <m^^^JjJ(S)minh7k nl>
Verzonden: vrijdag 1 februari 201912:07
Aan: ^jjj^^JjU^^[j|^JJj^^(S)minbzk.ni>
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 beleirisrearfif» om de taak 
te openen.

Dit bencht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveink aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te nrelden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
a|JjsP|||jeWI<heid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van

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.



Öt5>H
■iii' 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/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Kenmerk
2019-0000053603

Uw kenmerk

Datum

Betreft Aanbieding externe evaiuatie Bureau ICT-toetsing en uitstei 
beieidsreactie

Tijdens het aigemeen overieg van 31 oktober 2018 over de Digitaie overheid^ liet 
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 evaluatierapport ontvangt u hierbij.

De Toezichtsraad BIT heeft het onderzoek laten uitvoeren door Bureau Andersson, 
Elffers Felix. Deze week heeft de Toezichtsraad mij geïnformeerd om aanvullend 
op het evaluatierapport gesprekken te gaan voeren met CIO's binnen het Rijk, 
over de conclusies en aanbevelingen. Zij zal de uitkomst van deze gesprekken 
aan mij rapporteren.

Ik hecht eraan om de uitkomst van die gesprekken ook te betrekken in mijn 
beleidsreactie op de evaluatie. Deze zal 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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0^4 b

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie

Aan
Van

Staatssecretaris BZK 
DGOO

nota

oe Ovarti«Wnrs*nl*aUa

1 februari 2019

Aanbieding evaluatie BIT aan TK en uitstel beleidsreactie

2019-0000054991
WJlagetn)
1

rig/prsble
In het overieg van dinsdag 29 januari jl. over de stand van zaken TK brief 
evaluatie BIT, heeft u aangegeven een uitstelbrief te willen 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 evaluatierapport BIT 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 aO's wordt het rapport openbaar en is 
het van belang dat de TK het rapport voor die tijd ontvangt. U houdt het rapport 
niet langer bij u dan noodzakelijk, en u geeft de Toezichtsraad ruimte om 
aanbevelingen en conclusies te toetsen, gelet op de mogelijke discrepantie tussen 
de signalen uit de uitvoeringspraktijk en de conclusies van de evaluatie. |De 
Toezichtsraad heeft aangegeven geen probleem té zien ‘in het openbaar maken 
van het rapport^__________ ;____________

Mocht u toch liever kiezen voor enkel een uitstelbrief, zullen de QO'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.

Adviea/adie
- Ondertekenen van de brief met aanbieding van de evaiuab'e BIT en 

gelijktijdig het uitstelbericht over uw beleidsreactie daarop.

Betrekken BZK onderdelen
DGOO

Met opmerkingen 
worden.

Dit :ral rnorigen gecheckt

Toelichtine
Zoals aan u geméld heeft de Toezichtsraad BIT aangegeven om zelf extra 
interviews te houden in aanvulling op de evaluatie, in reactie op de 
kritische signalen uit uitvoeringspraktijk.
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De Toezichtsraad heeft eigenstandig beslóten alle CIO’s te willen 
interviewen.
De Toezichtsraad heeft aangegeven Andersson, 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

1 februari 2019
Kenmerk
2019-0000054991

likbaarheid van de interviews 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|tijdpad[waarbinnenjdeze iT^rviews uitgeyoejd__
gaan worden, zodat uw beleidsreactie'aan’eèn'duidelijke termijn 
gebonden is.

Met opmerklhgenfNlte 
contact met de TT^Srgei

Kafi.concreter worden na 
in.

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

Communicatie

N.v.t. op dit moment.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.e
ia^imail.rntn 

evaluatie BTT
vrijdag 1 februari 2019 13:16:00
Brief f>yalnatip BIT en urtstpl belpidsrpaftjp.Hnry

Beste Hans,
N.a.v. Jouw contact rnet^ggl||H||||||| zojuist stuur ik je graag de concept-aanbledingsbrief voor 
akkoord. Ik ben bereikbaa^^ienuimmer in mijn onderstaande handtekening.
Vriendelllke groet.

Afdeling I-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: |BHB|||||||||H^rTilQb2lyil 
moblel:^^^SH||
telefoon secretariaat 
http://www-rijk«:ovprhpïri nl 
http-//uuww farphnok.rnm/minhyk | 
http://www.twittef.com/minbzk



Van:
Aan:
Ondeiwerp:
Datum:

2üaDsJ&iiscuijïSïï2
FW: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaiuatie 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, V8J, 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 (MinFin).

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

van de ge-BIT-te departementen.
- met 3 departementen met CIO's (MinFin, Mln SZW, MlnlSiW) = 33% van de ge-BIT-te 

departementen.

Omdat bij een aantal departementen een groot aantal BIT toetsen Is uitgevoerd (bijvoorbeeld: 
SZW 5 toetsen, Rnanciën 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 CIO 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.

|(3>minbzk.nl>Van: Wallenburg, Marieke Van 
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 14:26

Aan:^m^^P|||||^^^@minbzk.nl>;|m||^m^g^H|^@minbzk.nl>
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 hun verbazing, niet zijn gehoord in het kader van de evaluatie. 
Zil kennen de inbond van het rapport nog niet. I

Gr Marieke



Olfeb. 2019 12:46 PM
Van:|^
Datum:
Aan:|_
Kopie:
Ondenvei*p: R£: Digidoc bericht: Ter info taak ^

Beste

>ieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie

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 gesprekkenoehouder^orderwTie^IOj^ve^^onclusies 
en aanbevelingen van de evaluatie.

beogen met
de gesprekken inzIchtelijlTtëKrljge^weiK^maatregele^genomerwnoeter^wrden om ervoor te 

kwaH^^^^j^^^jy^^oj^t aangehouden.

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 zijn. Ik^egreeg_djtog!LglJdgjs
TZR afgelopen maandaa,
^^^^^^n^werl^wi^meënêmên^wanw^^zië^zljrw^elëvant. Kun jij mij exact aangeven
welke signalen dit betreft, en van wie?

Ik hoor graag van je. 
Groet “

^an-|ij|mi^[®minbzk.nl <,|
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 12:07

taak Aanbieding TK evaluatie BIT eh uitstel beleidsreactie

Er is een ter info taak binnengekomen in je inbox [

Klik op AanhipHing TK pvaliiaHp 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 
toegezonden, 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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this mpsage was Mnt to you 
by mistake, you are requested to inform Ihe 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.



0(?7
Van;
Aan;
Onderwerp;
Datum;

TO?R?f7tTïT?S

FW: Oigidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie 
vrijdag 1 februari 2019 16:08:09

En de laatste... :-) 

Fijn weekend!

Van:
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 16:08 
Aan: Wallenburg, Marieke Van <y^^^B|^^|@minbzk.nl>;| 

m|||||||^m|[||@minbzk.nl>
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 evaiuatie. Goed om te horen dat de signaien de evaluatie 
betreffen, en niet het functioneren van het BIT.

Om je enige context te geven zou ik je graag het voigende meegeven. Siechts een kieln 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 BU-toetsen.

Fijn weekend.
Groet n

Van: Wallenburg, Marieke Van <^m|||||^mim@>minbzk.nl>
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 14:26
Aan:|j|gy^|||||||||||||||||||||^|||||||||@minbzk.nl>;|ggg|||||||||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 hun verbazing, niet ain gehoord in het kader van de evaluatie. 
Zij kennen de inhnud van het rapport nog niet. 11

Gr Marieke

Van:____
Datum: vrij 
Aan:
Kopie: Wallenburg, Marieke Van 
Onderwerp: RE: Digidoc bericht:

Beste

f^Tninhyk nl>
:b. 2019 12:46 PM

I@minb2k.iil>

Ter info taak Aanbiediu
@miiibzk.nl> 

iëding TK evaluatie BIT en uitstel beleidsreactie

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 gesprekken gehouden worden met ao's over de conclusies 
en aanbevelingen van de evaluatie. [

. beogen met
de gesprekken inzichtelijk te knjger^elk^naatregelei^enomerwnoeter^orden om ervoor te 
zorgen dat ook in de toekomst het werk van ■

aangehouden.!

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 zijn. Ik begreep dit ook al vla de
TZR afgelopen maahdac_____________________________________

; van net reit oat ik oezè
^raa^r^n^?ër!^innëënërnên7^ant zo te zien zijn ze relevant. Kun jij mij exact aangeven 
welke signalen dit betreft, en van wie?

'Ik hoor graag van je. 
Groet|Qgg

I/S)minh7k.nl>Van:||jy||||||^^|i®iDiol2zLDl|
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 12:07 
n lil I lil
Onderwerp: Digidoc bericht: Ter info taak Aanbieding TK evaiuatie BiT en uitstel beleidsreactie

Er is een ter info taak binnengekbmen in je ihbox^miH.

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

te openen.

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



OSS'
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Hans Verknjiisse

lingsbrief evaluatie BTT 
vrijdag 1 februari 2019 17:01:55
Brief TK aanbieding evaluatie BTT en uitstel beleidsreactie.docx 
ATTOOOni .htm

beste ^

hierbij met een aanvulling mijnerzijds erin

Met vriendelijke groet

Hans

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



OcJcf CL

-m
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

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

www.rijksovettieid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Kenmerk
2019-0000053603

Uw kenmerk

Datum
Betreft Aanbieding externe evaiuatie Bureau ICT-toetsing en uitstei 

beieidsreactie

Tijdens hetaigemeen overieg van 31 oktober2018 over de Digitaie overheid^ liet 
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 evaluatierapport ontvangt u hierbij.

De Toezichtsraad BIT heeft het onderzoek laten uitvoeren door Bureau Andersson, 
Elffers Felix. Deze week heeft de Toezichtsraad mij geïnformeerd om na afronding 
van het evaluatieonderzoek gesprekken te gaan voeren met CIO's binnen het Rijk 
naar aa nleiding van de conclusies en aanbevelingen om inzichtelijk te krijgen 
welke maatregelen getroffen zouden mpèten wprde.n pm het huidige 
kwaliteitsniveau aan té houden. Zij zal de uitkomst van deze gesprekken aan mij 
rapporteren.

Ik hechteraan omde uitkomst van die gesprekken ook te betrekken in mijn 
beleidsreactie op de evaluatie. Deze zal u daarom later dit voorjaar bereiken.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops

‘Tweede Kamer, Vergaderjaar2018-2019,26 643, Nr. 579
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0(?q
Van;
Aan:
Cc:
Ondenwerp:
Datum:

Paul Kimt

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 zuilen dit bespreken in de RvT.

Met vriendelijke groet,

“ Paul KI int

On 6 Feb 2019, at 17:09. wrote:

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

@J3.otmail.CQm>

Van:|
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 13:13 
Aan: 'Hans Verkruijsse

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 .
Aan:|

CC: Wallenburg, Marieke Van

Onderwerp: RE: Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel 
beleidsreactie
Net metmgesproken. 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
Aan:|

|@minb2k.nl>
CC: Wallenburg, Marieke Van



[@minh7k.nl>
Onderwerp: RE: Nota aanbieding evaiuatierapport BIT aan TK en uitstel
beleidsreactie
Hoi|^y,
Beide vragen kunnen we prima beantwoorden, ik loop zo even bij je langs voor toelichting. 
Groeten, H

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

tSminbzk.nle-mail:l 
mobielj

telefoon secretariaat:| 
http://www.rijk.sovprhpid.nl 
http://www.farpb0nk.mm/minh7k I 
http://www.twittpr.rnm/mlnh7k

Van:|
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 12:34
Aan:|

CC: Wallenburg, Marieke Van

Onderwerp: Nota aanbieding evaluatierapport BIT aan TK en uitstel beleidsreactie
Hal

I 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 IsupportLists]—>-<!—[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?P

<!--[if IsupportLists]—>-<!—[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 niet 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 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 intenaed for you. If you are not the addressee or if this message 
was serit to you by mistake, you are requested to inform the sender and deiete the message. The State accepts 
no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



OqO
Van; Wallpnhum. Maripkp Van
Aan: J.PJ. Verkru^'ssg
Cc: Patil Klim; flpritn Ftoaf»;bn:|
Onderwerp: RE: evaluatie BIT
Datum: dinsdag 12 februari 2019 18:09:46

Beste Hans,

Dank voor ie mail en het oesorek.

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 
voeten. 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^evanara^taatssecretaris
luiotge rapport aan oe Kamer aanbieden met zijn appreciatie dat het onderzoek ten aanzien 

van de lijst van geïnterviewden tekortkomingen heeft.

Met vriendelijke groet,

Marieke

!UïLnl>Van: J.P.J. Veikmijsse «aSB 
Datum: vrijdag 08 feb. 2019 4:03 PM
Aan: Wallenburg, Marieke Van <|^^J[|^^^J@nimbzk.nl>

@cwijil>, Gerko Baarsla 
?zk.gl>.

Ondeitverp: evaluatie BIT

R10,2.e

mm.
Beste Marieke

Hartelijk dank voor het open en prettige gesprek dat wij gisteren hebben gehad en waarin 
we van beide zijde nognwals hebben benadnikt dat het rapport van de evaluatie is zoals het 
is. Tevens hebben we beide het belang van de interviews van aUe CIO’s onderkend en heb 
ik aangegeven dat we deze interviews zo snel mogelijk willen houden en daarover een 
rapportage zullen maken.
Jouw uitnodiging 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 bij woont voor een korte 
periode van de vergadering.

Ter onderbouwing van de representativiteit van het onderzoek doe ik zoals afgesproken je 
onderstaande 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. l&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. 1 toets.
2. gesproken met opdrachtgever;

6. Defensie 2 toetsen;
7. EZK 3 toetsen;
8. OCW 2 toetsen;
9. V&J 1 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

skype:]



Van: QggQm||[|@iDiiÜ2zluü
Aan: Wallenburo. Marieke Van

; Ü3£Êj£KiJl
Onderwerp: Evaluatie BIT
Datum: maandag 18 februari 2019 13:19:11
Bijlagen: Aanhiwtnn van w/aliiaHp Bn~.m«ai

RfT hripF

03
OitilburoiiniversitY-eduI

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 Koninkrijksrelaties 
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

ay")"‘ë'......
inbzk.nl
auicttoetsing.nl



Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

03 i
0.2.e , :

10.2.e
RE: Aanbieding van evaluatie BIT 
maandag 18 februari 2019 17:22:16 
rvaliiatii» Brr hfjpF 18-n?-3nt«.nrtf

f WaUgnburp. Maripfa* 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

IO-2.e [gmi
•WïyfyiL'MLüSBS

inbzk.ni
3uicttoetsina.nl

Verzonden: dinsdag 18 december 201818:14 
Aan: postbus StasBZK4Q^H|||p||||@minbzk.ni> 
CC: 'Gerko Baarslag ^^§[m^oai.nl)' 
j^jg9jjj|^^H@tilbi^niversity.edu>; 'Paul Klint' 
Van^^^^milllllllllll^^ @ minbzk.nl>;
Onderwerp: Aanbieding van evaluatie BIT

@cioai.nl>; 'Hans Verkruijsse' 
@cwi.nl>; Wallenburg, Marieke 

@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 Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

..."Jiibzk.nl
lüsw/iym'JiifflSjicttoetsino.nl



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

’9^
"Paul Klint"

. Agenda en stukken Toezichtsraad 28 februari (telefonisch) 
maandag 25 februari 2019 15:54:07 
Agenda Toezichtsraad BIT 28 februari 2mq.f)nrx 
Biilaoe la Verslag Toezichtsraad BIT 28 januari 2mq.finn( 
Biilaoe 3a Jaarraoonrtaae 2018 def.rlocy 
Biilaoe 4a Proiectenovpryirht BIT.riocx 
Ter informatie Vemarlerdata Tne7irhtsraad 2Q19.dorx

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, |Q maakt het verslag.'

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 ■ bu rea u icttoetsi n o. n I



oq3
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

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

agenda
Contactpersoon

Toezichtsraad BIT @minbzk.nl

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderpiaats

Deeinemers

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

Hans Verkruijsse 
Paul Klint 
Gerko Baarslag

Datum
28 februari 2019
Biilage(n)
4

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 P Wachten nog op een 

datum
18-
27

26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 • m Gereed 28-2

1 28-1-
2019

Terugkoppelen aan 
Marieke m-----

Pagina 1 van 1



Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

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

B10.2 
10.2.e @minbzk.ni

Datum
28 januari 2019

Vergaderdatum

Aanwezig

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

- ambtelijk secretaris

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

2. Bespreken reactie staatssecretaris op evaluatie
Hans heeft afgelopen vrijdag gesproken met Marieke over de evaluatie. Marieke 
gaf aan dat ze kritische geluiden heeft gehoord over de evaluatie. Na aandringen 
heeft Hans aangegeven dat hij met de Toezichtsraad wil spreken over een tweede 
onderzoek m^r alleen gericht op de CIO's en op de toekomst. Marieke was hier 
blij mee. heeft gehoord dat in de brief over de evaluatie van de
staatssecretaris wordt aangegeven dat BIT direct onder DGOO komt. De 
Toezichtsraad besluit dat de evaluatie is afgerond. Wel is het goed om los 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 besproken.
Hans heeft de suggestie om ^j 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. 
lUS geeft aan dit punt te snappen maar niet te willen regeren over het eigen 
graf, ze zai er naar kijken.

4^^Bespreken inventarisatie toetsen 2019 en iopende toetsen
Uü^ 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||j|^ 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. geeft aan dat alleen
BRP is gestopt direct pa 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, jjjjgzal 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 Cokky

Toezichtsraad Gereed 28-1

27 26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 lEI Datumprikker wordt 

nog een keer gemaild
28 18-12-

2018
Versturen van twee 
brieven en evaluatie 
aan staatssecretaris F Gereed 28-1

29 18-12-
2018

Agenderen
inventarisatie
volgende
vergadering

w Gereed 28-1

1 28-1-
2019

Terugkoppelen aan 
Marieke

Hans Nieuw
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Pi^ectenoverzicht BIT

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mii 
(dashboard)

1 Omgevingsloket I&M Pilot na— 2015 €112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot p 2015 € 103

3 Biik op NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot na 2015 € 37

4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond n 2016 Niet op RID

5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond 2016 Niet op RID

6 Programma elD BZK Afgerond H---- 2016 €38

7 Grensverieggende IT Defensie Afgerond IH— 2016 € 0

8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 2016 € 50

9 Doorontwikkeien Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond IQ 2016 € 87

10 Zelfbediening Justitiabelen V8J (DJI) Afgerond IH 2016 €20

11 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond kisl 2016 €22

12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond TH— 2016 €9

13 Union Customs Code (UCC), Multi-annual Strategie
Plan (MASP)

Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond 2016 € 141

14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond 10— 2016 € 176

15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK
(Rij ksvastqoed bed rijf)

Afgerond n 2016 € 36

16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 
marechaussee

Defensie Afgerond f 2017 € 51

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond IQ— 2017 € 37

18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond F“ 2017 € 18
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19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m— 2017 € 69

20 Lerarenregister OCW Afgerond f 2017 €21

21 Belastingdienst Investeringsagenda Fin (Belastingdienst) Afgerond v 2017 Niet op RID

22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond m— 2017 € 103

23 CivMil Communication System I&M Afgerond 2017 €22

24 Digitaal Stelsel Omgevingsvergunning I&M Afgerond 10— 2017 € 112

25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond 0T- 2017 € 19

26 Electronic Flight Strips I&M Afgerond 0— 2017 € 10

27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond ia— 2017 € 14

28 Phoenix+ EZ (CBS) Afgerond F 2017 €41

29 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond 10— 2018 Niet op RID

30 Grensverleggende IT (vervolgtoets) Defensie Afgerond m— 2018 €0

31 Landelijk Meetnet Water 2 ■ I&M (RWS) Afgerond 2018 € 3
32 Rehosting Platform Aangifte Systeem Douane Tarief 

Voorziening (AGS/DTV)
FIN (Douane) Afgerond w 2018 €21

33 iCAS I&W Afgerond 0 2018 € 164

34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond 10— 2018 €88

35 ICT-werkplekdienstverlening OCW OCW Afgerond 10— 2018 € 18

36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond 2018 Niet op RID

37 Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem J&V Afgerond 10— 2018 € 11

38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond 10— 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afstand, sluizen en bruggen in Friesland I&W (RWS) Afgerond 10— 2018 € 10

40 DIgilnhuur I&W Afgerond f 2018 €8

41 Maritiem Operatlecentrum Kustwacht (MOC). Defensie Afgerond m— 2018 Niet op RID

42 Inleenadministratie en quotumheffing SZW Definitief 2018 €7

43 Verwijzingsportaal Bankgegevens J&V Definitief F~ 2018 €5

44 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Definitief 11---- 2019 Niet op RID

45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Definitief ig— 2019 € 11

46 Praeventis VWS (RIVM) Definitief ' 10— 2019 Niet op RID

47 Realisatie Doelarchitectuur Inning Fin (Belastingdienst) In uitvoering 10 |pmi0T € 15

48 Kern Gezond EZK(KVK) Outline ¥ €40

4? Machtigen BZK Outline 11---- mmm- Niet op RID

50 ERTMS I&W Outline 0---- Niet op RID

51 PI8J (BUK) EZK (NVWA) In uitvoering f- €56

52 Centralised Base I&W (LVNL) Outline 01 mm— Niet op RID

53 Vernieuwend Registreren WInkeldlefetal JenV (Politie) In uitvoering f«r Niet op RID

54 26 projecten Rijkswaterstaat I&W Te bespreken 0—
55 TransVIR2RVO LNV (RVO) Te bespreken wr~ €10

56 UBO-register Fin (KVK) In uitvoering f 1 Niet op RID

57 Grensverleggende IT Defensie In uitvoering 10—100101 Niet op RID

58 EIDOS BZ Te bespreken 10— Niet op RID



59 Vervanging RAAS BZK Te bespreken w~ Niet op RID
60 EESSI szw Te bespreken

Datafabriek SZW (UWV) On hold ly Niet op RID
Regie Modernisering IV Landschap Fin (Belastingdienst) On hold



Januari telefonisch
Maandag 28 januari 12.00 uur - 13.00 uur

Februari telefonisch
Donderdag 28 februari 15.00 uur - 16.00 uur

Maart Den Haag
Maandag 18 maart 10.00 uur - 12.30 uur

April telefonisch
Donderdag 25 aprii

Mei telefonisch
Donderdag 23 mei

10.00 uur - 11.00 uur

10.00 uur - 11.00 uur

Juni Den Haag
Maandag 3 juni 10.00 uur - 12.30 uur

September Den Haag
Maandag 2 september 10.00 uur - 12.30 uur

Oktober telefonisch
Donderdag 24 oktober 10.00 uur - 11.00 uur

November telefonisch
Donderdag 21 november 10.00 uur - 11.00 uur

December Den Haag
Donderdag 5 december 10.00 uur - 12.30 uur
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oqH
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

hTilAVjiant I@tilhijrnuniver5itv.pdij^

arrappottage BIT 
maandag 25 februari 2019 13:11:27 
20190225 Jaarrannnrtaop 201» def.dorx

Beste Hans,

Bijgevoegd de definitieve versie van de jaarrapportage 2018. De opmerkingen van de 
Toezichtsraad zijn verwerkt. Ben jij akkoord met deze versie?
Dan kan het stuk morgen naar de drukker voor de vormgeving.

Groeten,

P



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
BQIagen:

og^
. . Van

_________ JBITZOIS
woens^ 27 febmari 2019 14:07:36
jmqn7J7 laananni > 2018 def dofx

Beste Marieke,

Zoals Ik In ons afgelopen gesprek heb aangekondigd sturen wij deze maand onze 
Jaarrapportage 2018 naar de Kamer.
Deze rapportage Is afgestemd met de Toezichtsraad.

Mocht JIJ nog op- of aanmerkingen hebben, dan hoor Ik die graag uiterlIJk begin volgende week. 
De rapportage ligt inmiddels bIJ de drukker.

Alvast dank en groet.



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

aripl(P Vpn
°36

Jaarrapportage naar Tweede Kamer 
donderdag 14 maart 2019 11:06:02
Getekende Brief Jaarrannnitanp 2016-2017 Bureau T(~T-toet«;inn + raonort.nrlf 
20180219 Jaarrannortaoe BTT 2ni7.nr1f 
n 119742 Jaarrannortaop BIT 7018 Vl.nilf

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 voigende 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 Computable en 
iBestuur over het niet verlengen van het BIT.

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

Groeten,



Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp:.
Datum:

Wallenburg. Marieke Van

Kamer
donderdag 14 maart 2019 21:53:25

°3?
Ziet er mooi uitj____
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^^l^ijkse staf maandag as aan de stas voorleggen of hij eea wil 
combineren. (aUEE^p; help jij me ajb herinneren?

Groet Marieke

Van:|
Datum: donderdag 14 mrt. 2019 11:06 AM 
Aan: ^^^llenbuI^Ma^ieke Van ■
Kopie:
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 voigende 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 verlengen van het BIT.

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

Groeten,



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bülagen:

oq^
'^Gerko l@wal.niy; "Hans Verkmiisse": "Paul Klint"

Agenda en stukken 18 maart
vrijdag 15 maart 2019 17:16:16
Agenda Toezichtsraad BIT 18 maart 2019.docx
Blilaoe la Verslag Toezichtsraad BIT 28 februari 2019.dofx
Billage 3a Kader voor risicggerichte selectie.dnrx
Biilaoe 3b Risicgselectie 26 projecten RMkswaterstaat.docx
Bijlage 3c Pro'iectengverzicht BIT.dgcx
Billage 4a Gedr^g^^nde medewerkers BIT.dgcx
Bijlage 5a Vogrstel gesprekken Toezichtsraad met: CTO.dgry
Definitief BU-advies GrIT 2Ql6.pdf
Definitief BIT-advies GrlT 201fi.ndf
H 119742 Jaarranportage BIT 2018 V2.ndf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het overleg in Den Haag op maandag 18 maart 10- 
12.30 uur. Dank aan^ voor de verslaglegging.
Als achtergrondinforrriatie heb ik de twee oude BIT-adviezen GrIT bijgevoegd. Ter informatie 
heb ik de opgemaakte jaarrapportage bijgevoegd, zodat jullie alvast kunnen zien hoe de 
jaarrapportage er dit jaar uit gaat zien.

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.hureauirttoetsinQ.nl



oq6><<
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

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

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

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

@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 (GrIT) van Defensie 

o GrIT BIT-advies 2016 
o GrIT 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^ 
vergadering 11^ heeft 
vergaderdat^019 
doorgegeven.

19-
2

28-2-
2019

Planning interviews 
CIO in qanq 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 Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
18 maart 2019
Kenmerk
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)^ó’ b
■ ■: ^ «si?; Bureau ICT-toetsing

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum

Aanwezig

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

Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

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

Contactpersoon

@minbzk.ni

Datum
28 februari 2019

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.

i

2. Bespreken ontwikkelingen evaluatie
Hans geeft aan dat er geen nieuwe ontwikkelingen over de evaluatie bij hem 
bekend aanzien sinds het eerdere gesprek met Marieke op 22/1 (zie vorig
verslag). 11^^ 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 
^^ichtsraad is om deze interviews zoveel mogelijk in maart te plannen. Actie 
yjQ: plannen interviews CIO's in gang zetten.

bespreken Jaarrapportage BIT
UHS 9eeft aan dat de jaarrapportage gisteren naar de drukker is gegaan. Begin 
van de week is de jaarrapportage nogmaals voorgelegd aan de Toezichtsraad. 
Hans geeft aan dat de rapportage helder en duidelijk is. De jaarrapportage is door 
USES 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 
volgende vergadering meer informatie krijgt over de toetsen Grensverleggende IT 
(GrIT) van Defensie en Programma vernieuwend registeren (PVR) van de politie
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Datum
28 februari 2019

gezien de mogelijke gevoeligheid, ^^ggeeft 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 o^et toetsproces en niet wil sturen op de inhoud van de bevindingen. 
Actie^Q: toetsen PVR en GrIT op agenda volgende vergadering.

I 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. Actierisicogerichte 
selectie op agenda volgende vergadering.

5. Rondvraag en sluiting
Gerko was benieuwd wat de recente nieuwsberichten over mogelijke opheffing 

de hoorzitting in de Tweede Kamer voor effect hebben op het BIT-team. 
geeft aan dat 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 ■ Hans heeft met Marieke 

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

18-
27

26-11-
2018

Plannen
vergaderingen 2019 m Afgerond

19-
1

28-1-
2019

Terugkoppelen aan 
Marieke

Hans Afgerond

19-
2

28-2-
2019

Planning interviews 
CIO in gang zetten la Nieuw

19-
3

28-2-
2019

Toetsen PVR en GrIT 
op agenda volgende 
vergadering

iB Nieuw

19-
4

28-2-
2019

Risicogerichte 
selectie op agenda 
volgende 
vergadering

p Nieuw
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Proiectenoverzicht BIT 27 november 2018

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mii 
fdashboardl1 Omgevingsloket I&M Pilot ia 2015 €112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot p 2015 € 103
3 Biik op NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot IH 2015 €37
4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond 0 2016 Niet op RID
5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond ¥ 2016 Niet op RID
6 Programma elD BZK Afgerond 11---- 2016 €38
7 Grensverieggende IT Defensie Afgerond ai 2016 € 0
8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 1— 2016 € 50
9 Doorontwikkeien Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond w~ 2016 € 87
10 Zeifbediening Justitiabelen V&J (DJI) Afgerond F 2016 €20
11 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond IQ 2016 €22

12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond IQ 2016 €9

13 Union Customs Code (UCC), Multi-annual Strategie
Plan (MASP)

Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond ¥ 2016 € 141
14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond 01 2016 € 176
15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK

(Rij ksvastgoed bed rijf)
Afgerond 0 2016 €36

16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 
marechaussee

Defensie Afgerond IQ 2017 € 51
17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond W~ 2017 € 37
18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond F 2017 € 18

Ai



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m 2017 €69
20 Lerarenregister OCW Afgerond f 2017 € 21
21 Beiastingdienst Investeringsagenda Fin (Beiastingdienst) Afgerond m 2017 Niet op RID
22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond m 2017 € 103
23 CivMii Communication System I&M Afgerond f 2017 € 22
24 Digitaal Steisei Omgevingsvergunning I&M Afgerond m 2017 € 112
25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond F 2017 € 19
26 Eiectronic Fiight Strips I&M Afgerond u 2017 € 10
27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond m 2017 € 14
28 Phoenix+ EZ (CBS) Afgerond w~ 2017 €41
29 Een uniforme betaaiomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond m 2018 Niet op RID
30 Grensverieggende IT (vervoigtoets) Defensie Afgerond iQ 2018 €0
31 Landelijk Meetnet Water 2 I&M (RWS) Afgerond

r
2018 €3

32 Rehosting Piatform Aangifte Systeem Douane Tarief 
Voorziening (AGS/DTV)

FIN (Douane) Afgerond n 2018 € 21
33 iCAS I&W Afgerond F 2018 € 164
34 Programmaportfoiio Werkpiekdiensten EZ Afgerond Da 2018 €88
35 ICT-werkpiekdienstveriening OCW OCW Afgerond 2018 € 18
36 Transitie Werk.ni SZW (UWV) Afgerond w~ 2018 Niet op RID
37 Vernieuwing Justitieei Documentatie Systeem J&V Afgerond 2018 € 11
38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond m 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afetand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Afgerond

40 DIglInhuur I&W Afgerond

41 Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Afgerond

42 Inleenadministratie en quotumheffing SZW Definitief

43 Verwijzingsportaal Bankgegevens J8iV Definitief

44 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Definitief

45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Definitief

46 Praeventls VWS (RIVM) Definitief

47 Realisatie Doelarchitectuur Inning Fin (Belastingdienst) In uitvoering .

48 Kern Gezond. EZK(KVK) Concept

49 Machtigen BZK Outline

50 ERTMS I&W Concept

51 PI&I (BUK) EZK (NVWA) Concept

52 Centralised Base I&W (LVNL) Voorlopig
concept

53 Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal JenV (Politie) In uitvoering

54 26 projecten Rijkswaterstaat I&W Te bespreken

55 TransVIR2RVO LNV (RVO) Te bespreken

56 UBO-regIster Fin (KVK) In uitvoering

57 Grensverleggende IT Defensie In uitvoering

58 EIDOS BZ Te bespreken

Niet op RID

2018

Niet op RID

2019

Niet op RID

Niet op RID

Niet op RID

Niet op RID

Niet op RID

Niet op RID

Niet op RID

Niet op RID



59 Vervanging RAAS BZK Te bespreken 11 Niet op RID

60 EESSI SZW Te bespreken ¥ Niet op RID

61 IT Migratie I&W (KNMI) Te bespreken Niet op RID

62 6 projecten Belastingdienst Fin Te bespreken

Datafabriek SZW (UWV) On hold ¥ Niet op RID

-
Regie Modernisering IV Landschep Fin (Belastingdienst) On hold



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 eii Sport

0 1 1 ............ 2 ■ ■

Totaal 12 13 15 40



°33
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

JJLJL.VatfUBSse

HL- Hans Veibuiisse: Paul Klint

, 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 Maiieke zou infonnereu naai' de stand van zaken, dat ga ik ook 
doen.

Met vriendelijke groet en een fijn weekend.

Hans

Prof. dr. J.P.J. (Hans)Verkrul]sse RE RA 
mobile: - 
grnMll 
skype:|

dr. J.P.J. (Hans)Verkrul]sse RE

ïljj^^j^mi^lnÜLcsm

(^23^^019, om 11 :S4heeftm^Bj^||het volgeud^eschreven;

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

Groet

Verzonden met BlackBerry Workfwww hIar.lfhaiTy

@ziggQai>Van; Gerko Baarslag <
Verzonden; 23 nut. 2019 10;27 a.m. 
Naar; "Hilhorst, Cokky"^&|B|||H||( 
Cc; Hans Verkruiisse

^derwe^; Re; VE

^Hlbiiignniversity r»Hn>; Paul Klint

ï; VERTROUWELIJK!

Bedankt

Is de brief van Knops al aan de TK gestuurd?

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslag

^g^^9 om 18; 15 heeft! 

Beste Hans, Gerko en Paul,

I geschreven;



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 benchnïan 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>



OOiOlb

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Van

Staatssecretaris BZK en 
Minister BZK 
DGOO

nota Aanbieding evaluatie BIT aan TK

06 Ov
CoBt«etp«f«oon

Datum
19 maait 2019

2019H)000ia«086
Wjlaoa(n)
1

«t«ISnd_

Op 18 december jl. heeft de Toezichtsraad BIT de rapportage van de in haar 
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 
aderend 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.

Advica/actie

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

Voorgesteld wordt om de geplande beleidsdooriichting BIT voor 2020 nu versneld 
uit tè 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 déze motie en dat aanbieding van de 
resultaten voor aanbieding van het jaarverslag BZK zou plaatsvinden.

Betnidcen BZKondenMen

• i Met epniBffclwnan lijjg 22/311^
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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.

(iii) 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 de 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/Directie IFHR geplaatst blijft.

(iii) Voorgesteld wordt om de beleidsdoorlichting 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
Kenmerk
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 Instellingenbesluit 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 uitstel zou moeten worden gevraagd, het huidige tijdpad is te krap.
^ Tweede Kamer, Vergaderjaar 2018-2019, 26 643, Nr. 579
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Oö
Van: Wallpnburn. Mariske Van
Aan: J.P.1. Verkruiisse
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 Baars!

Onderwerp: Evaluatie BIT 

Beste Marieke

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

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: 
email: I 
skype:]



01
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

iHHSJïI3ïI3ïniJ^mgcQgp; £ejji;p gggr?l3g; Paul Kllnt: "Hans Verkmllsse"

I evaluatie
dinsdag 26 maart 2019 11:10:14 

Nota aanbieding evaluatie BIT aan TK.docx

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.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,



02
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Wallenburo. Marieke Van

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

Beste leden van de Toezichtsraad,

Zoals ik jullie zondag J1 heb gemaild liggen deze stukken ter tekening bij de 
Staatssecretaris en Minister en had ik jullie toegezegd jullie de stukken 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

Va n: @ m i n b z k. n I >
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 11:10 
Aan: DGOO/IFHR/BIT Kerngroep <^^^^^|@minbzk.nl>; Gerko 
Baarslag^g^^^m@hotmail.com>; Paul Kljnt 
<^^^J@cwi.nl>; 'Hans Verkruijsse' <^^Q^^m@gmail.corn>

@ m i n b z k. n I >; I
^^^^^|@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 
evaluatie, verlenging en ophanging.

Veel leesplezier!
Met vriéndelijke groet.



03
Van: J.PJ. VerkruiissP
Aan: Wallenbum. Marieke Van: Schurink. Maarten
Cc: Eaul-Kligl,; Baarslag Gerko
Onderwerp: evaluatie BIT
Datum: dinsdag 2 april 2019 09:56:50
Bijlagen: Brief in7ake 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:
ÊmailJ 
skype:l



Toezichtsraad BIT
Prof. Dr. J.P.J. Verkruijsse RE RA 03 a

Ministerie BZK
t.a.v. mevr. Drs. M. van Walienburg 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 ziét 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
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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 daj:
a. het aantal van 3 genoemde departementale CIO's aangevuld moet worden met het 

interview van de ClO-Rijk. Van de ClO-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. hét 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):
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Toezichtsraad BIT

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 risicó-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.

ii.

iii.
iv.

vi.

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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Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

löH
Wallenburg. Maripkp Van
3.P.1 Verkruiiga»: Han«: VerkruiKSp

RE: evaluatie BIT
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 
AamWallenbing^arieke Van

Kopie: Paul Klint Baarslag Gerko '
Onderwerp: evaluatie BIT

Beste Marieke en Maarten

k. 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; 
em.aii: 
skype:]



or
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

l@uvt.nl 
! BIT

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 Wórk(www.blackberry.com)

Van: "J.P.J. Verkruijsse" 
Verzonden: 3 apr. 2019 2 
Aan:
Onderwerp: Evaluatie

Beste

@uvt.nl> 

@niinbzk.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 
mobil^

@amail.com
skypel



ö6
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Wallenburg. Maripkp Van 
Hflns

RE; Afspraak inzake BIT evalutle 
vrijdag 5 april 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 <[^||^^^^^J@pmail.cnm>
Datum: donderdag 04 apr. 2019 8:30 PM________
Aan: Wallenburg, Marieke Van

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 
tel:f 
émail; I 
skype:]



o?
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Posl-hiis Secretariaat SG B7K

liazlaao.nl": J I iaicwl.nl"
: inzake BIT evaluatie 

maandag 8 april 2019 08:23:39

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,

riaat secretaris generaal

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

^minbzk.nl

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

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

I iii iii M|fc|^^^^Bii|ii|iii lil I Mill

Op 5 apr. 2019, om 14:14 heeft Postbus Secretariaat SG BZK
i> het volgènde geschreven:

ieachte 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.

laat secretaris generaal

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

Van: Hans Verkruijsse < >
Datum: donderdag 04 apr. 2019 8:30 PM 
Aan: Wallenburg, Marieke Van kg)minh7k.nl>
Kopie: Paul Klint<m^^|^;;^óJll>, Gerko Baarslag 
Gerko Baarslag <|j^^^^^BB@hntmail c 
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 
tel:|~ 
em^ 
skype:]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent óf 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 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 serit 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.



/ / è

Van;
Aan;
Cc;
Ondenwerp:
Datum:

JPfiï-iVi'i'

Toetsen 
zondag 14 april 2019 12:15:42

Beste Hans, Gerko en Paul,

Zoals aangegeven In mijn vertrekbrief zal Ik overdracht van toetsen met Jullie afstemmen.

Mijn voorstel zou zijn om alleen de toetsen die nu In de afrondende fase zitten, nog namens mij 
te tekenen. Het lijkt mij ondoenlIJk om deze nog aan een plaatsvervanger over te dragen.
Dit betreffen de toetsen:

• Centralised Base, Infrastructuur en Waterstaat.
■m^Oeze Is bijna definitief.

- KerrHsezond, Economische Zaken en Klimaat. Deze wordt maandag definitief 
verzonden.

Alle overige lopende toetsen draag Ik over aan een plaatsvervanger, aangezien Ik die niet meer 
zal ondertekenen:

- EIDOS, Buitenlandse Zaken
- UBO-reglster, Financiën
- Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal, Justitie en Veiligheid
- Transvlr2RVO.nl, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Machtigen, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Realisatie Doelarchitectuur Inning, Belastingdienst
- Grensverleggende IT, Defensie.

Wel stel Ik voor dat ik donderdag blJ de terugkoppeling van GrIT nog doe samen met het team. 
Dit betreft een zware toets (2,9 miljard euro^iHHM^^^^BBMiWi. Kunnen iullle 
hiermee Instemrhen?

Het Is misschien verstandig een call In te lassen op maandag of dinsdag, 
plannen?

Met vriendelijke groet.

, kun JIJ dit



z
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

,2,s ■ ,mLol: 10.2.e ^

Toetsen
maandag 15 april 2019 15:48:32

Ik kan ook.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: Paul Klint_ 
Verzonden: 15 i

Hj|m|H@cwi.nl> 
verzonoenM^pr^01^5j3^^^^^

||||Bl^mi|^|@liotmaïï!co^ni^ Verkruijs! 
Onderwerp: Re: Toetsenlerwerp:

BestJBB, ik kan dinsdag 20:30-21:00. - Paul Klint

ibzk.nl>
ibzk.nl>^^ik^Baarslag 

Verkruijsse ym|H||HH|||@gmail.com>

15 April 2019 at 14:15
Beste allen.

Ik heb net met Hans gesproken en het heeft de.voorkeur als iedereen kan 
inbellen. Dan blijft alleen morgenavond over.

Paul, Gerko, kunnen jullie morgen 20.30-21.00?

Groeten,

Verzonden: maandag 15 april 2019 11:12 

CC; Gerko Baarsiag^M@^M^W(5)hotmail.(:Qm>:

Onderwerp: RE: Toetsen 

Beste allen.

Ik kan dinsdag 12:30u ook.

Ik zit van ll:30u tot 12:30u in overleg met Marieke en HR. 

Groet!

Van: Paul
Verzonden: zondag 14 april 2019 22:29
Aan: Hans Verkruijsse|^n|||||M|||||H^[gnia[jLcom>



@hotmail.com>;CC: Gerko Baarslag

Onderwerp: Re: Toetsen

Dinsdag 12:30 is ook voor nnij. - Paul Kiint

On 14 Apr 2019, at 17:10, Hans Verkruijsse ■ 
wrote:

15 April 2019 at 11:12
Beste allen.

Ik kan dinsdag 12:30u ook.

Ik zit van ll:30u tot 12:30u in overleg met Marieke en HR. 

Groet!

Van: Paul Klint
Verzonden: zondag 14 april 2019 22:29 
Aan: Hans Verkruijsse «|
CC: Gerko Baarslag 
^[|^^^^J(5)minbzk.nl>:
Onderwerp: Re: Toetsen

Dinsdag 12f30 is ook voor mij. - Paul Klint

On 14 Apr 2019, at 17:10, Hans Verkruijsse ■ 
wrote:

14 April 2019 at 17:10Hans Verkruijsse
Dinsdag kan ik van 12:30 tot 13:30 ned tijd 
Lukt dat?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

O^^^^ipr^O^om 10:50 heeft Gerko Baarslag
|@hoti'nail.com> het volgende geschreven:

Gerko Baarslag 14 April 2019 at 16:50
Ik kan maandag helaas niet zowel overdag als avond; dinsdag ben ik 
flexibeler.

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslag



Og_14agr^01^iii 16;41 heeft Hans Verkniijsse
l@gmail-com> het volgende geschieven;

Hans Verki-uijsse J4 April 2019 at 16;41

Beste
Een call maandag is prima. Ik zit nog op Ciuacao 6 nur tijdsverschil. 
Mijn examens beginnen om 9.00. Dns als het kan een call nissen 13:00 
en 14:30. Anders wordt het ‘s-avonds laat.
Lukt dit jullie?
Gr. Hans

Vershuird vanaf mijn iPhone

Op 14 apr. 2019 om 06:15 heefi^^P|[||||[|^|
I@minh7k iil> het volgende gesclneven:

14 April 2019 at 12:15
Beste Hans, Gerko en Paul,

Zoals aangegeven in mijn vertrekbrief zal ik overdracht van toetsen met 
jullie afstemmen.

Mijn voorstel zou zijn om alleen de toetsen die nu in de afrondende fase 
zitten, nog namens mij te tekenen. Het lijkt mij ondoenlijk om deze nog 
aan een plaatsvervanger over te dragen.
Dit betreffen de toetsen:

- ^Centralise^ase^Infras^ctuur en Waterstaat.!
Deze definitiëT"

icerrTCezorTo^conomiscne Zaken en Klimaat. Deze wordt 
maandag definitief verzonden.

Alle overige lopende toetsen draag ik over aan een plaatsvervanger, 
aangezien ik die niet meer zal ondertekenen:

EIDOS, Buitenlandse Zaken 
UBO-register, Financiën
Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal, Justitie en Veiligheid 
TransvirZRVO.nl, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Machtigen, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Realisatie Doelarchitectuur Inning, Belastingdienst 
Grensverleggende IT, Defensie.

Wel stel ik voor dat ik donderdag bij de terugkoppeling van GrlT nog doe 
samenjmetJietteafTV Dit betreft een zware toets (2,9 miljard euro)mjOjH 

|. Kunnen jullie hiermee instemmen?

He^ misschien verstandig een cali in te lassen op maandag of dinsdag, 
kun jij dit plannen?

Z
Met vriéndelijke groet,



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, worelt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het 
bericht te verwjderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het eiektronisch 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 
eiectronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Cc;
Onderwerp:
Datum:

iQggmi
Walh»nhiim. Maiaaróke.Van

____ _____ jHansVerhuiisse;
nfnunicdtK

dinsdag 16 april 2019 16:58:15

3

Beste Marieke,

Vooruitlopend op het gespreksverslag van ons overleg vanmorgen zou Ik willen voorstellen zo 
snel mogelijk te communiceren over mijn vertrek.
Ook omdat donderdag al moet worden toegellcht waarom Ik niet bIJ Defensie ben, en volgende 
week niet iti de Kamer voor de NVWA (mocht dat nodig zijn).

bel om een boodschap te formuleren, ^jj^kan dezeIk stel voor dat Ik morgen met 
dan aan Jou voorleggen.
Mijn Idee zou zijn om Iets te formuleren als:

'In goed overleg met het ministerie heeft[Q|^||||||[||||H per direct haar functie als Hoofd BIT 
neergelegd. ZIJ zal gaan zich richten op haa^veng^^rkzaamheden.'

Graag Je reactie.

Met vriendelijke groet,



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

lahttfmail.nr
Plaatsvervanger 
dinsdag 16 april 2019 17:06;S9

Beste

Zoals vandaag overlegd heb Jij aangegeven mijn plaatsvervanger te willen zijn als Hoofd BIT. 
Ik zal dit vanavond ook met de Toezichtsraad in het telefonische overleg ter sprake brengen.

Met vriendelijke groet,



ly
Van: J.P.l VerkruiiCTP
Aan; Wallenhiim. MaripkeVanl
Onderwerp: Re: Toezichtsraad overieg morgen avond
Datum: woensdag 17 april 2019 14:26:38

Beste Marieke___
Je wordt doorfBI gebeld 
Met vriéndelijke groet 
Hans

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 17 apr. 2019 om 02:11 heeft Wallenburg, Marieke Van j 
gesehreven:

|@minbzk.nl> het volgende

> Dat is prima Hans. Zorgen jullie voor de inbelgegevens of moet ik daar iets voor organiseren?
>
> Groet
> Marieke
>
>

> Van: J.P.J. Verkruijsse <J.P.J.Verkruijsse@uvt nl<maillo|
> Datum; dinsdag 16 apr. 2019 11:13 PM
> Aan: Wallenburg, Marieke Van 

liribzk nl<inaiIlQte|^aB^^^^B(2/)minhy.k nl»
> Kopie: Paul Kimt <yjy^J@ewinf^naiüJ|^^JSiïlll>>, Gerko Baarslag 

|@ziggo.nl<miülla|miyi||||^^^^», Baarslag 
]@hotmail.com<mailto^^^^^^Blft)hnimailmm»

> Onderwerp: Toezichtsraad overleg morgen avond
>
> Beste Marieke
>
> De Toezichtsraad heeft vanavond overleg gevoerd in aanwezigheid van||^^^^^ over de ontstane 
situatie, de huidige meest van belang zijnde rapportages en overleggen en de borging van de kwaliteit, continu? 
teit en vooral ook onafhankelijkheid in de procesgang van de onderzoeken.
>
> De Toezichtsraad zal zich inspannen om de procesgang rond de lopende onderzoeken van het BIT zo min 
mogelijk te laten verstoren door de huidige ontwikkelingen.

' >
> Gelet op het belang van de op korte termijn geagendeerde rapportages is het noodzakelijk dat een 
waarnemend hoofd BIT zo snel mogelijk wordt aangesteld.
>
> Teneinde vorenstaande te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de Toezichtsraad betrokken is bij de 
mandatering van degene die als waarnemend hoofd BIT gaat optreden.
>
> Wij nodigen je dan ook uit om morgen avond om 20:30 in een conference call met de Toezichtsraad over deze 
mandatering van gedachten te wisselen.
>
> Met vriendelijke groet
>
> Hans
>
> Prof. dr. TRJ^Hans^CTlwuijsse RE RA

> email: |EE^^^^H||@gmail.com<iimillaJ
> skype:^^^^^^^^r



> 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 
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.
>



é
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

SgrKQ Saarj|gg;l
FW: informatie over ons vetvoig 
zaterdag 20 aprii 2019 16:33:15

Tkn.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: ' 
Verzon 
Aan: ' 
Onderwerp:

l@iogius.nl>

_______________|@minbzk.nl>
f: informatie over ons vervolg

Jiooj.ooia»oimuojjoioioioooiooojooooi0iioioooinoooojoooiioioouooo:oi

Met vriendelijke groet. Kind regards

** If you receive this e-mail in error then I kindly request you to inform me immediately and to delete 
the e-mail. **

Van:
Marieke Van
Verzonden: donderdag 18 april 2019 11:40

|@minbzk.nl>; 
|@minbzk.nl>;

|@minbzk.nl>;
|@rijksoverheid.nl>; 
|@minbzk.nl>; 

|@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>;

|@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>;

|@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>; 

Onderwerp: informatie over ons vervolg

l@minbzk.nl> Namens Wallenburg,

@minbzk.nl>;(
@minbzk.nl>;| 

@minbzk.nl>;|
@minbzk.nl>;j___

@minbzk.nl>;| 
@minbzk.nl>;| 

@minbzk.nl>;|
@minbzk.nl>;j 

@minbzk.nl>;j
________@minbzk.nl>;

@minbzk.nl>;^^^^^^^ 
Logius^^^^^^|@logius.nl>;^^m

@minbzk.nl>

Beste collega's.

Gisteren hebben wij een goed gesprek gevoerd, waarin jullie hebben aangeven waar jullie je 
zorgen over maken.

Ik heb met jullie gedeeld wat mijn ervaringen in de eerste 5 maanden zijn geweest, hoe ik naar 
het BIT kijk en hoezeer ik het betreur datQy^Qtot het besluit is gekomen om haar functie per



direct neer te leggen.

Hierbij heb ik steeds benadrukt hoe belangrijk ik jullie en jullie werkzaamheden vind en hoe 
trots ik ben op de club die jullie hebben neergezet.

Jullie dragen bij aan de kwaliteit van de Rijksoverheid. Ik zie jullie als onderdeel van het (CIO-) 
stelsel. Jullie onafhankelijkheid is in dat stelsel voor mij randvoorwaardelijk. Ik heb toegezegd 
dat wij -mede n.a.v. het evaluatierapport- met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop 
deze onafhankelijkheid blijvend tot zijn recht komt.
Onafhankelijkheid kan hand in hand gaan met samenwerking en verbinding. Vanuit mijn rol, 
bijvoorbeeld als voorzitter van de ICBR, zal ik deze verbinding steeds zoeken en stimuieren.
Ik hoop dat ik samen met jullie tot een goede balans kan komen, tussen onafhankelijkheid en 
verbinding. Wij hebben gisteren met elkaar uitgesproken dat de basis hiervoor onderling 
vertrouwen is en dat we hier actief aan gaan werken.

Ik hoorde jullie gisteren ook zeggen: hoe gaan wij nu verder?

In dat kader kanikjuNi^elukki^Tiede namens de toezichtsraad informeren dat met ingang 
van vandaag de functie van afdelingshoofd zal waarnemen.

Ik ben blij dat^^Q bereid is om deze taken op zich te nemen. Ik zorg er voor dat 
ik elkaar frequent spreken.

Tegelijkertijd zal de procedure worden gestart om deze functie van hoofd BIT permanent te 
vervullen. Dat doe ik zorgvuldig en nadrukkelijk in overleg met jullie en in overleg met de 
toezichtsraad.

Ik kijk uit naar onze afspraak van volgende week dinsdag, waarin ik graag meer wil zien van 
jullie werk, en ervaren wat dit van jullie vraagt.
Hebben jullie vragen of wil je iets met mij delen? Weet mij dan te vinden.

Ter informatie vind je hieronder het bericht over 

Hartelijke groet,

Marieke van Wallenburg

op Rijksportaal.

Bericht Rijksportaal

Hoofd Bureau ICT-toetsing legt functie neer

In goed overleg met het ministerie heeft\ 
Bureau ICT-toetsing (BIT) neer te leggen.

\besloten per direct haar functie als Hoofd

Zij zal zich gaan richten op haar overige werkzaamheden. Haar taken zullen tijdelijk worden 
waargenomen doorï

BIT beoordeelt ICT-projecten
Het BIT voert onafhankelijk toetsen uit op ICT-projecten en beoordeelt of ICT-projecten in de 
huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten worden ingericht. Dit doet het BIT op 
.verzoek van de bewindspersoon die het project wil laten uitvoeren, de Tweede Kamer of uit eigen 
beweging.
Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van meer dan €5 miljoen.



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

0.2.e

Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 25 april
dinsdag 23 april 2019 16:06:35
Aoenria Toezichtsraad BIT 25 april ?.019.docx
Bijlage 1a Verslag Toezichtsraarl RTT tfi maart 2019 .rinrx
Bijlage Ih Kort verslag telefonisch overleg 16 en 17 april 2QlQ.rinry
Bijlage 3b aanfaieriinosbrief-hii-evaluatie-hureau-ict-toetsing-hit.nrif
Bijlage 3c Rannortage evaluatie Bureau ICT-tnetsinn.ntjf
Bijlage 3d Aanhiedinoshrief B/aiiiatie BIT 26 11 2fl1R.nrif
Bülaoe 3e Aanhiedinosbrief Bvaluatie BIT IS 12 2niR.nfif
Bhlaoe 3f Aanbiedinoshrief Evaluatie RIT IR 0? PmS nrif
Bijlage 4a Kader voor risirngerichte selectie v2.dnrx
Bijlage 4h Memo Risicoselertie nrojecten !^7W.finrx
Bülaoe 4c Proiectenoverzicht BIT.dorx

Beste leden van de Toezichtsraad,
BUgevoegd de agenda en de stukken voor het telefonische overleg donderdag 25 april, 16:30-

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

inbzk.nl
https://www.bureauicttQetsing.nl
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Bureau ICT-toetsing
Ministerïe 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
Contactpersoon

Toezichtsraad BU @minbzk.nl

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

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

Datum
25 april 2019

BUIage(n)
11

- ambtelijk secretaris

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 
selectie RWS

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

19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
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

m Op agenda volgende 
vergadering

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september

lö “ Vergadering juni of 
september

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties
Datum
25 aprii 2019
Kenmerk
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1-^
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

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.nimo.2102\e

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|Q) en de actiepuntenlijst 
worden vastgesteld. 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 verstuurdlicht 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
IQ iicht 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, poiitieke 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, eri dat het 
BIT het risico zelf ook inschat op basis van die informatie.
Hans geeft aan dat de Toezichtsraad in de vergaderingen geïnformeerd wii 
worden over de risicoselecties.

iicht kort de memo toe over de selectie van projecten bij RWS. Er zijn twee 
projecten geselecteerd.
De twee geselecteerd projecten klinken niet onlogisch.

Pagina 1 van 3



Datum
18 maart 2019

Gerko vraagt of de kennis over deze technische automatisering in huis hebben.
geeft aan dat we hiervoor mensen in de portefeuiiie hebben die we kunnen 

Ihhuren en datf|gQ ook kennis heeft op dit gebied.
Paui steit voor dat het goed is om een tabei per project te hebben met de drie 
factoren zodat snei duideiijk is of het de juiste projecten zijn. |Q| gaat dit 
aanpassen. 2
Actie ||y|: aanpassen van memo risico gebaseerd toetsen en memo selectie 
RWS. 2

4. Vaststellen aanpassing richtlijnen onafhankelijkheid medewerkers
IQ 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. |Q 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||Q; definitieve versie en een voorstel maken over hoe met de gedragscode 
omgegaan kan worden.

5. Bespreken voorstei gesprekken met CIO's
IQl 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.

ActieIQg: 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 
makeri heeft gehad en grootte van IT investeringen.
Actie Voorstel maken voor interviewen van twee of drie CIO's van 
uitvoeringsinstanties.

6. Rondvraag en siuiting
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Datum
'18 maart 2019

Jgeeft aan dat eind 2020 de tweede benoeming van de ieden van de 
Toezichtsraad verioopt en dat ze niet herbenoemd kunnen worden. ||[| zai het 
aftreedrooster op de agenda zetten voor de zomer. 2
Hans siuit 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 poiitie wordt deze opnieuw besproken in de 
Toezichtsraad. ActieBespreken toets poiitie agenderen in het overieg in 
juni of in september.

Actielijst
Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
18-
1

17-5-
2018

Afspraak piannen met 
DGOO m Gereed, Marieke schuift 

in september en 
december een half uur 
aan

19-
2

28-2-
2019

Pianning interviews
CIO in qanq zetten m Gereed 18-3

19-
3

28-2-
2019

Toetsen PVR en GrIT 
op agenda voigende 
verqaderinq

fa Gereed 18-3

19-
4

28-2-
2019

Risicogerichte seiectie 
op agenda voigende 
verqaderinq

m Gereed 18-3

19-
5

18-3-
2019

Marieke maiien over 
datum verzending 
evaiuatie

Hans Nieuw

19-
6

18-3-
2019

Aanpassen memo 
risico gebaseerd 
toeten en memo 
seiectie RWS

m2 Nieuw

19-
7

18-3-
2019

Richtiijn
onafhankelijkheid
medewerkers
aanpassen

M Nieuw

19-
8

18-3-
2019

Besproken 
onderwerpen aan
Gerko maiien

m Nieuw

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vraqen interviews

Gerko Nieuw

19-
10

18-3-
2019

Voorstel maken voor 
interview 2 of 3 cio's 
uitvoeringsorganisatie

la Nieuw

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie agenderen in 
juni of september

la Nieuw
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Proiectenoverzicht BIT 8 april 2019

Toets Ministerie Status TM laar
afgerond .

Budget mil 
fdashboard!

1 Omgevingsloket I&M Pilot m 2015 & «■«va ■ M€112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot ? 2015 € 103

3 Biik op NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot m 2015 € 56

4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond m 2016 Niet op RID

5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond Bü 2016 Niet op RID

6 Programma elD BZK Afgerond fl 2016 € 52

7 Grensverieggende IT Defensie Afgerond BI 2016 € 0
8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond B 2016 € 25

9 Doorontwikkeien Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond W~ 2016 €88

10 Zelfbediening Justitiabelen V&J (DJI) Afgerond BI2
2016 €20

11 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond W~ 2016 €23

12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond w~ 2016 €9

13 Union Customs Code (UCC), Multi-annual Strategie
Plan (MASP)

Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond BI2
2016 € 141

14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond D 2016 € 192

15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK
(Rijksvastgoedbedrijf)

Afgerond B 2016 € 36

16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 
marechaussee

Defensie Afgerond m 2017 € 50

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond BI 2017 € 56

18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond BI
2

2017 € 18



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m 2017 € 69
20 Lerarenregister OCW Afgerond IB

u
2017 €21

21 Beiastingdienst Investeringsagenda Fin (Belastingdienst) Afgerond B 2017 Niet op RID
22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond BI 2017 C 103 .
23 CivMil Communication System I&M Afgerond f 2017 €22
24 Digitaai Steisei Omgevingsvergunning I&M Afgerond Uil 2017 € 117
25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond P 2017 € 19
26 Eiectronic Fiight Strips I&M Afgerond fl 2017 € 10
27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond BI 2017 € 14
28 Phoenix+ EZ (CBS) Afgerond W~2

2017 €41
29 Een uniforme betaaiomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond m 2018 €26
30 Grensverleggende U (vervolgtoets) Defensie Afgerond m 2018 €0
31 Landelijk Meetnet Water 2 I&M (RWS) Afgerond B 2018 €3
32 Rehosting Platform Aangifte Systeem Douane Tarief 

Voorziening (AGS/DTVj
FIN (Douane) Afgerond 2018 € 21

33 iCAS I&W Afgerond
ü

2018 € 164
34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond ü 2018 €88
35 ICT-werkplekdienstverlening OCW OCW Afgerond BI 2018 € 18
36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond P 2018 €21
37 Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem J&V Afgerond BI 2018 €3
38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond BI 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afetand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Afgerond 10— 2018 € 10
40 DIglInhuur I&W Afgerond ilO

2018 €6
41 Maritiem Operatlecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Definitief Ifl— 2018 € 11
42 Inleenadministratle en quotumheffing

SZW Definitief 2018 €7
43 VerwIJzIngsportaal Bankgegevens J&V Afgerond u 2018 €5
44 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Afgerond i 2019 €18
45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Afgerond p- 2019 €11
46 Praeventls VWS (RIVM) Afgerond p— 2019 Niet op RID
47 ERTMS I&W Definitief i 2019 €0
48 PI8J (BUK) EZK(NVWA) Definitief p— 2019 €56
49 Realisatie Doelarchitectuur Inning Fin (Belastingdienst) In uitvoering p— € 15
50 Kern Gezond EZK (KVK) Concept p— W.Ze €40
51 Machtigen BZK Voorlopig

conceot i nsim € 17
52 Centralised Base I&W (LVNL) Concept mm----- Niet op RID
53 Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal JenV (Politie) Outline p—wm Niet op RID
54 AIRBIM I&W Op te starten il~
55. TransVIR2RVO LNV (RVO) In uitvoering € 10
56 UBO-regIster Fin (KVK) Voorlopig

conceot n—.«
Niet op RID

57 Grensverleggende IT Defensie In uitvoering p— €0
58 EIDOS ^BZ In uitvoering p— pp— € 14



28 projecten Rijkswaterstaat I&W Te bespreken Bu6 projecten Belastingdienst (MIV, Schenk- en 
erfbelastingj

Fin Te bespreken BI
Vervanging RAAS BZK Afwijzen W~ €0
EESSI ^ ^ SZW Afwijzen m~2

Niet op RID
Datafabriek SZW (UWV) On hold m Niet op RID
Regie Modernisering IV Landschep Fin (Belastingdienst) On hold

2
Niet op RID



Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

[(acinai.nlV': "Hans Verkniiig;p": "Paul Klint"

RE: Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 25 april 
dinsdag 23 april 2019 16:51:32

'5
Beste heren,
Graag wil ik jullie vooruitlopend op donderdag informeren over het volgende:

• de bespreking van de voorlopige bevindingen GrIT is morgenmiddag 14:00 geworden 
•jullie aanbod om eenmalig aanwezig te zijn (zeer sympathiek dank daarvoor!) is niet meer

noodzakelijk. Het zou ook tot andere bezwaren kunnen leiden (o.a. 1. vanwege formeel 
vereiste defensie screening 2. impact op doorlooptijd)_________

• ik doe zelf het verhaal en heb voldoende support van^^^^HH uit
het team is in Spanje)

Tot donderdag,
Mvc

Verzonden: dinsdag 23 april 2019 16:07
Aan: 'Gerko Baarslag|B^^^^J@cioai.nl)'; 'Hans Verkruijsse'; 'Paul Klint'
CC:
Onderwerp: Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 25 april 
Beste leden van de Toezichtsraad,
Bijgevoegd de agenda en de stukken voor het telefonische overleg donderdag 25 april, 16:30-

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 Koninkrijksreiaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.bureaijicttoetsina.nl



2ö
Van;
Aan:

Cc:
OndenMerp;

;.e
iScioat.nr; JüitinfVi^rsitv

fiaac
Telefonisch overleg BIT | Toezichtsraad

Uitnodigiiig om deel te iKmen aao een telefbmsche wgadeiing via KPN Telefoniscb 
Veigaderen op: 25 april 2019 10:30 uur.

Deelnemen aan de telefonische vergadering:

1. Bel op bet bovengenoemde tijdstip 0900 8070.

2. Toets de volgende code in: 23419.

3. Wacht op de andere deelnemers en start de telefonisehe vergadering.

Tips:

- Belt u vanuit een lawaaiige omgeving? Toets 16 om uw toestel in/uit luistetstand te zettea

- Zijn alle deelnemers aanwezig? Toets *4 om de toegang voor ongewenste deehemets te blol±eten. Wel zo veilig. 
Telefonisch Vergaderen van KPN. Eenvoudiger en betrouwbaarder kan niet.

Ga voor meer informatie naar www.telefonischvetgadetBruU <httpy/www.telefonischvetgadeten.nl> 
[16-4]: verplaatst naar 16.30 zoals beqiroken tijdens het telefonisch overleg.

Inbelgegevens volgen nog



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

J.PJ. Verkruiisse

mmdonderdag 25 april 2019 09:48:21 
Agenda overleg 8 mei 2Qt9.dQcx

Nagekomen punt voor de vergadering straks 

gr

hans

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

email: mm



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

a

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 

CIO'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 onder meer 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 CIO'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



a.

4.

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.

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.
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.

De ontwikkeling rondom het hoofd BiT.

b.



zz
Van:
Aan:
Cc:
Datum:
Bijlagen:

Baarslag: (

2019 23:16:00
Opzet onderzoek Motie Middendorp Rnkqinj^pertie PiaitaliserinQ - versie 23 maart 2Ql9.doc

Heren,
Bijgaai^ter informatie nog de onderzoeksopzet voor de Motie Middendorp door ABDTopconsult 
waarUn aan refereerde.
Zie oot^e bijlage achterin met de mensen die ze gaan interviewen.
__wilde morgen vragen om de TR aan de lijst toe te voegen.
meUnterviewen ze mij.

Mvg,



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

Hans VBrkruiisse
Wallenburo. Marislcp Van; Schurink. Maarten

STOKT VERTROUWELUK 8mei 
maandag 29 april 2019 13:04:47 
Overleg 8 mei 2Ql9.docx 
ATTOQQQl.htm

123

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

Beste Marieke en Maarten

Bijgaand een STRIKT VERTROUWELIJKE notitie voor 8 mei.

Met vriendelijke groet, 
Hans



23a
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 2l

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.



Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:

10.2.e
irê55ïïïïnR?7ÏTr

@mtnbzk.nl

Toezichtsraad BIT

0,2.e 
10.2.e

Beste leden van het BIT,

In de vergadering van de Toeachtsraad is gesproken over het initiïren van een in&nnanef overleg tussen jullie en leden van de Toezichtsiaad.

Naar aanleiding van het recente terugtreden vanL 
ideeitn die bij het team teven boe verte te gaan m 
zal Paul Klint naast mijzelf aanwezig zijn.

Met vriéndelijke groet.

Hans

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

^ ^s hoofd BIT, wil de Toezichtsraad graag kennisnemen van de gevoelens en 
situatie en nodigt jullie giraag uit voor een overleg op 7 mei om 10 uur. Onzerzijds

10.2.e l@gfflai]xoiD>



Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

XS
10 Ze ,

BffiB||^M|gicicaLflir; rttemaVakiuiisse:; ,Taul.Mint? 
Beleidsdooriichting BIT 
dinsdag 7 mei 2019 10:19:57

Beste Gerko, Hans en Paul, 

Hopelijk alles goed met jullie.

m
BZK heeft half april -[______
beleidsdooriichting in ae markt gezet. Deze bëleldsdoorlichtlng beslaat dezen _ 
Evaluatie van de Toezichtsraad (half 2016 - half 2018). Het heeft als input het 
Instellingsbesluit, en de stukken van de eerste en tweede evaluatie BIT.

- een'riode als de

Aanvullend - de externe
partij die het onoerzoex moet uitvoeren ook gevraagdaanviinena^nter^ws 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:

__■^iMUnfcSentoJiarsiafl;:
^^^^^Keleidsdoorlichting BIT 

woensdag 8 mei 2019 10:08:37
2Q1905Qfi BIT hplpiristheorip.dnry
20190507 VraaastellinQ en onderzoeksopzet beleidsdnnrtichtina BIT rinry

Beste leden van de toezichtsraad.
Bygaand^stuuMk juMie ter informatie de stukken die ik ontving inzake de beleidsdoorlichting BIT

Aan mij is aangegeven dat Twijnstra Gudde de enige gegadigde is en dat ze 10 mei met een 
offerte komen.
Aangegeven is ook dat er een begeleidingscommissie wordt gevormd met een onafhankelijk 
adviseur. Ik vermoed dat dat iemand is van de Universiteit van Leiden.
Meer info heb ik niet maar het leek me relevant jullie dit nu nog te melden gezien jullie 
afspraken vandaag.
Mvg,|----------

Van:
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 09:11

Onderwerp: RE: reminder beleidsdoorlichting BIT

hierbij twee voor dit moment relevante stukken m.b.t. de
Beste
In aanTnimg op de vraag vanl 
doorlichting.
In het eerste stuk de aanpak en planning en in het tweede stuk de beleidstheorie BIT wat de 
basis vormt voor de doorlichting.
Beide stukken zijn nog in ontwikkeling en voor de vraagstelling in het kader van de doorlichting 
zijn suggesties altijd welkom.
Ik werk vandaag vanuit huis maar loop morgenochtend even bij je langs en als ie vragen of 
opmerking hebt bij de stukken hoor ik het graag.
Op PleinBZK heb ik een gesloten groep aangemaakt t.b.v. de BIT-Doorlichting en waarvan ik je 
lid zal maken. •'
Deze week verwachten wij de offerte van Twynstra Gudde.
Metvriendelijke groet,

'rojectmanager

BZKFlex 
SG Cluster
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Van:
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 17:04

Onderwerp: FW: reminder beleidsdoorlichting BIT 
Hi,
Ik heb|D^g vanochtend even bijgepraat. Zou jij hem anders even kunnen benaderen en wat 
stukken kunnen mailen?
Overigens hebik van TG gemeld dat ze deze week offerte sturen. UjWM ggf nog wel mee dat 
volgens hemlH wat meer betrokkenheid had met BIT rondr”^^^^
Thanx,

Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 17:02
Aan: fl^B^J|^^J^|^J(5)minh7k.i 

Onderwerp: reminder beleidsdoorlichting BIT



I fe vai
Beste [
Goed fe vanochtend telefonisch gesproken te hebben. Zou je me zoals besproken al het 
relevante over de beleidsdoorlichting kunnen mailen?
In het bijzonder de planning, offerte-uitvraag, offerte twijnstra en samenstelling 
begeleidingsgroep.
Alvast dank,
Groet,



12^
Van;
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Verkm^ggp

RE; Comniunicatie 
donderdag 9 mei 2019 13:55:51

Beste Hans,

Prima, dan laat ik dat aan jullie. 

Groet f10:2^e'

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com)

Van: Hans Verkruijsse mm>
Datum^wwnsdag08me^01^|3^M 
Aan:
Ondei-wei-p: Re: Communicatie 

Beste|m|
Dan wordt de verspreiding wel heel groot. Oc ga een document voor de vaste medewerkers maken en Haar 
schrijf ik dit ook in weg zodoende kan het ook niet tegen jou worden gebruikt al weet ik niet hoe. Dat document 
naar de vaste medewerkers komt vlak voor het weekend of direct erna.

Met \Tiendelijke groet

Hans

|@minbzk nl> het volgende geschreven:> Op 8 mei 2019, om 20:16 he
>
> Hoi Hans,
>
> Dank voor deze mail, dat stel ik zeer op prijs. Heb je er bezwaar tegen warmeer ik deze deel met de vaste 
medewerkers van het BIT? Zij zitten ook met deze kwestie in hun maag.
>
> Groet,

10.^,e

> Verzonden met BlackBeny Work
> fwww.blacklieiTv.cfwT^t
>
> Van: Hans yeikruijssemQm||m|@gmail.com<inailt4
> Datum; woensdag 08 mei 2019 3:33 PM
> Aan: WallenburK, Marieke Van

l@gmail.com»

> OndeTK'erp: Commumcatie

> Beste Marieke

@minb:dc.nl»

> Vanmorgen spraken we over het grote belang van het wederzijds informeren en communiceren mede in het 
kader van het zich veilig voelen van de medewerkers van het BIT.



tussen het BIT en de Toezichtsraad is van groot belang. 
>
> Dit wilde ik nog even met je delen.

I Een open en vertrouwelijke relatie

> Met vriendelijke groet
>
> Hans
>
>

> 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 
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.
>



\18
Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

mituui'm*
iaarslao

jf51minbzk.nl
e!arTigr,Pl";

Wal pnhiirn us StasBZK
Brief tbv Algemeen overleg Digitale Overheid
dinsdag 14 mei 2019 13:51:58
Brief over BIT aan BiZa.pdf

valuatie BIT 26 11 2Qia.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.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
Voorzitter Toezichtsraad BIT



\2S<x

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
T.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse 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 Algemeen 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 ha 10 maanden 
de vacature Hoofd BIT nog steeds niet is vervuld, is de situatie zoals die is
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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 Bureaulelding 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 voorllggende 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 
ongetwijfèld 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.

Toezichtsraad BIT

Datum 
14 mei 2019

Prof. dr. J.P.y. (|r|!ans) Verkruijsse RE RA 
Voorzitter Toezichtsraad BIT

Pagina 2 van 2



Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

ZQ
nosrhii?; ?ira<;R7K
Brief aftreden als lid van de toezichtsraad BIT 
dinsdag 14 mei 2019 14:08:29 
Aftreden TR BIT G Baarslaa.Ddf

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
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Van:
Aan:
Cc;
Onderwerp;
Datum:

Wallfnhtirp,
jisse!; "BauLjgint': Garico Baarslan
MflripWp Van

RE: Communicatie 
dmsdag 14 mei 2019 14:15:50

Beste leden van de Toezichtsraad,

Zojuist heb ik mijn ven'olggesprek gehad met dgOO, mijn juridisch ad\iseur en HR BZK. 
Ter kennisname wil ik het volgende met jullie delen.

groet.

---- Oorspronkelijk bericht-
Van: Hans Verkruijssem^g||||^^^H@gmail.com>
Verzonden; woensdag 8 mei 2019 15:33
Aan^W^lenbu^^fariAeVan|E^m^B||||||||^^J@minhTlf nl>

Onderwerp: Communicatie 

Beste Marieke

Vanmorgen spraken we over het grote belang van het wederzijds informeren en communiceren mede in het 
kader van het zich wilig voelen van de medewerkers van het BET.

tussen het BIT en de Toezichtsraad is van groot belang. 

Dit wilde ik nog even met je delen.

Met \Tiendelijke groet 

Hans



3
Van;
Aan:
Cc:
Ondc rwerp: f^SHHW^!aï!3aat& Offerte TG
Datum:
Bijlagen:

maandag 20 mei 2019 15:08:31
IQtBIQ VnnnJpl iiitvnprpn hripH^nnrfirhfinn Burpiaii IfTv? p^f

Beste Hans, Paul,
beleidsdSichting'^°'^**^'* bijgaand de offerte die TwijnstraGudde heeft ingediend voor de 

Ik heb deze versie nog niet bekeken.
Voor d^^lderheid deze hebben jullie nu officieel doch (commercieel) vertrouwelijk.

Van:
Verzonden: maandag 20 mei 201914:42
Aan:|
CC:| ___________
Onderwerp: RE: Mandaat & Offerte TG 
Beste KfÓI,
Zoals toegezegd door[_
Metvriendelilke groet,Metvrlendelil

Projectmanager

hierbij de offerte.

BZKFlex 
SG Cluster
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

|^3j|^m:>tek.nlM:
E:

Verzonden: maandag 20 mei 2019 08:39
Ai

<1
O ____
Onderwerp: RE: Mandaat & Offerte TG

JJ10,2.e
Ü2e ^050
BTÖ2?;e

Hoi,
In leder geval op 3: akkoord! Let wel. Geef wel mee dat het om een commercieel vertrouwelijk 
nn «^^armee dus beperkingen in gebruik en verdere deling,
im of lyg stuurt je de laatste versie.
Van:|_____________
Verzonden: zondag 19 mei 2019 22:02 
Aan:| _____
Onderwerp: Mandaat & Offerte TG 
Bestejra,|m,
VorlgC^^Soonderdagochtend sprak ik metQ over een paar zaken:

1. Volgens mandaat hang ik onder IFHR. Ba? zou niet kloppen volgens EQ omdat Ik
Se^heblk Wjgevoegd**^* rapporteer. Q verzocht om toezending Sandaatverklarlng.

2. Jullie zouden mij nog de nieuwe versie van de TG offerte sturen. Kunnen jullie me die nog
nazenden?

3. Ik zou nog even terughoren of Ik die offerte mag delen met de toezichtsraad.
Hoor graag van jullie!
M\

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijnstraat 50 | 2595 AA 1 Den Haag



Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

3 3ureauicttoetsina.nl



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

3Z
10.2.e
iïMWHnï jiisse": "Paul Klint" ■

Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 23 mei 
maandag 20 mei 2019 17:40:02 
Agenda Toezirhtsraad BÏT 23 mei 2Q19.f1orx 
Biilaoe la Versiag Toezichtsraad BIT 7S anrii ?mq.rinrx 
Biiiaoe 6a Proiectenoverzicht BU.dnrx

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoftoren 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

10.2.e
.2.e inbzk.nl

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

agenda Toezichtsraad BIT

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binneniandse 
Zaken en Koninkrijksreiaties

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

Contactpersoon

l@minbzk.ni

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Deelnemers

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

II lU.^. 
10.2,e
Datum
23 mei 2019

BUIage(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

P 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 cio's 
uitvoeringsorganisatie

fB
19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september F

19-
12

25-4-
2019

Terugkoppelen aan 
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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Datum
25 aprii 2019

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 GrIT bij Defensie en Inning bij Financiën 
geweest, dit ging goed.
I^Qgeeft aan dat er vorige week nood aan de man was. |Q^| 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 arteert BIT zakelijk en met gesloten gelederen. Intern is er veel 
onbegrip en emotie over gebeurtenissen en de handelswijze van BZK die geleid 
hebben tot het vertrek van||[|^. 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. 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 dathetBITa^ het lot is overgelaten. ziet dat medewerkers
onzeker hadden een belangrijke rol en zijn nu allebei weg.
Gerko geeft aan dat het primair nu belangrijk is dat mensen als 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 verliepen, maar niet heel veel vertrouwen hebben 
ingeboezemd bij de BIT-medewerkers. f

Het belangrijkste voor||J£g is in welke mate BIT onafhankelijk haar werk kan 
doen. Marieke heeft bevestigd dat BIT zelf b^aait wie zij inhuurt en inzet in 
toetsen. Maar een concreet verzoek om||g|^ nog aanwezig te laten zijn bij de 
besprekin^an bevindingen voor GrIT werd afgewezen. En ook het voorstel om 

(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. Signalen 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 beeld. Hij hecht er aan dat die lof 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. AarJijfem wordt gevraagd of het opportuun is als de Toezichtsraad 
langs komt. geeft aan dat dit een signaal is dat het BIT er niet alleen voor
staat. Hij verwacht dat dit goed zal vallen bij de BIT-medewerkers. Dit punt wordt 
besproken bij besloten agendapunt 3. Hans komt er daarna op korte termijn op 
terug bijf™”

of de Toezichtsraad langs komt bij hetActie Hans: terugkoppelen aan 
BIT.

3. Bespreken ontwikkelingen en voorbereiden gesprek met SG en DG 

Besloten 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 alle ministeries aan de beurt komen en dat er rekening is gehouden met de 
omvang van de ICT-portefeuille. Onder deze tabel ligt geen nog geen inhoudelijk 
weging van welke projecten we daadwerkelijk gaan toetsen in 2019. Projecten 
moeten regulier aangemeld worden en dan gaan ze het wegingsproces in. Hans 
wil in de afwegingen terug zien dat er twee benaderingen zijn, op basis van 
grootte van projecten en een verdeling over departementen. Nadeel van het 
eerste is dat vooral Rijkswaterstaat en Belastingdienst aan de beurt komen, 
nadeel van het tweede is het risico dat grote projecten buiten boord vallen. Als je 
een groot project laat lopen en dan kan difeen risico zijn. Het is een politieke
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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 ai 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 
'Oor 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 aanvullen notitie risicoselectie aanmeldingen SZW met beoordeling 
van al!è criteria.

5. Rondvraag en sluiting

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

Paul vraagt hoe het nu nog oaat. [MjH nppft- aan dat het BIT nu (door 
samenloop van zware toetsen met vertrek
USS) op het tandvlees loopt maa^anTe^aaT^^^pver^egt om meer 
senior adviseur capaciteit uit de flexibele schilextra kwaliteitscontrole te laten 
doen\«n adviezen. De kwaliteit van de adviezen heeft de hoogste prioriteit. Met 
UsfeËNwordt 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

Aanpassen memo Memo selectie RWS 
volgt volgende 
vergaderingtoeten on memo 

selectie RWS
19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
onafhankelijkheid ba2

Op agenda volgende 
vergadering
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medewerkers
aanpassen

19-
8

18-3-
2019

Besproken 
onderwerpen aan 
Gerko mailen

a 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

m Na 8 mei

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september

m 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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Proiectenoverzicht BIT a anril 201Q

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mil
fdachhnarHl1 Omgevingsloket I&M Pilot m 2015 iuasiiuua ru j
€112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot a[j 2015 € 103
3 Biik op NVWA 2015 EZ (NVWA) Pilot m 2015 € 56
4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond u 2016 Niet op RID
5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond p 2016 Niet op RID
6 Programma elD BZK Afgerond H— 2016 € 52
7 Grensverieggende IT Defensie Afgerond m~ 2016 €0
8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 1 2016 €25
9 Doorontwikkeien Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond m~ 2016 €88
10 Zeifbediening Justitiabeien V&J (DJI) Afgerond F 2016 €20
11 Een uniforme betaaiomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond m~ 2016 € 23
12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond w~ 2016 €9
13 Union Customs Code (UCC), Muiti-annuai Strategie

Pian (MASP)
Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond m2 2016 € 141
14 Impiementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond m 2016 € 192
15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK

(Rij ksvastqoed bed rijf)
Afgerond n 2016 €36

16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 
marechaussee

Defensie Afgerond IQ 2017 € 50
17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond SB 2017 € 56
18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond sa2

2017 € 18

O



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond w~ 2017 €69
20 Lerarenregister OCW Afgerond f 2017 €21
21 Beiastingdienst Investeringsagenda Fin (Belastingdienst) Afgerond B 2017 Niet op RID
22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond BI 2017 € 103
23 CivMii Communication System I&M Afgerond 1

0
2017 €22

24 Digitaal Stelsel Omgevingsvergunning I&M Afgerond BI 2017 € 117
25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond F 2017 € 19
26 Electronic Flight Strips I&M Afgerond B 2017 € 10
27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond BI 2017 € 14
28 Phoenix+ EZ(CBS) Afgerond F 2017 €41
29 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond BI 2018 € 26
30 Grensverleggende IT (vervolgtoets) Defensie Afgerond BI 2018 € 0
31 Landelijk Meetnet Water 2 I&M (RWS) Afgerond 2018 € 3
32 Rehosting Platform Aangifte Systeem Douane Tarief 

Voorziening fAGS/DTV)
FIN (Douane) Afgerond P 2018 €21

33 iCAS I&W Afgerond
0

2018 € 164
34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond BI 2018 €88
35 ICT-werkplekdienstverlening OCW OCW Afgerond iB 2018 € 18
36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond w~ 2018 €21
37 Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem J&V Afgerond 2018 €3
38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond IQ 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afstand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Afgerond 2018 € 10
40 DIglInhuur I8iW Afgerond i 2018 €6

41 Maritiem Operatlecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Afgerond ta— 2018 € 11
42 Inleenadministratie en quotumheffing S2W Definitief 2018 €7
43 Verwijzingsportaal Bankgegevens J&V Afgerond iü 2018 €5

44 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Afgerond kl 2019 € 18
45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Afgerond W

• i
2019 € 11

46 Praeventis VWS (RIVM) Afgerond 2019 Niet op RID
47 ERTMS I&W Definitief u 2019 CO

48 PISa (BLIK) EZK (NVWA) Definitief M 2019 €56

49 Kern Gezond EZK(KVK) Definitief ia 2019 C40

50 Centralised Base I8iW (LVNL) Definitief 10— 2019 Niet op RID
51 Realisatie Doelarchitectuur Inning Rn (Belastingdienst) Voorlopig

concept 10— € 15
52 Machtigen BZK Voorlopig

concept i €17

53 Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal JenV (Politie) Outline 10— Niet op RID

54 AIRBIM I&W Op te starten v—55 TransVIR2RVO LNV (RVO) In uitvoering [io.2;€■r € 10 .

56 UBO-reglster Fin (KVK) Voorlopig
concept UT-

id
Niet op RID

57 Grensverleggende IT Defensie Outline w~ €0

58 EIDOS BZ Outline 10— — € 14



28 projecten Rijkswaterstaat (incl. het opgestarte bit- 
toets op AIRBIM)

I&W Te bespreken

6 projecten Belastingdienst (DNI, MKM, IH2019, 
Schenk- en erfbelastinq, FATCA. DAj

Fin Te bespreken mVervanging RAAS BZK Afwijzen 1— €0
EESSI SZW Afwijzen oa Niet op RID
Datafabriek SZW (UWV) On hold m Niet op RID
Regie Modernisering IV Landschep Fin (Belastingdienst) On hold n Niet op RID



33
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

r P 1
RE: FW: Mandaat &( 
dinsdag 21 mei 2019 21:28:00

Beste Paul,
Ik heb aan de heren van bureau DG aan 
dat de voorgestelde opdrachtleider 
twee bittoetsen is geïnterviewd: te weten

jeven_datjl^e keuze voor TG kon begrijpen maar 
weliswaar ervaren is maar ook bli

Van: Paul Klint
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 14:28

Aan: mn^mumiijjiCC: 'jlpj^erkruijsse^yJj 

Onderwerp: Re: FW: Mandaat & Öf^e TG 
BesteD^Q, dank hiervoor!

Zij gaan dus het AEF onderzoek overdoen. Zijn de uitvoerders wel onafhankelijk genoeg? 

-- Paul Klint

yj

20 May 2019 at 15:08
Beste Hans, Paul,
Ik stuur jullie ter informatie bijgaand de offerte die TwijnstraGudde heeft 
Ingediend voor de beleidsdoorlichting.
Ik heb deze versie nog niet bekeken.
Voor de helderheid deze hebben jullie nu officieel doch (commercieel) 
vertrouwelilk.
MvgQB

Verzonden: maandag 20 mei 2019 14:42 
Aan:|
CC:|
Onderwerp: RE: Mandaat & Offerte TG
Beste nÓl'
Zoals toegezegd dooriQ, hierbij de offerte.
MeWriendelMke groet^^

ProjeSïrianager

BZKFlex 
SG Cluster



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

@minb?k.nl>

Van:|

Verzonden: maandag 20 mei 2019 08:39 
Aan:
de^te^^M@minfazk.nl>

CC:
Onderwerp: RE: Mandaat & Offerte TG 
Hoi,
In ieder geval op 3: akkoord! Let wel. Geef wel mee dat het om een 
commercieel vertrouwelijk stuk gaat en daarmee dus beperkingen in 
qebruikenverdere deling, 
mi ofimy stuurt Je de jaatste versie.

Verzonden: zondag 19 mei 2019 22:02 
Aan:

Onderwerp: Mandaat & Offerte TG
Vori^Üe^Inderdagochtend sprak ik metlQ over een paar zaken;

1. Volgens mandaat hang ik onder IFHR. Dat zou niet kloppen volgens
U|| omdat ik rechtstreeks aan Marieke rapporteer, jjffl verzocht 
am toezending mandaatverklaring. Die heb ik bijgeSoegd.

2. Jullie zouden mij nog de nieuwe versie van de TG offerte sturen.
Kunnen jullie me die nog nazenden?

3. Ik zou nog even terughoren of ik die offerte mag delen met de
toezi'chtsraad.

Hoor graag van jullie!
isprniio.2.e
10.2.e 
10.2.e

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijnstraat 50 | 2595 AA |. Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA | Den Haag

ireaulcttoetsina, n I

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 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 8ie 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:

L"; "Paul Klinf'

E; Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 23 mei 
woensdag 22 mei 2019 15:53:37
Bijlage 4a Memo kader risironerirhte splertie nrnierten 7019 v3 i1nry 
Billaoe 5a Memo risimselprtie 7 nrniecten 57W v2.riorx 
Bijlage 5b Memo risimselertie nroierten TenW v2.dorx 
Bijlage Sr Memo risimselertie 7 nrnierten Rnanden.rinrx

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd de nazending^
Bijlage 4a en 5a zijn een nieuwe versie van een eerder besproken document 
Bijlage 5b omvatte eerst alleen RWS en nu geheel lenW.
Bijlage 5c is nieuw.

Met vriendelijke groet,

Toetsspeciaiist

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

[(aminhzk.nl 
https://www.hi ireauirttnetsina.nl

|@cwi.nl>

,Van:|____________
Verzonden: maandag 20 mei. 2019 17:40
Aam2HanWerkruijss£^^^^^J^|@tilburguniversity.edu>; 'Paul Klint'

<m^9^^H@minbzk.nl>
Onderwerp: Agenda en stukken Toezichtsraad donderdag 23 mei

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.

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. h IJ rea IJ i rttoetsi nn.nl



2>rcL
Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

memo Kader voor risicogerichte seiectie projecten 2019

Contactpersoon.
P@minbzk.nl

Datum
17 mei 2019

1. Aanleiding
Bnd 2018 heeft het BIT een uitvraag gedaan bij aiie ministeries om te 
inventariseren weike projecten zij verwachten per kwartaai aan te meiden voor 
een BIT-toets in 2019. Op basis van deze uitvraag hebben ministeries 
aangegeven dat ze in totaai 56 projecten in 2019 verwachten aan te meiden. Dit 
aantai overstijgt de beschikbare toetscapaciteit van het BIT ruimschoots. In het 
eerste kwartaai 2019 is de daadwerkeiijke aanmelding van projecten bijna geiijk 
gebieken aan de verwachte aanmelding voor dit kwartaai uit de eerdere 
inventarisatie. Naar aanieiding hiervan zal het BIT in 2019 een risicogerichte 
seiectie toepassen op de aangemelde projecten.

Deze memo gaat in op de uitgangspunten voor de capaciteitsverdeiing, het proces 
van risicogerichte selectie en de criteria voor het bepaien van het risicoprofiel van 
projecten.

2. Uitgangspunten verdeling toetscapaciteit over ministeries
Voor de inzet van de beschikbare toetscapaciteit maakt het BIT een onderscheid 
tussen:
• reguiier aangemeide projecten door de verantwoordeiijke minister (capaciteit 

15 toetsen per jaar);
• projecten die vanwege speciale omstandigheden (bijvoorbeeld verzoek 

Tweede Kamer en eigen initiatief BIT) worden getoetst (capaciteit 1 a 2 
toetsen per jaar).

De toepassing van dit kader voor risicogerichte seiectie is alieen van toepassing 
op de 'reguiier aangemeide projecten'. Toetsen in het kader van 'speciaie 
omstandigheden' vaiien buiten de scope van dit kader. Deze projecten hebben 
voorrang bij de toewijzing van de capaciteit ten opzichte van de reguiier 
aangemeide projecten.

Voor de wijze van verdeiing van de toetscapaciteit over de reguiier aangemelde 
projecten zijn er verschiiiende benaderingen mógelijk. Capaciteit kan bijvoorbeeid 
worden toegewezen op voigorde van aanmeiding van projecten of op basis van de 
hoogte van de projectbudgetten. Om te voorkomen dat hierdoor siechts een 
beperkt aantai ministeries wordt getoetst, is voor 2019 gekozen om een 
evenredige verdeiing over alle ministeries als uitgangspunt te hanteren. Daarbij 
houden we rekening met de omvang van de totaie kosten van het ICT-portfoiio 
per ministeriel. Deze benadering heeft ais mogeiijk nadeei dat niet aiie grote 
projecten worden getoetst bij een ministerie met veei grote projecten Eind 2019

‘ Op basis van Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017
^^ftP^’''/www,..riikspverheid.nl/documenten/raDDOrten/2018/05/01/iaarrannnrtanP-bedrl1f-;vnPrinn-r'ik-
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Datum 
17 mei 2019

evalueren we daarom deze benadering van capaciteitsverdeling en herijken we de 
aanpak voor het volgend Jaar. Op basis van de gekozen benadering komen we tot 
de volgende capaciteitsverdeling voor 2019 per ministerie:

Ministerie belangrijke onderdelen .
■ V-- < , V ■

Aantal te starten . 
toetsen in 2;019 ,

AZ DPC 0
BZK WB, SSC-ICT, Loglus, RvIG, UBR, P- 

Direkt, Kadaster
1

BZ 1
Defensie <ustwacht 1
EZK W/O, DICTU, AT, CBS, KVK 1

FIN Belastingdienst/ Douane 2
IftW RWS, KNMI, LVNL, CBR, RDW 2

]ftV DJl, IND, COA, aiB, NFI, Rechtspraak, 
Politie, AP

2

LNV MVWA 1

OCW DUO 1
5ZW JWV, SVB 2
VWS [GJ, RIVM, CIBG 1
'otaal 15

Bovenstaande capaciteitsverdeling Is richtinggevend. Indien een ministerie 
bijvoorbeeld minder toetsen aanmeld, kan gekozen worden om de capaciteit aan 
een ander ministerie toe te wijzen.

3. Proces risicogerichte selectie
Voor de toepassing van risicogerichte selectie wordt hieronder het proces op 
hoofdlijnen beschreven. De nummers In de beschrijving verwijzen naar de 
processtapppen in figuur 1.

Beschrijving proces risicogerichte selectie;
• Op basis van de aanmelding overlegt de betreffende accounthouder met 

het ministerie wat het gewenste moment van uitvoering van de BIT-toets 
Is en maakt een eerste Inschatting van het risicoprofiel (1, 2).

• Het BIT gaat na of er capaciteit beschikbaar Is om de toets uit te voeren 
op het gewenste moment of dat het nog zinvol Is om de toets op een later 
moment uit te voeren (3, 4). Indien dit niet zinvol is wordt het project 
afgewezen (10).

• Indien het BIT capaciteit heeft en het past binnen de capaciteltsruimte 
voor het ministerie wordt het risicoprofiel bepaald (5, 6). Als er geen 
project op de Inventarisatielijst Is met een hoger risicoprofiel, dan wordt 
de toets op aangemelde project uitgevoerd (7, 8, 9).
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Indien er een project met een hoger risicoprofiel in de inventarisatielijst 
staat, gaat de accounthouder na wat de actuele status van dit project is 
(8). Als blijkt dat risicovollere projecten op een later moment in 2019 
worden aangemeld, dan wordt de aangemelde toets op de reservelijst 
gezet (10). De aangemelde toets wordt pas definitief afgewezen nadat het 
project met een hoger risicoprofiel formeel is aangemeld.
Over de gemaakte keuzes zal de accounthouder een verantwoording 
opstellen. Dit wordt vastgesteld in de vergadering van de Toezichtsraad

Datum
17 mei 2019

/ 7. Hoog N
risicoprofiel t.o.v. 

inventarisatie 
■, overige projecten 
''syan ministeriePy

5. Past in \ capaciteitsverdeling 
per ministerie?

3. BU heeft 
capaciteit?

8. Zeker dat 
risicovollere projecten 

uit inventarisatie
4. Mogelijk op later 
moment uitvoeren? onzeker

10. Project afwijzen/plaatsen reservelijst of uitvoeren vanuit 'specials' ruimte

• 9. Toets uitvoeren, of
• Voorlopige toezegging

2. Check bij ministerie timing 
uitvoering toets en eerste 

inschatting risicoprofiel project

6. Bepaal risicoprofiel project

1. Aanmelding project 
door ministerie

11. Verantwoording gemaakte keuze opstellen en informeren Toezichtsraad

Figuur 1 Proces risicogerichte selectie BIT-toetsen 2019

4. Criteria bepalen risicoprofiel project

Het risicoprofiel van een project wordt bepaald op basis van de volgende criteria:
• omvang van het projectbudget;
• stadium van het project;
• maatschappelijke impact;
• signalen dat een project in zwaar verkeert.
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I Sé
|(3)tilbumuniversitv.adij'': I

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:

l@minbzkjll

uilsse
Overleg BIT | Toezichtsraad



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Wallenburg. Marieke Van 
Hans

vrijdag 24 mei 2019 18:40:38

Beste Hans,

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

De staatssecretaris heeft een duidelijk signaai afgegeven in de Tweede Kamer over het 
structureei 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 hét onderling vertrouwen moeten leiden.

- Communicatie
We hersteilen en versterken de communicatielijnen tussen het BIT, de Toezichtsraad en BZK.
De beieidsdirectie CIO Rijk en BIT investeren gezameniijk 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 offerte van het externe bureau. Deze 
offerte Is, als het goed Is, door|U|8Q met jullie gedeeld. Mijn|Q99|ÉI 
is graag bereid de Toezichtsraa^Jeroer te infomeren over de beleiasaoonic 
dossiers die spelen als daar behoefte aan is.

:ing en/of andere

- 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 alle onderwerpen geraakt die wij gezamenlijk besproken 
hebben.

Ik hoor graag je reactie.

Voor nu een fijn weekend! 
Hartelijke groet,
Marieke



3c?
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

J.PJ. Verkruiisse

zondag 26 mei 2019 23:55:06

Beste 
10:00d 
Gr 
Gans

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 26 mei 2019 om 21:34 heeft | 
het volgende geschreven:

Beste Hans,
Ik kan morgenochtend eigenlijk alleen bellen tussen 10:00 en 10:30. 
In de middag heb ik wel veel gelegenheid (na 13:30).
Bel jij mij om 10:00 - of liever in de middag?
Mvg,|

Van: J.P.J. Verkruijsse 
Verzonden: zondag 26 tnenoi^uïos 
Aan:[
Onderwerp: tel overleg 
Beste
Kunnen we maandagochtend even overleggen?
Met vriendelijke groet
Hans
Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA 
mobile^!
CmaihB mail.com
skype:|

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievei jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 'afzender te meiden 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 eiektronisch 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 serit 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:
Bijlagen:

Paiil Klin^

Briefvarn^chtsraad BIT ter voorbereiding overleg 3 juni.pdf 
maandag 27 mei 2019 22:22:27
Brief van Toezichtsraad BTT tpr voorherpidlno overlpg 3 iuni.nrtf ATTinnnni bit

lij

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

- Paul Klint



B3
> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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 overleg 3 juni

Geachte heer Knops,

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

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

a.

b.

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

10.2.q

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. 3.P.J./(Hans) Verkruijsse RE RA 
Voorzitter Toezichtsraad BIT

Pagina 2 van 2



HO
Van:
Aan:
Onderwefp:
Datum:
Bijlagen;

!
sse": "Paul Klint"

FW: Brief vertrek BIT 
maandag 27 mei 2019 09:46:19 
Brief Qllonaren Knoos def.odf.odf

Beste Hans en Paul,

Bijgaand een brief aan Knops en Oiiongren van mijn hand.
Ik de brief staat vermeld dat ik jullie deze brief ook doe toekomen.

Hartelijke groet,

Van:|
Verzonden: maandag 27 mei 2019 09:44
Aan: Oiiongren, Kajsaj 
^^^m|@minbzk.nl> 
Onderwerp: Brief vertrek BIT

l@minbzk.nl>; Knops, Raymond

Beste Raymond en Kajsa,

Bijgaand een brief over mijn vertrek als Hoofd BIT met daarin een verzoek om reactie. 
Deze brief zal ik jullie ook per post doen toekomen.

Met vriendelijke groet.



4
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Paul Klint

f 0 2 e • I

Re: Brief vertrek BIT 
maandag 27 mei 2019 22:19:06

Een duidelijke brief lijkt me, ben benieuwd naar de reactie. 

-- Paul Klint

On 27 May 2019, at 09:46, @minb7lc.nl> wrote:

Beste Hans en Paul,

Bijgaand een brief aan Knops en Ollongren van mijn hand.
Ik de brief staat vermeld dat ik jullie deze brief ook doe toekomen.

Hartelijke groet.

Van:|
Verzonden: maandag 27 mei 2019 09:44 
Aan: Ollongren, Kajsa ___

Onderwerp: Brief vertrek BIT

Beste Raymond en Kajsa,

Bijgaand een brief over mijn vertrek als Hoofd BIT met daarin een verzoek om 
reactie.
Deze brief zal ik jullie ook per post doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

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 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.

<Brief Ollongren Knops def.pdf.pdf>



<^2.
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

üan? Verkrgijse; EaiLm
10.2,e
Agenda en stukken Toezichtsraad maandag 3 juni 
woensdag 29 mei 2019 16:30:35

Billaoe 3a fisfiransrorie mpripweritprs RTT riory 
Biilaae 3b Formulier bevestiaino DersQonliike onafhankpllikheifi.rinnf 
Biilaoe 4a Pmieftennveryicht RTT rinry

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

roetsspecialist

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

https://WWW, hu reaulrttoetsinn-nl



CL

Bureau ICT-toetsing
Ministerie 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

- 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

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

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

Contactpersoon

@mlnbzk.nl

Datum
3 juni 2019

Bmage(n)
4
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Actielijst

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
3 juni 2019

Nr Datum Wat Wie Opmerkingen
19-
7

18-3-
2019

Richtlijn
onafhankelijkheid
medewerkers
aanoassen

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

ii Lisa mailt begin juli 
een voorstel

19-
11

18-3-
2019

Bespreken toets 
politie in juni of 
september

m 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

vers ag Toezichtsraad BIT

Vergaderdatum

Aanwezig

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

- ambtelijk secretaris

Bureau ICT-toetsIng
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

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

Contactpersoon

©minbzk.ni

Datum
23 mei 2019

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||J|^. Marieke gaat eens in de week of twee 
weken een gesprek met|^^ hebben. Deze punten kan|Q|gQ 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 eri welke inforniatie 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.
USEEI beleidsdoorlichting doorgestuurd van Twynstra Gudde.
Paul vraagt zich af hoe veel invloed er nog uit te oefenen is. Aan^^^S is 
toeg^egd door Marieke dat hij in begeieidingscommissie gaat.
UiEH 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 een korte evaluatie van de werkwijze.
Actief: aan het eind van het jaar een korte evaluatie van risicoselectie 
uitvoer’en.

5. Bespreken selectie te starten toetsen

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

6. Bespreken lopende toetsen

Het toetsenoverzicht wordt voigende 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 sluiting

Om 16 uur is de 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
aangassen

m Op agenda vergadering
3 juni

19-
9

18-3-
2019

Voorzet maken voor 
vragen interviews

Gerko
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Datum
23 mei 2019

19-
10

18-3-
2019

Voorstel maken voor 
interview 2 of 3 do's 
uitvoeringsorganisatie P

lo
ll

18-3-
2019

Bespreken toets 
poiitie in juni of 
september

m Op agenda vergadering 
september

19-
12

28-5-
2019

Einde jaar evaluatie 
risicogericht toetsen V-------
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Onderstaande gedragscode wordt na formele vaststelling opgenomen in het 'Handboek BIT'

Gedragscode medewerkers BIT

Deze gedragscode is een interne richtlijn voor alle interne en externe medewerkers van het Bureau 
ICT-toetsing. De richtlijn maakt duidelijk hoe de medewerkers van het BIT omgaan met persoonlijke 
betrokkenheid bij BIT-toetsen, de aan het BIT verstrekte documenten en de communicatie over de 
toetsen.

Elke medewerker van het BIT is gehouden aan de naleving van deze gedragscode. Deze richtlijnen 
gelden vóór, tijdens de uitvoering en na afloop van een toets. Deze gedragscode wordt bij 
indiensttreding besproken met de nieuwe medewerker. Minimaal eenmaal per jaar wordt deze 
gedragscode ter bespreking geagendeerd in het teamoverleg BIT, zodat medewerkers bekend blijven 
met deze gedragscode. Daarnaast tekenen medewerkers" jaarlijks een onafhankelijkheidsverklaring.

Persoonlijke betrokkenheid bij BIT-toetsen

De onafhankelijkheid en objectiviteit van het toetsteam wordt geborgd door personen met een 
persoonlijk belang of betrokkenheid bij het te toetsen IT-project, uit te sluiten van deelname aan het 
toetsteam voor het betreffende project.

In het instellingsbesluit van het BIT zijn twee situaties verwoord waarbij personen uitdrukkelijk niet 
betrokken mogen zijn bij de totstandkoming van een BIT-advies. Betrokkenheid bij een toets is 
volgens artikel 3, lid 3 Instellingsbesluit BIT niet mogelijk als een persoon:
• "werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van het ICT-project waarover 

geadviseerd wordt";
• "anderszins een persoonlijk belang of directe betrokkenheid heeft bij het ICT-project waarover • 

geadviseerd wordt."
Volgens de toelichting op artikel 3 van het Instellingsbesluit BIT worden medewerkers van de 
opdrachtnemer en opdrachtgever voor het project uitgesloten van enige betrokkenheid bij de BIT- 
toets. Hetzelfde geldt ook voor medewerkers van bedrijven die hebben ingetekend op een 
aanbesteding maar aan wie de opdracht niet gegund is bij de aanbesteding van het IT-project.

Naast deze twee regels zijn de medewerkers van het BIT alert op hun mogelijke persoonlijke 
betrokkenheid. Bij de start en gedurende de uitvoering van de toets gaan de medewerkers na of er 
geen mogelijke betrokkenheid waardoor de onafhankelijkheid en objectiviteit bedreigd wordt. Hierbij 
kan gedacht worden aan mogelijke bedreigingen^ als gevolg van:
• Betrokkenheid als gevolg van eigenbelang:

dit is de bedreiging die ontstaat uit een financieel of ander belang van de BIT-medewerker dan wel 
van een gezins- of naast familielid van hem of haar.

• Betrokkenheid als gevolg van zelftoetsing:
dit is de bedreiging die ontstaat indien de BIT-medewerker zijn eigen, eerdere of huidige, 
werkzaamheden of het resultaat daarvan beoordeelt.

• Betrokkenheid als gevolg van vertrouwdheid:
dit is de bedreiging die ontstaat indien er een nauwe band bestaat tussen de BIT-medewerker en 
de projectorganisatie of indien de BIT-medewerker te veel sympathie koestert voor de belangen 
van het project en de ingezette projectmedewerkers.

• Betrokkenheid als gevolg van intimidatie:
dit is de bedreiging die ontstaat indien de BIT-medewerker door feitelijke of vermeende 
dreigementen wordt afgehouden van het objectief uitvoeren van toetsen.

^ Gebaseerd op de 'Code of Ethica voor IT-auditors', httDs://www.norea.nl/download/?id=4Sq



De medewerker gaat daarbij ook na hoe mensen in de omgeving van het BIT zijn betrokkenheid 
kunnen uitleggen, het gaat niet alleen om feitelijke afhankelijkheid maar ook de schijn van 
afhankelijkheid te vermijden. Mensen in de omgeving moet ruim worden gezien, het kan bijvoorbeeld 
gaan om collega's van buiten het BIT, maar ook om samenwerkingsrelatie buiten de Rijksoverheid of 
journalisten.

Bespreken mogelijke betrokkenheid

Een gedragscode kan nooit alle mogelijke situaties beslaan. Daarom is het belangrijk om een 
vermoeden van mogelijke betrokkenheid tijdig te bepreken zodat beoordeeld kan worden of er sprake 
is van betrokkenheid en eventueel hoe daar mee om wordt gegaan. Indien een BIT-medewerker 
persoonlijk of via zijn werkgever mogelijk betrokken is bij een te toetsen IT-project of zijn of haar 
betrokkenheid vermoedt, bespreekt hij dit met het hoofd BIT en de toetsmanager van de betreffende 
toets. Op basis hiervan besluit het hoofd BIT of en welke maatregel wordt getroffen om de 
onafhantelijkheid en objectiviteit te waarborgen. In het'wegings- en verantwoordingsdocument' van 
de betreffende toets wordt verantwoording afgelegd over hoe met de mogelijke betrokkenheid is 
omgegaan en welke maatregelen zijn getroffen.

Voor overige integriteitsschendingen, zoals fraude en corruptie, zijn de geldende procedures van BZK 
van toepassing, in het bijzonder de Gedragscode Integriteit Rijk.

Ontvangen informatie en documentatie

Alle informatie en documentatie die het BIT voor de uitvoering van een toets ontvangt, wordt 
uitsluitend door de medewerkers van het BIT gebruikt. De BIT-medewerkers sturen geen 
documentatie door aan derden. Als er om welke reden dan ook aanleiding is om documentatie aan 
derden te verstrekken, dan vraagt de toetsmanager van de betreffende BIT-toets hiervoor expliciet 
toestemming aan de opdrachtgever van het betreffende project.

Als een medewerker van het BIT ontvangen documentatie op papier afdrukt, dan is de betreffende 
medewerker er zelf verantwoordelijk voor dat de afdrukken niet in handen vallen van derden 
Vertrouwelijk omgaan met documentatie betekent ook dat een medewerker geen documenten 
onbeheerd in zijn werkruimte laat liggen of zijn computer niet vergrendeld en onbeheerd achterlaat. 
Als een medewerker van het BIT digitale kopieën maakt van ontvangen documenten dan is hij er ook 
zelf - voor zover realistisch - verantwoordelijk voor dat deze niet in verkeerde handen vallen en in een 
vertrouwelijke omgeving blijft.

N.B. Bij documenten met de classificatie Staatsgeheim confidentieel of hoger worden binnen het 
toetsteam specifieke werkafspraken gemaakt.

Communicatie

Voor communicatie over de uitvoering van toetsen gelden de volgende richtlijnen:
• Medewerkers van het BIT communiceren niet en verstrekken geen informatie aan mensen buiten 

het BIT over de inhoud, het verloop of de resultaten van individuele BIT-toetsen.
Wel is het medewerkers van het BIT toegestaan om, na toestemming van de toetsmanager en het 
hoofd BIT, over specifieke inhoudelijke aspecten van een BIT-toets met collega's in dienst van het 
Rijk van gedachten te wisselen mits dit bedoeld is om collegiaal advies of expertinformatie te 
ontvangen. Indien externen worden ingeschakeld voor expertinformatie wordt er altijd een 
geheimhoudingsverklaring ondertekend.

• BIT-medewerkers werken in algemene werkruimten van het ministerie van BZK of ander 
Rijkskantoor. 'Openlijk' inhoudelijk overleg of afstemming over BIT-toetsen dient plaats te vinden 
in afgesloten werk- of vergaderkamers.

3|c*9|c:(c:|c9|c*9|c«9|C3|c:4(:|c



Formulier bevestiging persoonlijke onafhankelijkheid
Versie 1.1; april 2019 “
V WI • I I api II AV I 9Wet Bureau ICT-toetsing (BIT) kent een aantal kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Een van de 
maatregelen Is de 'gedragscode medewerkers BIT'. Deze Is beschreven In het 'Handboek BIT' Elke 
medewerker die werkzaam is bij of verbonden is aan het BIT dient voor de toetsen waarbij hij/zij 
wordt ingeschakeld vast te stellen of wordt voldaan aan de eis van onafhankelijkheid. Onderstaande 
bevestiging bevat zowel elementen over het naleven van de onafhankelijkheidsregels in het verleden 
(dat deze in het afgelopen Jaar zijn nageleefd), het heden (dat er op dit moment geen bedreigingen 
bestaan) als over de toekomst (dat de regels het komende Jaar naar eer en geweten zullen worden 
nageleefd).
Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld.

Hierbij bevestig ik dat:
1. ik bekend ben met de regeis inzake onafhankeiijkheid die geiden binnen het Bureau ICT-toetsing, 

en dat ik deze regeis in het afgeiopen jaar heb nageieefd en in het komende jaar zai naleven;
2. Ik momeriteel geen belangrijke functies vervul of in het afgelopen jaar heb vervuld bij beoordeelde 

organisaties of een daarmee verbonden partij die voor één van beide partijen van grote betekenis 
is, en dat dergelijke functies naar mijn beste weten ook niet worden vervuld door nauwe 
persoonlijke en/of zakelijke relaties;

3. ik nevenwerkzaamheden, die kunnen leiden tot een bedreiging voor de onafhankelijkheid, heb 
aangemeld en dergelijke nieuwe nevenwerkzaamheden tijdig zal aanmelden bij het hoofd BIT.

4. Ik geen geschenken boven 50 euro van een beoordeelde of een daarmee verbonden partij die voor 
een van beide partijen van grote betekenis is heb aangenomen en dat naar mijn beste weten mijn 
nauwe persoonlijke of zakelijke relaties dat evenmin hebben gedaan;

5. ik - voor zover op mij van toepassing - voor de toetsen waarbij ik het afgelopen jaar ben 
ingeschakeld, op dit moment word, dan wel in de toekomst zal worden ingeschakeld

a. de omstandigheden heb geïdentificeerd en beoordeeld die een bedreiging voor de 
onafhankelijke uitvoering van de opdracht kunnen zijn en toereikende maatregelen heb 
genomen respectievelijk zal nemen die de onafhankelijke uitvoering waarborgen;

b. de toetsmanager (of als het een toetsmanager zelf betreft het hoofd BIT of als het hoofd 
BIT zelf betreft de Toezichtsraad) tijdig heb geïnformeerd en geraadpleegd respectievelijk 
zal informeren en raadplegen over omstandigheden en betrekkingen die leiden tot een 
bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de opdracht.

6. ik bedreigingen voor de onafhankelijkheid zo spoedig mogelijk heb besproken, respectievelijk zal 
bespreken met het hoofd BIT en via deze heb gemeld.

7. mij geen overige omstandigheden bekend zijn die strijdig zouden kunnen zijn met de 
onafhankelijkheid die voor het functioneren van het Bureau ICT-toetsing vereist is.

Eventuele toelichting of opmerkingen:

Voorletters en naam:

Functie:

Plaats en datum: 

Handtekening:



Proiectenoverzicht BIT 27 mei 2019

Toets Ministerie Status TM Jaar
afgerond

Budget mii 
fdashboard^1 Omgevingsloket I&M Pilot m 2015 €112

2 Basisregistratie Personen BZK Pilot 1
0

2015 € 103
3 Biikop NVWA2015 EZ (NVWA) Pilot H 2015 € 56
4 Persoonsgebonden Budget SZW (SVB) Afgerond u 2016 Niet op RID
5 Zaakgericht Werken EZ (DICTU) Afgerond n0 2016 Niet op RID
6 Programma elD BZK Afgerond m 2016 € 52
7 Grensverieggende U Defensie Afgerond m 2016 €0
8 Directe Financiering Kinderopvang SZW en OCW (DU) Afgerond 1 2016 €25
9 Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs OCW (DUO) Afgerond iEl 2016 € 88
10 Zelfbediening Justitiabelen V&J (DJI) Afgerond m2 2016 € 20
11 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-AW) SZW (UWV) Afgerond 2016 €23
12 Vakwerk SZW (SVB) Afgerond m 2016 €9
13 Union Customs Code (UCC), Multi-annual Strategie

Plan fMASP)
Fin (Belastingdienst
Douane)

Afgerond m2 2016 € 141
14 Implementatie Vernieuwing C2000 V&J Afgerond m 2016 € 192
15 Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen BZK (Rijksvastgoedbedrijf) Afgerond a 2016 € 36
16 Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke 

marechaussee
Defensie Afgerond Uil 2017 € 50

17 Blik op NVWA 2017 EZ (NVWA) Afgerond m 2017 € 56
18 DWR Next BZK (SSC-ICT) Afgerond 2017 € 18



19 Aanbesteding datacenter UWV SZW (UWV) Afgerond m 2017 € 69
20 Lerarenregister OCW Afgerond 2017 € 21
21 Belastingdienst Investeringsagenda Fin (Belastingdienst) Afgerond u 2017 Niet op RID
22 oBRP en Inbeheername BRP BZK Afgerond w~ 2017 € 103
23 CivMil Communication System I&M Afgerond ilÜ

2017 €22

24 Digitaal Stelsel Omgevingsvergunning I&M Afgerond IQ 2017 € 117
25 IV voor Morgen VWS (IGZ) Afgerond mA 2017 € 19
26 Electronic Flight Strips I&M Afgerond m 2017 € 10 .
27 Wet Tegemoetkomingen Loondomein SZW Afgerond m 2017 € 14
28 Phoenix+ EZ(CBS) Afgerond m~ 2017 €41

29 Een uniforme betaalomgeving (lUBO-WW) SZW (UWV) Afgerond B 2018 € 26
30 Grensverleggende IT (vervolgtoets) Defensie Afgerond m 2018 € 0
31 Landelijk Meetnet Water 2 I&M (RWS) Afgerond a 2018 €3

32 Rehosting Platform Aangifte Systeem Douane Tarief 
Voorziening fAGS/DTVj

FIN (Douane) Afgerond P 2018 €21

33 iCAS I&W Afgerond
u

2018 € 164
34 Programmaportfolio Werkplekdiensten EZ Afgerond m 2018 €88

35 ICT-werkplekdienstverlening OCW OCW Afgerond m 2018 € 18

36 Transitie Werk.nl SZW (UWV) Afgerond w~ 2018 €21

37 Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem J&V Afgerond 2018 € 3
38 Persoonsgebonden Budget 2.0 VWS Afgerond m 2018 Niet op RID



39 Beheer op Afstand, sluizen en bruggen In Friesland I&W (RWS) Afgerond 2018 e 10
40 DIglInhuur I&W Afgerond 2018 €6
41 Maritiem Operatlecentrum Kustwacht (MOC) Defensie Afgerond m— 2018 c 11
42 Inleenadministratie en quotumheffing SZW Definitief m~ 2018 €7
43 Verwijzingsportaal Bankgegevens J&V Afgerond i 2018 €5
44 Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) BZK Afgerond 1 2019 € 18
45 Basisregistratie Ondergrond (BRO) BZK Afgerond 2019 € 11
46 Praeventls VWS (RIVM) Afgerond 2019 Niet op RID
47 ERTMS I&W Definitief 1--- 2019 €0
48 PI8J (BLIK) EZK (NVWA) Definitief 2019 C 56
49 Kern Gezond EZK(KVK) Definitief 2019 €40
50 Centra ilsed Base I&W (LVNL) Definitief w~ 2019 Niet op RID
51 Realisatie Doelarchitectuur Inning Fin (Belastingdienst) Voorlopig

conceot ta |10,2.e 1 €15
52 Machtigen BZK Voorlopig

conceot ll 10—~ € 17 ,
53 Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal JenV (Politie) Outline jg—ypr Niet op RID
54 TransVIR2RVO LNV(RVO) In uitvoering ir~ € 10
55 UBO-register Rn(KVK) Voorlopig

concept 10— Niet op RID
56 Grensverleggende IT Defensie Concept 10— €0
57 EIDOS BZ Outline m— € 14
58 AIRBIM I&W In uitvoering 1—



5? Regie Modernisering IV Landschep Fin (Belastingdienst) Op te starten 10— Niet op RID

28 projecten Rijkswaterstaat (Incl. het opgestarte bit- 
toets 00 AIRBIM)

I&W Te bespreken 11
6 projecten Belastingdienst (DNI, MKM, IH2019, 
Schenk- en erfbelastina, FATCA. DA)

Fin Te bespreken
Vervanging RAAS BZK Afwijzen 1 €0
EESSI SZW Afwijzen w~ Niet op RID
Datafabriek SZW (UWV) On hold n Niet op RID



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

J.P.]. Verkiuiisse

Artikel over BIT 
woensdag 5 juni 2019 10:05:08 
19Qfi04 - Tneyirhtsraad BIT.flnrx

Beste

Gisteren werd ik door AG connect gebeld over het BIT en de briefde 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 Iaat 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:|





^ol

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum: maandag 12 december 2016 10:44:00

Bijgaand het QA en wegingsdocument voor JVC. Met oog op verzending naar toezichtsraad.

doorUH 

Mvg,

dossier in samenwerkingsruimte wordt nog in overeenstemming gebracht met QA-checklist. Toets 
moet nog plaats vinden.

Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

Afsluitende QA-checklist VenJ IVC 
Wegings en verantwoordingsdocument VenJ IVC



6o2.

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

inrornm"^^^^^^_|@tilburQuniversitv.edu":

FW: Advies Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen 
donderdag 22 december 2016 16:38:00 
2Q161115 Definitief BIT advies HARP rde.ft.ndf

tie BZK-bit-advies-DroQramma-harp.Ddf

l@cwl.nl”

Beste leden van de Toezichtraad,
Inmiddels is de bestuurlijke reactie van BZK op het BIT-advies Harmonisatie Applicaties en 
Rijksvastgoed Processen beschikbaar.
Ik heb de bestuurlijke reactie als bijlage (samen met de eerder gestuurde documenten) 
opgenomen.
Met vriéndelijke groet,
drs.f
Toetsmanager

Bureau ICT-Toetsing 
Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

.......Van: n|@rijksoverheid.nl
irzmacVerzfiïaen: woensdag 30 november 2016 14:28 

Aan^^^^^^^agVHan^erkmijsse'; 'Paul Klint'
OncB^^^^Ses*flS^ffi^SApplicaties en Rijksvastgoed Processen

Beste heren,
Bijgaand zend ik jullie voor de toets Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen het 
definitieve rapport, het QA- en WV document. De reactie van de Minister BZK aan de tweede 
kamer volgt zodra deze beschikbaar is.
Me^vriendelijl^ groet,

^g^^^Bureau ICT-toetsing (BIT)

Directie Informatiseringsbeleid Rijk 
Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

M ..............................................................................

.................................* p p p  .............................................. ..... ................................................................................................................................................................................ ....................................................J p p •  .........................................................................................Afwezig op vrijdag
Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs verplicht 
Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere mederverker van de Rijksoverheid, die in het bez't is van een rijkspos, bestaat de mogelijkheid om toegang aan 
te vragen tot de overheidsgebouwen. Maak hier gebruik ven om wachttijden aan de receptebaüe te voorkomen.
Na eenmalige registratie via hlws://niksoas.riiksweh.iil/met naam en pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot 
de algemene ruimten van een rijksgebouw volgens het principe "Binnen zonder kloppen



9oS

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1^^FW: QA en WegingsdocuiVegingsdocument tbv toezichtstraad 
dinsdag 24 januari 2017 12:18:00

Hierbij!

---- Oorspronkelijk bericht----

VerzondenMnaan^g 12decembe^l6 11:59

Onderwerp: RE: QA en Wegingsdocument tbv toezichtstraad

Thanks

hierbij de doc's nogmaals waarbij in het wegingsdocument de rare zin is hersteld.

Groet, f

---- Oorspronkelijk bericht----

Verzonden: maandag 12 december 2016 11:48 
Aan:
Onderwerp: RE: QA en Wegingsdocument tbv toezichtstraad

Groeten,¥
-Oorspronkelijk bericht-

Verzonden: maandag 12 december 2016 10:45 
Aan:|
CC:|______________________________________
Onderwerp: IVC: QA en Wegingsdocument tbv toezichtstraad

Bijgaand het QA en wegingsdocument voor 1VC. Met oog op verzending naar toezichtsraad.

I dossier in samenwerkingsruimte wordt nog in overeenstemming gebracht met QA-checklist. Toets 
door Ivo moet nog plaats vinden.

Mvg,IB|fl

Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: 

Afsluitende QA-checklist VenJ IVC



Wegings en verantwoordingsdocument VenJ IVC



5oS

Onderwerp: W?QAef?vl«V voorIVC 2000 en UCC MASP en W&V voor HARP

Datum: dinsdag 24 januari 201712:12:00

Hierbij

voor IVC koo en UCC MASP en W&V voor HARP 

[[[ml^r^j^ aangepaste doc's n.a.v. opmerking||y 

VeiJ^BWRg^l2 december 2016 11:03

voor IVC 2000 en UCC MASP en W&V voor HARP 
Hl
Ik heb beide UCC documenten doorgenomen. Zijn wat mij betreft prima. 1 klein puntje: in de kop 
van beide documenten worden verschillende data voor het definitieve BIT-advies gebruikte (3 en 
11 nov). Ik zou hier 1 consistente keuze in maken

...............Van: fflB@rijkso\/prtir>id.nl
Venifflaen: maandag 12 december 2016 9:29
Aan:J09|j^Hj|H
Ond^WSPPffW^A en W&V voor IVC 2000 en UCC MASP en W&V voor HARP 
Hip,
Karm deze wat jou betreft naar TR sturen?
Metvriendelllke groet,

ICT-toetsIng (BU)

DirêëtieCÏÖRijic...........................................................
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse ^ken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Mj)|i|i|jj|jjjj||ji'.........................................

Even weken vrijdag - niet werken dag
Bij een bezoek aan het ministerie van BZK is een geldig legitimatiebewijs verplicht.
Rijkspas, de rij voorbij.
Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid, die in het berit is van een rijkspas, bestaat de mogelijkheid om toegang aan 
te vragen tot de overheidsgebouwen. Maak hier gebruik van om wachttijden aan de receptiebalie te voorkamen.
Na eenmalige registratie via bOpsJikülapas.rtiksweb.nl/. met naam en pasgegevens kan toegang worden aangevraagd tot 
de o'aejpe^nejvirnten van een rijksgebouw volgens het principe “Binnen ronder kloppen

VanipÉpppËpjjir ' 'Verz^S^TOi^^^ber 2016 16:43 
Aan: ^B@riiksov6rheid.nl:
CC:|

I en W&V voor IVC 2000 en UCC MASP en W&V voor HARP 

Bijgaand QA en Wegingsdocument UCC.
Opgemerkt zij dat ik dossier nog niet heb laten beoordelen doorgj omdat ik nog rework heb in 
de bevindingensheet.



IVC QA en wegingsdocument heb je uiterlijk maandag in je bezit. 
Mvg,[

*n; jMtmriikgnwprhpirl nl
irzaraen: donderdag 8 december 2016 16:26:MMn^onderda^^^mber201£l^:

ICC MASP en W&V voor HARP

Van;|
Ver 
Aan:l 
Onder
H'Wp
Ik wil morgén (9 dedemberj/uiterlijk maandag (12 december) de QA en W&V van IVC en UCC 
MASP opsturen naar de Toezichtsraad. Ook wil ik voor HARP de W&V naar het toesturen.
Volgende week is 4® kwartaal overleg en ik wil dat we dan helemaal bij zijn, voorzover reacties 
van betreffende bewindslieden dat toelaten natuurlijk.
Met vriendelijke groet.

Bureau ICT-toetsinq (BIT)

Twee wekelijks atwczig op maandag



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum; rVerzoek doorzending weedoorzending wegingsdocument + advies IT IGO KMar aan Toezichtsraad na OK 

woensdag 12 aprii 2017 15:54:31

Hoi^m
Zou je-indien instemt-bijgaand wegingsdocument voor IT IGO KMar aan de 
Toezichtsraad kunnen sturen conform procedure.

I^^ingsdocument is gecontroleerd door^ Zijn opmerkingen zijn verwerkt.

ril 2017 15:44

leck op wegings en qa document

Groet,
Van:
Vei 
Aan:
Ondi
Hi,
De QA hoeft nog niet naar de toezichtsraad, dit hoeft pas als het hele dossier klaar is (wordt nog 
in de activiteitenkalender aangepast).
Ik heb een paar opmerkingen op het wegingsdocument en verantwoordingsdoc'

________ _______ __ __

Ondemerp^ereoek 

Hojl
Ik nroet voor einde week voor IT IGO KMar wegings- en qa document laten zenden aan 
toezichtsraad.
Dossier is nog niet volledig afgerond (werkdocument en mails met name).
Kan jij op de doc's een 2® blik werpen?
Dank alvast.

3ril 2017 15:20

<: check op wegings en qa document

&Êsm
Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

I ©minbzk.nl



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

eid.nl

: QA & reactie Minister, archivering toetsen 
dinsdag 23 mei 2017 13:12:00
2017031'? i^pfinitipf RTT-arivips l.erarenregister en Reaistervóornnrtaal.nrif

Zoals vanochtend besproken, stuur ik je bijgaand het QA-formulier en het definitieve BIT-advies 
voor het Lerarenregister.
Zoals je weet is de bestuurlijke reactie van OCW nog niet beschikbaar. Ik verwacht deze week de 
reactie van OCW. Deze kunnen we dan nog nasturen na de toezichtsraad.
Het dossier is, op de bestuurlijke reactie na, com pleet. heeft het dossier beoordeeld. 
Groeten,!

in: iQ#rijksoverheid.nl 
irzSSen: maandag 22 mei 2017 13:58

ai[.jliirjiiiiüyjyiiiiiiji
Van:
Ver 
Aan:|
Ondc
Hallo toetsmanagers.
Voor de onderstaande toetsen wil ik graag deze week, uiterlijk woensdag 24 mei 15:00 uur de 
QA en reactie verantwoordelijke minister naar de Toezichtsraad sturen. Volgende week hebben 
wij een Toezichtraadoverleg, en ik vraag hiervoor jullie aandacht. Ik stuur op woensdagmiddag 
24 mei een mail met de betreffende stukken, dus ook de QA's, aan de Toezichtsraadleden 
Tevens stelt me dit in staat de archivering af te ronden. Want de samenwerkingsruimte is weer 
zo goed als vol.
NVWA 
IGO KMar 
UWV datacenters 
DWR Next 
Lerarenregister
Bel je me even als je deadline niet kan halen?
JJJet^riendeliike groet,

ureau ICT-toetsing (BIT)

minbzk.nl

Even weken vrijdag - niet werken dag



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

l voor TR en dossier gereed voor archivering 
woensdag 24 mei 2017 15:02:38 
kst-33763-132.ndf

Bijgaand drie verzoekjes op volgorde van prioriteit:

1. Bijgaand de resterende stukken voorToezichtsraad: QA checklist en bestuurlijke reactie op 
IT IGO.
Kun je deze opnemen in Je mailing aan de TR ?

2. IT IGO dossier is gereed wat mij betreft voor wrap up. Formeel moet|Qy daar akkoord 
op geven. Wegingsdocument is eerder gereviewed door[E| QA checklist is al ingevuld 
alsof akkoord.
Kan Jij dossier verplaatsen van lopend naar afgerond en de wrapup uitvoeren in digidoc

3. De evaluatie met de opdrachtgever moet nog worden gepland.
Kan jij een evaluatiegesprek tussen Tossings en^^ in plannen? 

Dan ga ik nu UWV afronden! ©
Groet^^_______

BureailncRoetsiri^B^

Directie CIO Rijk
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

l@minbzk.nl



“Jo?

Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bülagen:

Toe7irhl-sraariRlT@minh7k.nl
l@cwi.nl):

nes en wegings- en verantwoordingsdocument iCAS 
vrijdag 22 juni 2018 15:48:33
Kamerbrief bestuurlijke reactie BIT-advies IVNI. nrnnramma iCAS 21 iiini 201B.nrif 
Biilgqe l - Definitief 6U-advies LVNL orooramma ifAR nrif 
Bülaoe 2 - Reartiebrief I VNI RlT-arivies nrnnramma iCAR.nrif 
Weoinos en vprantwoorrilnnsrinnimpnt BIT-tripts IVIMI - ICAR.rincy

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het definitieve advies iCAS (iTec-Based-Centre Automation System), de reactie van 
Luchtverkeersleiding Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het 
wegings- en verantwoordingsdocument.

Normaal gesproken sturen we 2 weken na het uitbrengen het definitieve advies en het wegings- 
en verantwoordingsdocument, maar nu heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al 
binnen 1 week het definitief advies naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met vriendelijke groet.

Toetsspecialist

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

T 00316

lUMJinZwwyyTi1ksoverheid.nl



Van;
Aan;
Onderwerp;
Datum;

1^^RE: Grit: wegingsdocument voor TR'
donderdag 31 mei 2018 17:48:00

Ja - dat is ie vanwege vertróuweiijkheidseisen defensie.
Hierbij!

Verzonden: woensdag 30 mei 2018 16:45
Aa n:
Onderwerp: RE: Grit: wegingsdocument voorTR
Zal ik een mop verteiien? Ik heb geen toegang tot het wegingsdocument. Is de GrIT map meer 
afgeschermd?
Groet, I
Van:[
Verzonden: woensdag 30 mei 2018 14:51
Aan:|

<jHIB^J[j[ariiksoverheid.nl>
Onderwerp: Grit: wegingsdocument voor TR

De TR heeft nog het GrIT advies, bestuuriijke reactie en wegingsdocument tegoed. 

@pSI' j'j verzenden aan de TR indienakkoord is met wegingsdocument?

Groet, I

Bijgaand de links naar de 3 does.

volledige advies 
reactie
wegingsdocument



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

ToezichtsraadBrnamin bzk.nl
Gerko MQ3i.nl)"

Wegings en verantwoordingsdocument Vernieuwing Justitieel EJocumentatiesysteem
vrijdag 31 augustus 2018 15:55:43
Weoinos en verantwoordingsdocument IDS.dory
Definitief BU^advies Verniptiwinn JDS Ddf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoégd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies 
Vernieuwing Justitieei Documentatiesysteerri van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naar 
verwachting wordt komende week de aanbiedingsbrief door de staatssecretaris getekend 
waarna het advies naar Justitie en Veiligheid wordt gestuurd.

Met.vriendelijke groet,

roetsspecialist

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

https://www.bureauirttoetsinn.nl/



5 VO

Vdiiï Hans Verkruifsse
Aan! ToezichtsraadBIT@minbzk nl*
Cc: Gerko Baarslag: Paul Kimt
Onderwerp: Re: Wegings en verantwoordingsdocument Vernieuwing Justitieei Documentatiesysteem
Datum: zaterdag 1 september 2018 12:55:27

Beste

In het weging en verantwoordingsdocument meld je dat de CIO-RiJk bij het fmaliseren van 
het advies geen betrokkenheid meer heeft gehad. Wellicht is het ook raadzaam om te 
melden dat de Toezichtsraad na fmaliseren van het advies maar voordat het werd verstuurd 
naar Justitie en veiligheid kennis van het advies heeft genomen. Hiermee brengen we tot 
uitdrukking de grotere betrokkenheid van de Toezichtsraad.

Met vriendelijke groet

Hans

Op 31 aug. 2018, om 15:55 heeft T0e7.1chtsraadRlT@minh7k.nl het volgende 
geschreven:

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT- 
advies Vernieuwing Justitieel Documentatiesysteem van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid. Naar verwachting wordt komende week de aanbiedingsbrief door de 
staatssecretaris getekend waarna het advies naar Justitie en Veiligheid wordt 
gestuurd.

Met vriendelijke groet,

roetsspecialist

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

ToosiëjïÜïjjlji..............................
https://www.hijreaijirttoetsina.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 rnistake, 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.
<Wegings en verantwoordingsdocument JDS.docxxDefinitief BIT-advies 
Vernieuwing JDS.pdf>

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



Tilbuig Universii 
mobilei 
email: 
email; 
skype:

room
^Tilhiii'giiniveTsity pHii

@gmail.com



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:

Datum:
Bijlagen:

ToezichtsraadBraminbzk.nl
"Paul Klint"

ilier en bestuurlijke reactie OCW Werkplekken en Wegings- en verantwoordingsdocument Transitie
Werk.nl
dinsdag 4 september 2018 14:19:05
Kamerbrief+met+reactie+nn+deflnltief+RlT-advip«:+Droaramma+I(T-werkplekdi....ndf 
OA-document BTT-toets OCW - ICT WPD.ndf
2Q18Q9Q4 Weninos- en verantwnorriinnsdQCiiment Transitie Werk.nl vlO.dnr 
2018082.3 Ppfinitipf BIT-arivies orniect "Transitie Werk.nl" S7W.ndf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het BIT-advies Transitie Werk.nl van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies is naar het ministerie 
verzonden en binnen 4 weken wordt de bestuurlijke reactie verwacht.

Tevens QA-formulier en de bestuuriijke reactie Werkplekken van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

Met vriendelijke groet,

Toetsspecialist

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

T003^

https://www.bureauicttoetsinQ.nl/



V.n, ___________
"GgrKP "Hans vprkniii<;<;p"- "Paul Klinf'

Onderwerp:. QA-fbimulieren bSuurtUk^SSeGrensverleggendeIT
Datum: maandag 10 september 2018 16:08:40
Bijlagen: OA-checklist GrIT.dor

kamerbrief-met-advies-hurpau-ict-l:ofitsinq-over-het-nmaramma-arensverlea....nrif

Beste Toezichtsraad,

Bijgevoegd de bestuurlijke reactie en het QA-formulier van de toets Grensverleqqende IT van 
het ministerie van Defensie.

Met vriendelijke groet,

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

https://www.hijreaiJirttoetsinn.nl/



e

Van: 6effco Baaralan
Aa»* ToeziditsraadBrr@minh7lf.nl
Cc: Haas VefKrunsse: fadjgiDt;ni»aE—:liaa
Ondenwerp: Re: QA-formulierenbestuuiflk^eSS^ScSSngfl
Datum! woensdag 19 september 2018 17:49:45

Mooi dat - naar het zich aanziet - de adviezen van BIT worden opgevolgd!

Met vriendelijke groet,
Gerko Baaislag

Op 19 sep. 2018 om 12:06 heeft "Tne7if!it.siaa{iRTT@mnih7l' nl" 
<XQe2iclitsraadBTT@minb7k- nl> het volgende geschreven;

Beste Toezichtsraad,

Bijgevoegd de bestuurlijke reactie en het QA-formuller van de toets Rehosting 
AGS/DTV van het ministerie van Financiën.

Met vriendelijke groet,

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

l@mmbzk.nl 
bureauicttoetsina.nl/

Drt bencht kan informatie bevanen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abustevel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hel bericht te venvijderen. 
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 tnesMge rrwy contain infomiation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this messaae 

mistake, you are requested to infomt the sender and delete the message. The Stale accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissiwi of .messages

<kamerbrief-aanbieding-bit-advies-rehosting-ags-dtv.pdf^

<QA-checklist Rehosting.doO



5\^

^n: "Hans Veftouüssg’; "Paul Mint”

Onderwerp: Q^rmuM^w bSSSpereaetie Werfcplekdiensten E2K

Datum: maandag 24 september 2018 17:02:02
Bijlagen: OA-cheddist E2K-Clnudweffcnl€»l{.doni

Bir-advies over het DroorammatxMtfolio Wertniflkdiensrm dnnr

Beste Toezlchtsraad,

Bijgevoegd de bestuurlijke reactie en het QA-formuiier van de toets Werkpiekdiensten van het 
ministerie van Economische Zaken.

Met vriendelijke groet.

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

TÏgïj||H ...........................
https://www?bureauicttoetslnQ,nl/



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

I
RE: QA-fotmulier en bestuurlijk 
dinsdag 25 september 2018 09:37:04 
OA-chgrkljgt~ F7K-Cloudw6rkDlGk.pdf
BIT-advies over het oroQrammamrtfnliQ Werkolekdiensten.nrif

Hierbij als PDF, hopelijk lukt het om deze te openen. 

Groeten, I

Van: Gerko Baarslag <^^^^^m@cioai.nl>
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 09:20 
Aan:^^^^^^^^m^^^^^|(S)mjnbzk.nl>
CC: Hans Verkruijsse|^^^^^^@tilburguniversity.edu>; Paul Klintf

___ |@rijksoverheid.nl>;|
|@minbzk.nl>

Onderwerp: Re: QA-formulier en bestuurlijke reactie Werkplekdiensten EZK

P’
Op 1 of andere manier kan ik de documenten niet openen.

Met vriendelijke groet,
Gerko Baarslag

Op 24 sep. 2018 om 17:02 heeft| 
geschreven:

Beste Toezichtsraad,

Bijgevoegd de bestuurlijke reactie en het QA-formulier van de toets 
Werkplekdiensten van het ministerie van Economische Zaken.

Met vriendelijke groet,

l@cwi.nl>;

roetsspecialist

Bureau ICT-toetsing (BIT)
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 2Ó011 I 2500 EA | Den Haag

https://www.hureaijicttoetsinQ.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 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



<QA-checklist EZK-Cloudwerkplek.docx> 

<BIT-advies_over_het_programmaportfolio_WerkpIekdiensten.docx>



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

ToezichtsraariBITtSlminbzk.nl 
"Gerko Baar<;lan tHHPWM

QA-fbrmulier en bestuurlijke rea(

|(acioai.nlV: ''Hans Verkniiimp'': "Paul Klint"

! reactie Transitie Werk.nl SZW (UWV) 
maandag 8 oktober 2018 15:04:42 
20181002 OA-cherklist Transitie Werk.nl vin.rior 
kamerbrief-reactie-bit-toets-on-het-uvw-nroiect-transitie-werk.nl.nrif

Beste Toezichtsraad,

Bijgevoegd de bestuurlijke reactie en het QA-formulier van de toets Transitie Werk.ni van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Met vriendelijke groet,

Met vriendeiijke groet,

roetsspeciaiist

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

http://www.rijksQverheid.nl



<^i9

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

Toe2irhtsraariBn~@minh7k.nl 
"Gerko Baarslag

gs en verantwoordingsdocu

; !£auLKIJnt"

Wegings en verantwoordingsdocument Digilnhuur van Infrastructuur en Waterstaat 
woensdag 10 oktober 2018 10:09:38 
20181010 Definitipf BIT-arivips DiniTnhiiiir nrif 
20181009 Weoinos en verantwoorriinnsrinrument Dinilnhiiur.rinnt

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies Digilnhuur 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting wordt komende week de 
aanbiedingsbrief door de staatssecretaris getekend waarna het advies naar Infrastructuur en 
Waterstaat wordt gestuurd.

Met vriendelijke groet,

roetsspeciaiist

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

I^^^^Snbzk.nlT003^

^www.ri jksoverhpirl.nl



Van:
üfigrKO Baarslag ilHHI^^fcffldoai.niy': "Hans Vfirknrrigïp"; "Paul Klint"

Onderwerp: A^ijzingsbrieven drie toetsen
Datum: maandag 15 oktober 2018 17:03:03
Bijlagen: Getekende brief + blilaoe afwijzen nmierten 5AA en 5RN lanW.nrif

Getekende brief + hiilane A7n IpnV.nrif

Beste leden van de Toezichtsraad,

Recent hebben we drie projecten afgewezen omdat deze te laat zijn aangemeld. Bijgevoegd de 
twee brieven waarin deze projecten worden afgewezen.

Met vriendelijke groet,

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

http://WWW, rijksoverheid .nl



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Den Haag

De minister van Infrastructuur en Waterstaat 
Mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag

Bureau ZCr>toetsing
Turfmarkt 147
Oen Haag
Postbus 20011
2500 EA Oen Haag
www.bureauicttoetsing.nl

Contactpersoon

ilnbzk.nl

Datum
Betreft

9 OKT2018
Verzoek orn BlT-advies over drie projecten

Kenmerk
2018-0000801209

Uw kenmerk
RWS-2017/47296

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

U heeft mij op 27 december 2017 verzocht een toets uit te laten voeren door het 
Bureau ICT-toetsing (BIT) op de projecten 'BopA: Bediening op Afstand, bruggen 
en sluizen in Friesland', het project'SAA-A9: Gaasperdammerweg'en het project 
'SRN: Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek' bij Rijkswaterstaat. Bijgaand 
treft u de reactie van het BIT aan. Uw ambtenaren zijn geïnformeerd over de 
strekking van de reactie.

nkrijksrelaties.
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'ik' Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2Sl 1 AE Oen Haag

De minister van Infrastructuur en Waterstaat 
Mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag

Bureau ICT>toetslng
Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
wrww.bureaulcttoetsing.nl

Contactpersoon

iinbzk.nl

Datum 1 oktober 2018
Betreft Verzoek om BIT-advies over drie projecten Rijkswaterstaat

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

U heeft de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 27 
december 2017 verzocht een toets uit te laten voeren door het Bureau ICT- 
toetsing (BIT) op de projecten 'BoPa: Bediening op Afstand, bruggen en sluizen in 
Friesland' (BopA Fryslan), het project 'SAA-A9; Gaasperdammerweg' en het 
project 'Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek' bij Rijkswaterstaat (RWS).

Uit overleg tussen het BIT en RWS op 28 mei 2018 is naar voren gekomen dat het 
uityoeren van BIT-toetsen bij Grond/Weg/Waterbouw projecten slechts zinvol is 
vóór gunning van een dergelijk project aan een marktpartij. Het advies voor het 
project BopA is inmiddels in afronding. Het BIT ziet geen aanleiding meer voor het 
uitvoeren van een BIT-toets op de projecten ‘SAA-A9: Gaasperdammerweg' en 
'Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek'.

Met de meeste hoogachting, 
namens het Bureau ICT-toetsing,

Kenmerk
2018-0000801210

Uw kenmerk 
RWS-2017/47286

hoofd BIT

Pagina 1 van l



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Oen Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
T.a.v. de minister, de heer F.B.J. Grapperhaus 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag

Datum 1 2 OKT 2018
Betreft BIT-advies 'Alle Zaken Digitaal' 

Geachte heer Grapperhaus,

U heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 3 juli 2018 
verzocht een toets uit te laten voeren door het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het 
programma 'Alle Zaken Digitaal' van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. 
Bijgaand treft u de reactie van het BIT aan. Uw ambtenaren zijn geïnformeerd 
over de strekking van de reactie.

De stas>tssècretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

drs. R.W. Kno^s

Bureau ICT-loetsing
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2511 AE Den Haag
Kvww.bureauicltoetsing.nl

Contactpersoon

BITSiriJksoverheid. nl

Kenmerk
2018-0000811498

Uw kenmerk 
2264042/2264044

Bl]lage(n)
1
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Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Oen Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
T.a.v. de minister, de heer F.B.J. Grapperhaus 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag

Datum 5 oktober 2018
Betreft BIT-advies 'Alle Zaken Digitaal'

Geachte heer Grapperhaus,

U heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 3 juli 2018 
verzocht een toets uit te laten voeren door het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het 
programma 'Alle Zaken Digitaal' (AZD) van het Openbaar Ministerie (OM) en de 
Rechtspraak.

Uit ambtelijk overleg op 28 augustus en 20 september 2018 tussen het BIT en het 
OM is duidelijk geworden dat de softwareontwikkeling van het programma AZD al 
vanaf begin 2018 in volle gang is en eind 2018 is afgerond. Er resten dan slechts 
nog implementatiewerkzaamheden die naar verwachting van het OM in het 
tweede kwartaal van 2019 zijn afgerond. Gezien de verwachte einddatum van het 
project zie ik geen aanleiding om een BIT-toets uit te voeren.

Met de meeste hoogachting, 
namens het Bureau ICT-toetsing,

Bureau ICT-toetsing 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt M7 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511 AE Den Haag 
vnvw. bureauicttoetsing.nl
Contactpersoon
BIT@rijksoverlieid.nl

Kenmerk
2018-0000811513

Uw kenmerk 
2264042/2264044

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

ToezichtsraadBITOminbzk.nl
:i5er!sa

Wegings en verantwoordingsdocument PGB 2.0 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
maandag 15 oktober 2018 16:00:40
Definitipf BIT-advies PGB P.O.ndf
Weoinos en verantwoorflinnsrincumsnt PGR.dnry

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies PGB 2 0 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naar verwachting wordt deze of 
volgende week de aanbiedingsbrief door de staatssecretaris getekend waarna het advies naar 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt gestuurd. Het bespreken van het PGB-advies staat 
geagendeerd voor de vergadering op 29 oktober.

Met vriendelijke groet,

roetsspedalist

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

I@minh7k.nl 
http://www.ri'jksoverhpiri.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum;
Bijlagen;

TQezichtaraariBlT@minh7k.nl 
"Gerko Baarsla

veranüSrdingsaS::;Wegings en verantwoordingsdocument Beheer op Afstand Fryslan van Rijkswaterstaat 
dinsdag 6 november 2018 16:46:03
2Q1811Q2 Definitief BIT-advies project "BqdA Fryslan" - lenW.odf 
2Q1811Q2 Weoinos- en verantwoordingsdocument BqdA FrvslSn.doc

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies Beheer op 
Afstand Fryslan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat).

Met vriendelijke groet,

Toetsspecialist

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.hijreauirtfnetsinn.nl



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

ToezichtsraadBTTlSminh^'k.nl

QA-fotmulier en bestuurlijke react

; "Paul Klint"

! reactie PGB 2.0 van VWS 
donderdag 22 november 2018 11:53:15 
OA-checklist PfiR.rinr
20181113 - Softwarekwaliteitstoer»; PCiB 2.0 - Eindrapaort.nfif 
Bpantwoortlinn cnmmissiehrief 2018-10-11 15 .14 m.nrif

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het QA-formulier en de bestuurlijke reactie van het project PGB 2.0 van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tegelijk met de het BIT-advies is een SIG- 
rapportage aan de Tweede Kamer gestuurd, deze is ook bijgevoegd.

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.hijreauicttoetsinQ.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

ToezichtsraadBIT(5)minbzk.nl

i": "Paul Klint"

i en verantwoordingsdocument 
dinsdag 4 december 2018 18:47:02 
Weoinas en vprantwQOrdinQSdnrnment MOr rinry 
Definitipf BTT-afivies MQC Kustwarht- nHf

iem Operatiecentrum Kustwacht van Defensie

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het BIT-advies Maritiem 
Operatiecentrum (MOC) Kustwacht van het ministerie van Defensie.

Met vriendelijke groet.

Toetsspedalist

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.hureaiJirttoetsinp.ni



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

Vegings- en verantwoordingsdocument BIT-toets Verwijzingsportaal Bankgegevens 
maandag 10 december 2018 17:33:14
20181210 Dfifinitifif BIT~3dvifis proisct V&rwnzinosDortBgi B3nkpsQ6V6ns.pdf

Hifffl,
HeS^fHéFoefinitieve BIT-advies project Verwijzingsportaal Bankgegevens is klaar en gaat de lijn in. 
Zou jij het definitieve BIT-advies en het wegings- en verantwoordingsdocument aan de TZR 
willen toesturen?
Dank!
Met vriéndelijke groe.

Toetsmanager

Bureau ICT-toetsing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijnstraat 50 | 2595 AA 1 Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Afwezfg op vrijdag



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:

Datum:
Bijlagen:

in verantwoordingsdocument Inli

[iSdoai.nll": "Hans Verkruiissp": "Paul Klint"

leenadministratie en Quotumheffing van Sociale Zaken enWegings en 
Werkgelegenheid 
dinsdag 11 december 2018 08:27:04 
20181209 Weoinos en verantwQQrdinQsdocum0ntIO.docx 
Definitief BIT-advies programma Inleenadministratie en OuQtumheffinp.pdf

Beste Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies 
Inieenadministratie en Quotumheffing van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

Met vriendelijke groet,

roetsspeciali

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.bureauicttoetsinQ.nl



^2^

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

E: QA formulier dossier Dtgilnhuur 
vrijdag 21 december 2018 12:56:00

GHiO
10,2,e| is akkoord met het QA formulier Digilnhuur. Kun jij hem aan de TZR sturen’
DanRT 
Groeten, I
Van:
Verzonden: vrijdag 21 december 201812:25
Aan:|^|iH
Onderwerp: RE: QA formulier dossier Digilnhuur 
Akkoprd.

Van:|Qgg||m||m
Verzonden: vrijdag 21 december 201812:10 

Onderwerp: QA formulier dossier Digilnhuur
HiysES'HenSSer Digilnhuur Is afgerond én gecontroleerd doorfEH (zie bevindingen bijlage). Zou jij 
akkoord kunnen geven op het QA-formuller zodat Ik het kar^rchlveren?
Gr,r*



^11

van: _________
''Geriw B^Q in|j|^M|@rin;.i niv aan? VerKryljs??"; :Pa.Hl KilPt"

Onderwerp: QA-fbrmulier en bestuurlijke reactie Digiinhuur van Infrastructuur en Waterstaat
Datum: vrijdag 21 december 2018 15:04:21
Bijlagen: OA-checklist Diailnhmir.rinrY

aanbiedinQ-IenW-bit-advies-nmiprt-fli(;iiinhi]iir.ndf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het QA-formulier en de bestuurlijke reactie Digiinhuur van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.

Ik wens jullie fijne feestdagen en het beste voor 2019.

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

https://www.hureaiiirttoetsinq.nl
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Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Gerko BaarelM

Wegings en verantwoordingsdocument Vument Vernieuwd Praeventis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
woensdag 23 januari 2019 14:18:57 
Weoinos en verantwoorriinij^g^jlQcument PvP.docx 
Definitief BIT-advies programma "Vernieuwd Praeventi<:".nflf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het BIT-advies Vernieuwd Praeventis 
van het ministerie van VWS.

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

^minbzk.nl 
https://www.bijreaijirttoetsina.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Gerko BaarslM

Wegings en verantwoordingsdocui

l@icioai.rin: Hans Verkruiisse: Paul Klini:

ument Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer van BZK 
woensdag 23 januari 2019 14:18:55 
2Q190118 Weoinos- en vsrantwQQrdinasdocumgnt.docx

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het BIT-advies Gemeenschappelijke 
Centrale Meldkamer van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

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 .hu reauirttoetsina.nl



9So

Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp;
Datum;
Bülagen:

l@cioai.nh": "Haas Verkniii<KP"; "Paul Klint"

Vegings en verantwoordingsdocument Basisregistratie Ondergrond van BZK 
vrijdag 25 januari 2019 15:44:45
Definitief BIT-advie.s nmnramma Bastereoistratie Ondarornnd.nrif 
Weoinos en verantwnnrdina.sdnrument BRQ.donc

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies 
Basisregistratie en Ondergrond van BZK.

Met vriéndelijke groet,

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.hureaLjirttoetsinQ.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Sis,l@doai.nlY': "Han^ Vsrkniifesp"; "Paul Klint"

! reactie Verwijzingspoitaal Bankgegevens van Justitie en Veiligheid 
dinsdag 5 maart 2019 14:34:34 
OA-checklist VerwiizingspQrtaal BankoGpevens.docx
tk-advies-van-h<^-|;)l,ii'p3u-ict-toetsinQ-over-het-v6rwnzinQSDQrtaal*bankQ6Q0vens.Ddf

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het QA-formulier en de bestuurlijke reactie Verwijzingsportaal Bankgegevens van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid.

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

Jminbzk.nl 
https://WWW', bureau icttoetsing.nl



Onderwerp: QA-forniuIier eii bestuurlijke reactie Beheer op Af^nd Fryslan van Infrastructuur en Waterstaat

Datum: dinsdag 5 maart 2019 16:19:38
Bijlagen: aanbieding-bit-advips-beheer-oD-afstanfl-frvslan.nrif

Beste leden van de Toezichtsraad,
Bijgevoegd het QA-formulier en de bestuurlijke reactie Beheer op Afstand Fryslan van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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

https://www.hureauirttoetsinQ.nl
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^^erwerp:

Datum:
Bülagen:

dossier GCMK 
woensdag 27 maart 2019 16:59:57 
kamerhrief-met-rR3Ctie-on-riefinrtief-hit-aflviPs-nrmk.nrif

Him,
Bijgaand het QA formulier GCMK voor verzending tzt naar de tzr. Bestuurlijke reactie zit er ook 
bij

Vanfj

Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 12:26

Onderwerp: RE: QA formulier dossier GCMK 
Akkoord.__________________________

Verzonden: woensdag 20 maart 2019 11:35

Onderwerp: QA formulier dossier GCMK
Hi^S, ____
Het dossier GCMK is afgerond en gecontroleerd doorDdsQ (zie bevindingen bijlage). Zou jij 
akkoord kunnen geven op het QA-formulier zodat ik ne^oss 
formulier naar de TZR kan?
Gr, nil

aos^sier kan archiveren en het QA-



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

Wegings- en verantwoordingsdocument BIT-

I (acwi.nl"

document BU-toets ERTMS van Infrastructuur en Waterstaat 
donderdag 28 maart 2019 16:21:16 
20190326 Definitief BU-advips nmaramma ERTMS.nrlf

jinasdnriimpnt FRTMS.riorx20190327 Weoinos- en ver

Beste Toezichtsraad,

Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies ERTMS van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Met vriéndelijke groet.

loetsmanager

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

M
E
W

10.2.e
^^Minjnj2ZkJll

www.hiireauirttnetsina.nl

Afwezig op vrijdag
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Van;
Aan;
Cc;
Ondenwerp;
Datum;
Bijlagen;

ü-h!1Hl@doai.nn: Hans Verkrulisse: Paul Klint

! reactie Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer van BZK 
maandag 8 april 2019 10:15:28

OA-checklïst GCMK.rinot

Beste leden van de Toezichtsraad,

Bijgevoegd het QA-formulier en de bestuurlijke reactie Gemeenschappeiijke Centrale Meldkamer 
(GCMK) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

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

Ominbzk.nl 
https: //WWW ■ hu rea u irttoetsi na. n I



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

a£rktLB.aa

Wegings en verantwoordingsdocument Procesvernieuwing, Informatie en ICT (NVWA) van LNV 
donderdag 11 aprii 2019 09:52:32
Definitief BIT-advies programma Prnrpwprnieuwina. rnformatie ICT.ndf

Beste leden van de Toezichtsraad,
Bijgevoegd het wegings- en verantwoordingsdocument en het definitieve BIT-advies 
Procesvernieuwing, Informatie en ICT van NVWA van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. De minister van LNV heeft toegezegd aan de Tweede Kamer de bestuuriijke 
reactie uiterlijk 15 april aan de Tweede Kamer te versturen.
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

in bzk.nl
http.s://WWW, bureau icttoetsina.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Ondenwerp:
Datum:
Bijlagen:

f BIT-advies programma Grensverleggende IT (GrIT).pdf 
vrijdag 21 juni 2019 11:25:00
Definitief BIT-advies orooramma Grensverleggende ITfGrrn.pdf

Heren,
Bijgaand ontvangen jullie het definitief BIT-advies GrIT dat op korte termijn zai worden 
aangeboden door de stass BZK aan Defensie.
Het wegingsdocument stuur ik op de kortst mogeiijke termijn na.
Met vriendelijke groet.
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