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Samenvatting
Sinds 2008 rapporteert de minister van BZK jaarlijks over de grote en hoogrisico
ICT-projecten van het Rijk aan de Tweede Kamer. Met ingang van 2011 wordt deze
rapportage ondersteund door de publicatie van alle projecten op het Rijks ICT
dashboard (www.rijksictdashboard ).

Het verzoek tot rapportage, het actualiseren van de gegevens op het ICT
dashboard, is aan u gedaan door de CIO Rijk op 9 december 2016 door middel van
zijn brief ‘Jaarrapportage Grote ICT-projecten’.

Het onderzoek naar de ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming van
de rapportage grote ICT-projecten 2016 (actualisering Rijks ICT-dashboard) van
Defensie is uitgevoerd in uw opdracht, verstrekt door de gedelegeerd opdrachtgever
op 22 februari 2017.

Op basis van de drie geformuleerde deelvragen (uit de onderzoeksaanpak, zie
hieronder) komen wij tot de volgende bevindingen en verbeterpunten.

1. Ten aanzien van het proces van identificatie-, registratie en selectieproces
van alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen:

De volledigheid van projecten met een ICT-component van ten minste € 5
miljoen is niet geborgd. Wij bevelen u aan om de volledigheid te borgen door
naast de ICT projecten, ook de vastgoed-, materieel- en releasematige
onderhoudsprojecten te beoordelen op de aanwezigheid en omvang van een
ICT-component, deze als zodanig te betrekken in de selectie van projecten
met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen en dit in de beschrijving
van het proces op te nemen.

2. Ten aanzien van de uitvraag naar de in het Rijks ICT-dashboard op te
nemen projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen:

De uitvraag naar gegevens over de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen
grote ICT-projecten gebeurt bij het ministerie van Defensie centraal door de
dO en verloopt op beheerste wijze.

3. Ten aanzien van het ordelijk, controleerbaar en deugdelijk opnemen van de
aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard:

De informatie op het dashboard kon worden aangesloten met de financiële
administratie en op onderliggende projectdocumentatie. Het
rapportageproces is echter niet eenvoudig reconstrueerbaar, omdat de
onderliggende gegevens uit de Principal Toolbox niet zonder meer zijn aan te
sluiten op het dashboard. Aanbevolen wordt om de PTB verder in te richten
zodat deze beter aansluit op de informatievelden van het Rijks ICT
dashboard. Hierdoor verbetert de controleerbaarheid en het maakt ook dat
de rapportage eenvoudiger en sneller kan verlopen.

De interne personeelskosten worden niet bij alle projecten op dezelfde wijze
verantwoord. Van de projecten die in een kas/verplichtingenstelsel worden
gevoerd zijn de interne personeelskosten niet verantwoord op het project
omdat er voor deze projecten geen tijdregistratie wordt bijgehouden.
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Aanbevolen wordt om een duidelijke richtlijn op te stellen voor het
berekenen van de personeelskosten bij de projecten die in het
kas/verplichtingenstelsel worden gevoerd. Tot slot wordt aanbevolen om
voor nieuwe projecten in het projectplan een capaciteitsplanning op te
nemen en een tijdregistratie van het project bij te houden.
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Bevindingen en verbeterpunten

1.1 Het identificatie-, registratie- en lectieproces garandeert nog geen
volledigheid van projecten met een 1 mponent van ten minste € 5
miljoen

Onderzoeksvraag 1: Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het
proces van identificatie, registratie en selectie van alle projecten met een ICT
component van ten minste € 5 miljoen?

1.1.1 Het projectportfolio-management (PPM) proces is bij het ministerie van Defensie
verder uitgewerkt en beschreven

Bij het ministerie van Defensie is de verantwoordelijkheid voor het projectportfolio
management (PPM) belegd bij de commandant der strijdkrachten (CDS) en niet bij
de CIO. In 2016 is door de CDS het PPM-proces verder uitgewerkt, beschreven en
ingericht op basis van in de maatschappij gangbare methodieken en van het
handboek portfoliomanagement Rijk. De verdeling van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden is in deze uitwerking meegenomen. Binnen de nieuwe IV governance
structuur zal het PPM-proces zich de komende tijd in de uitvoering moeten
ontwikkelen en naar een hogere graad van volwassenheid groeien.

1.1.2 De volledigheid van projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen is
niet geborgd

Eerdere jaren is geconstateerd dat de volledigheid van projecten met een ICT
component van ten minste € 5 miljoen niet is geborgd. Ondanks dat de dO het
afgelopen jaar naast alleen de CDS nu ook het JIVC als bron voor de selectie heeft
geraadpleegd, is de volledigheid nog steeds niet geborgd.
Het projectenportfolio, dat voor een groot deel bestaat uit het defensie
investeringsplan (tabblad IV/C41) biedt geen volledig overzicht van projecten met
een grote ICT-component. Er zijn projecten met een grote ICT-component die niet
worden aangemerkt als ICT project, maar als materieelproject of vastgoed project.
Deze projecten komen daarom nu onterecht niet in aanmerking voor selectie en
voor opname in het Rijks ICT-dasboard omdat ze niet in de scope van het PPM bij de
CDS zijn. Een voorbeeld hiervan is het project Defensie Bewakings- en
Beveiligingssysteem (DBBS)1.

1 Opgemerkt kan worden dat het project DBBS wel via de zogenaamde sourcingsrapportage aan de Tweede Kamer
wordt gerapporteerd.
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Dit project is aangemerkt als een vastgoed project en voldoet aan de criteria voor
opname op het Rijks ICT dashboard. Dit project is echter niet als een project met
een grote ICT component geïdentificeerd en geregistreerd in de projectenportfolio.
Een ander voorbeeld is het project Niet Operationeel Dienstvervoer (PNOD). Ook dit
is een project met een grote ICT component en voldoet mogelijk aan de criteria voor
opname op het Rijks ICT dashboard. Ook dit project is echter niet als zodanig
geregistreerd in de projectenportfolio.

Verder zijn er releasematige onderhoudsprojecten met een grote ICT component die
niet in de projectenportfolio voorkomen maar die in een aantal gevallen wel in het
Rijks ICT-dashboard terecht dienen te komen. Een overzicht van deze projecten is
niet bij de do of bij de CDS aanwezig, maar informatie hierover is afkomstig vanuit
het Joint IV commando.

Verbeterpunt
Evenals vorig jaar blijft het een aandachtspunt voor de dO en voor de CDS om
binnen het PPM kritisch te blijven kijken welke projecten al of niet worden
geregistreerd, geïdentificeerd en geselecteerd als zijnde een project met een grote
ICT component. Naast de ICT projecten, zoals geregistreerd in het defensie
investeringsplan (tabbiad IV), dienen ook de vastgoed- en materieelprojecten en
releasematige onderhoudsprojecten beoordeeld te worden op de aanwezigheid en
omvang van een ICT component en als zodanig in de selectie van projecten met een
ICT component groter dan € 5 miljoen te worden betrokken. Tevens bevelen wij u
aan om in de beschrijving van het proces ook de criteria op te nemen op grond
waarvan een project wordt bestempeld als een project met een grote ICT
component (o.a. hoe bepaal je de ICT component) en op grond waarvan projecten
met een ICT component groter dan € 5 miljoen uitgezonderd kunnen c.q. moeten
worden voor publicatie op het Rijks ICT-dashboard (wel of geen wapensysteem of
rubricering).

1.1.3 De communicatie in het dashboard over gerubriceerde projecten verdient extra
aandacht
In het rapportageproces wordt tegen dilemma’s aangelopen als het gaat om
publicatie over gerubriceerde projecten. Defensie rapporteert over enkele van dit
soort projecten. De gevoeismatige problemen bij de rapporteurs om een dergelijk
project te omschrijven, worden afgevangen door de beveiligingscoördinator van het
opdrachtgevende defensieonderdeel en vervolgens door een check van de
beveiligingsautoriteit op het samenstel van informatie over alle projecten op het
Rijks ICT-dashboard.

Het verbeterpunt van vorig jaar om vanuit de dO richtlijnen te verstrekken voor
publicatie dan wel dispensatie voor gerubriceerde projecten is opgepakt.
Gerubriceerde projecten die al op het Rijks ICT-dashboard voorkomen worden
jaarlijks geactualiseerd tot einde van het project. Nieuwe gerubriceerde projecten
met een ICT component groter dan € 5 miljoen worden uit de selectie gehouden en
dus niet gepubliceerd op het dashboard. Op het moment dat er openbaarmaking
plaatsvindt over dit soort projecten aan de Tweede Kamer, zal alsnog publicatie op
het Rijks ICT-dashboard plaatsvinden.
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1.2 De uitvraag naar gegevens over de in t Rij ICT-dashboard op te nemen
grote ICT-projecten verloopt op heerste wijze

Onderzoeksvraag 2: Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het
proces van uitvraag van de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen projecten met
een ICT-component van ten minste € 5 miljoen?

Het uitvraag- en rapportageproces is beschreven in de uitvraagnota van de CIO.
Daarnaast heeft de dO een presentatie verzorgd voor alle rapporteurs over het
rapportage proces voor grote ICT projecten. Tevens heeft de dO een training
verzorgd voor de rapporteurs voor het invullen van de gegevens voor het
dashboard. De CIO heeft tijdig de uitvraag gedaan aan de rapporteurs en de
rapporteurs hebben allen tijdig gereageerd en stand van zaken per peildatum in het
Rijks ICT dashboard geplaatst. Daar waar nodig wordt de rapporteur ondersteund
door de CIO bij het invullen van de informatie op het Rijks ICT-dashboard. Tot slot
wordt voor 2017 door de dO op basis van het Handboek Portfoliomanagement Rijk
voor projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen een interne
procesbeschrijving gemaakt voor de rapporteurs over de publicatie op het Rijks ICT
dashboard.

De uitvraag gebeurt centraal door CIO Defensie op basis van de selectie van
projecten. Dat betekent dat van projecten die niet in de selectie zitten, maar die wel
in aanmerking komen voor publicatie op het Rijks icr dashboard, geen uitvraag
wordt gedaan aan de project- c.q. programmaleiders (zie ook paragraaf 1.1.2).

1.3 Het opnemen van de aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard is
deugdelijk maar verdient aandacht wat treft interne personeelskosten

Onderzoeksvraag 3: Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij ten
aanzien van het ordelijk, controleerbaar en deugdelijk opnemen van de
aangeleverde gegevens in het Rijks ICT-dashboard?

1.3.1 De informatie op het dashboard kon worden aangesloten met de financiële
administratie en op onderliggende projectdocumentatie

De financiële informatie over de realisatie kon, voor zover het totalen betrof,
evenals vorige jaren door ons worden aangesloten met de financiële administratie in
SAP FINAD. De toerekening van de uitgaven naar de verschillende kostensoorten
wordt extracomptabel bijgehouden met behulp van MS Excel. We hebben
vastgesteld dat de planning en realisatie consistent waren met eerdere rapportages.

De overige informatie kon worden herleid naar projectplannen,
afwijkingsrapportages en andere documenten in de Principal Toolbox (PTB). Voor
anderen dan de projectteamleden is het echter niet eenvoudig om zelfstandig in de
PTB de audittrail van het dashboard te reconstrueren. De indeling en de
informatievelden in de PTB komen niet overeen met het dashboard. Daarom is
steeds een mondelinge toelichting nodig vanuit het projectmanagement om de
informatie in het dashboard te verklaren en de bronnen en audittrail aan te geven.

Op basis van onze gesprekken met de rapporteurs zijn in een aantal gevallen enkele
correcties doorgevoerd op de in concept gerapporteerde projectinformatie.

2017-0000068586 Pagina 11 van 17



Rapport van bevindingen

Verbeterpunt
Aanbevolen wordt om de PTB van Defensie verder in te richten zodat deze beter
aansluit op de informatievelden van het Rijks ICT-dashboard. Hierdoor verbetert de
controleerbaarheid en het maakt ook dat de rapportage eenvoudiger en sneller kan
verlopen.

1.3.2 De interne personeelskosten worden niet bij alle projecten op dezelfde wijze
verantwoord

Volgens het ‘Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een ICT
component van ten minste € 5 miljoen’ moeten de interne personeelskosten worden
verantwoord. Wij hebben vastgesteld dat van de projecten die niet in een baten
lastenstelsel worden gevoerd, de interne personeelskosten niet als zodanig worden
verantwoord op het project. Door de rapporteurs van projecten vanuit het
kas/verplichtingenstelsel werd aangegeven dat de interne personeelskosten niet
worden verantwoord omdat er geen tijdschrijfsysteem op het project wordt
gehanteerd. Verder hebben we vastgesteld dat in tegenstelling tot vorig jaar er ook
geen schatting meer wordt gegeven van de interne personeelskosten bij de
projecten die worden gevoerd vanuit het kas/verplichtingenstelsel.

Tot slot willen wij benadrukken dat vanuit PPM oogpunt het ook van belang is om
inzicht te hebben in de totale kosten van de projecten.

Verbeterpunt
Wij bevelen aan om een duidelijke richtlijn op te stellen voor het berekenen van de
personeelskosten bij de projecten die in het kas/verplichtingenstelsel worden gevoerd.
Tevens wordt aanbevolen om voor nieuwe projecten in het projectplan een
capaciteitsplanning op te nemen en een tijdregistratie van het project bij te houden.
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2 Ondertekening

Den Haag, 31 maart 2017

De Auditdienst Rijk,
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Bijlagen

Bijlage 1
Overzicht van projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen
waarover wordt gerapporteerd

Pro ectnaam
NAFIN Transport Netwerk (NTN)
ARGO II
Advanced Passenger Information (API) 3
DefCert fase 1
SWD Olympus
EKMS (cryptosleutelmanagement)
Basisvoorziening KMar
IT-KMAR-IGO
Grensverleggende IT (GrIT)
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Bijlage 2
Onderzoeksverantwoording

Aanleiding opdracht
Binnen de Rijksdienst is meer aandacht en betere informatievoorziening gevraagd
voor sturing en beheersing van grote ICT projecten. Sinds 2008 rapporteert de
minister van BZK jaarlijks over grote ICT- aan de Tweede Kamer. Dit vindt plaats op
basis van door de vakministers aan de minister van BZK aangeleverde rapportages
(via het zogeheten ‘Rijks ICT-dashboard”) over deze ICT-projecten.
Het verzoek tot rapportage, het actualiseren van de gegevens op het Rijks ICT
dashboard, is aan u gedaan door DG 00 op 9 december 2016 door middel van brief
‘Jaarrapportage Grote ICT-projecten’.
De Auditdienst Rijk is belast met het onderzoek naar het proces van het tot stand
komen van de rapportage grote ICT-projecten bij de ministeries.

Het gaat hierbij om projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
• ICT vormt een essentiële factor om het vereiste project- of programmaresultaat

te kunnen verwezenlijken;
• de meerjarige kosten van de ICT-component bedragen ten minste €5 miljoen;
• het Rijk draagt alleen of grotendeels de verantwoordelijkheid voor het project en

de kosten komen ten laste van de Rijksbegroting.
Projecten bij publiekrechtelijke zbo’s, die voldoen aan de eerste twee selectiecriteria
zijn eveneens onderdeel van de rapportage aan de Tweede Kamer.

Doelstelling
Deze opdracht voeren wij uit in opdracht van de minister van Defensie,
vertegenwoordigd door de Chief Information Officer (CIO) van Defensie.

De doelstelling van deze opdracht is het onderzoeken van het ordelijk,
controleerbaar en deugdelijk totstandkomen van de rapportage grote ICT-projecten
(stand Rijks ICT-dashboard per 31-12-2016) en het rapporteren van daarbij
geconstateerde bevindingen en verbeterpunten. De kwaliteit van een permanent
ingericht proces van identificeren, registreren en selecteren van alle projecten met
een ICT-component van ten minste € 5 miljoen is hierbij een belangrijke
randvoorwaarde en is marginaal in dit onderzoek betrokken.

Deze doelstelling vertaalt zich naar de volgende onderzoeksvragen:

Ten aanzien van het identificatie-, registratie- en selectiejroces:
1. Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het proces van

identificatie, registratie en selectie van alle projecten met een ICT
component van ten minste € 5 miljoen?

Ten aanzien van het raI~ortagejroces:
2. Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij in het proces van

uitvraag naar de in het Rijks ICT-dashboard op te nemen projecten met een
ICT-component van ten minste € 5 miljoen?

3. Welke bevindingen en verbeterpunten signaleren wij ten aanzien van het
ordelijk, controleerbaar en deugdelijk opnemen van de aangeleverde
gegevens in het Rijks ICT-dashboard?
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De functionaliteit en het beheer van het Rijks ICT-dashboard vallen buiten de scope.

Randvoorwaarden voor het onderzoek
Deze opdracht is een onderzoeksopdracht waarmee wij geen zekerheid verschaffen.
Dat betekent dat wij geen controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren en geen
samenvattend oordeel geven. We beschrijven de feitelijke bevindingen en
vermelden de relevante verbeterpunten.

Aanpak
Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de beheersmaatregelen bij de
departementale dO. In principe is geen uitgebreid onderzoek verricht op individueel
projectniveau. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door de Auditdienst Rijk
(ADR) uit andere hoofde reeds onderzochte relevante beheersmaatregelen en
verkregen uitkomsten.
De volgende activiteiten hebben wij uitgevoerd:

• inventariseren van de relevante risico’s van het gehele
totstand kom ingsproces (selectie en rapportage);

• vaststellen in hoeverre er een permanent proces binnen het ministerie is
ingericht om de volledigheid en juistheid van de identificatie, registratie en
selectie van alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5
miljoen te waarborgen;

• vaststellen in hoeverre er een proces binnen het ministerie is ingericht om
de volledige uitvraag (inclusief zbo’s) ten behoeve van de rapportage grote
ICT-projecten te waarborgen;

• onderzoek naar de opzet, het bestaan (en de werking) van het gehele
proces van totstandkoming van de rapportage (stand Rijks ICT-dashboard
per 31-12-2016 en tussentijds);

• vaststellen van de aansluiting van de stand in het Rijks ICT-dashboard per
31-12-2016 met onderliggende systemen/documentatie;

• marginale beoordeling van de aannemelijkheid van de gegeven
toelichtingen;

• marginale toets van de consistentie met de eerder verstrekte (financiële)
gegevens aan de Tweede Kamer.

Op basis van de onderliggende (CIO-)dossiers is per onderzocht project met een
ICT-component van ten minste € 5 miljoen nagegaan in hoeverre:

• de gegevens aansluiten met de individuele projectadministraties;
• een marginale toets is uitgevoerd op de inhoud van de rapportage;
• de rapportage aansluit op die van vorig jaar en eventueel eerder

uitgevoerde werkzaamheden;
• tussentijdse rapportages via het dashboard zijn gerealiseerd (n.a.v.

kamerbrief).

Voor ons onderzoek zijn interviews gehouden met functionarissen die bij het
opstellen en intern toetsen van de informatie in de rapportage zijn betrokken.
Verder is de beschikbare documentatie doorgenomen en is, voor zover mogelijk, een
relatie gelegd met de beschikbare gegevens uit onze controlewerkzaamheden ten
behoeve van de financiële jaarverantwoording van het Ministerie.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden zoals
opgenomen in ons audit charter2 van toepassing.

2 Audit charter is op te vragen bij de Auditdienst Rijk (versie 13 april 2016)
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Verspreidingskring rapport van bevi i
Het onderzoek sluiten wij af met dit rapport van bevindingen aan de minister van
Defensie (vertegenwoordigd door de departementale dO). De CIO zal deze
rapportage aan de minister van BZK (vertegenwoordigd door de CIO-Rijk)
doorsturen.

Dit rapport wordt voor het opstellen van een samenvattende rapportage door de
opsteller tevens uiterlijk 1 april 2017 verstrekt aan de coördinator ADR-onderzoek
rapportage grote ICT-projecten.

De opdrachtgever, de minister van Defensie, is eigenaar van dit rapport. De ADR is
de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de
opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen.
In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt.
De minister van Defensie stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer
met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de
website.
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