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Betreft Rapportage Bureau ICT-Toetsing (BIT) 1 januari tot 30 juni
2018

Geachte heer Knops,

In het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing van 10 juli 2015 zijn in
artikel 5 lid 2 aan de Toezichtsraad BIT de volgende drie opdrachten gegeven:

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

• het periodiek rapporteren aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
• het geven van opdracht voor evaluaties.

In onderstaande rapportage wordt door de Toezichtsraad BIT voldaan aan de in
sub 2 genoemde periodieke rapportage over de periode 1 januari 2018 tot en met
30 juni 2018.

Wij hechten eraan u te melden dat door ons de samenwerking met het BIT als
open en constructief wordt ervaren. Onze bevindingen en opmerkingen dienen
dan 00k gelezen te worden in het licht van het streven naar het borgen en
stimuleren van de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT
overeenkomstig artikel 5 lid 2 van het Instellingsbesluit.

Naar aanleiding van de op 26 juni 2018 door de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden Kamerbrief (2018Z12669) over de
organisatorische wijziging van het BIT heeft de Toezichtsraad haar werkwijze
aangepast door tot 1 januari 2019 intensiever toezicht te houden op de uit te
brengen BIT-adviezen. Dit is door de Toezichtsraad ingevuld door:

• voorafgaand aan het uitgaan van een definitief advies kennis van het
advies te nemen inclusief van het bijbehorende verantwoordings-
wegingsdocument;

• de vergaderfrequentie te intensiveren (naar maandelijks);
• direct op de hoogte te worden gesteld van tijdens een toets

geconstateerde bijzonderheden.

Daarnaast staat het de Bureaumanager vrij om de Toezichtsraad te bellen om te
overleggen over een toets. Van alle contacten en vergaderingen worden notulen
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gemaakt die, indien het op een toets betrekking heeft, eveneens wordt vastgelegd
in het dossier van de toets.

Met betrekking tot het door het BIT gegeven advies inzake de Basisregistratie
Personen (BRP) heeft de Toezichtsraad in September 2017 de aanpak van de
toetsing van Operatie BRP (oBRP) en In Beheer Name BRP (IBN BRP) besproken
en is van mening dat een degelijke aanpak en evaluatie heeft plaatsgevonden. Op
11 april 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met de Commissie BRP. De
Toezichtsraad heeft de uitkomsten van de Commissie BRP bestudeerd en intern

besproken. We herkennen ons niet in de twijfels over de robuustheid van het BIT
zoals verwoord in het rapport van de Commissie BRP.

Conform artikel 6 van het Instellingsbesluit heeft de Toezichtsraad op 24 augustus
2018 een opdracht gegeven aan het externe bureau Andersson, Elffers, Felix,
Organisatie en Informatica Adviseurs B.V. (AEF) om een evaluatie van het Bureau
ICT-toetsing uit te voeren in het tweede halfjaar 2018. De eindrapportage wordt
dit jaar verwacht. De vorige evaluatie uitgevoerd door het externe bureau
Noordbeek B.V. heeft plaatsgevonden in oktober 2016 en had betrekking op het
eerste jaar van het opereren van het BIT.

We hebben het AEF gevraagd om onder meer in haar rapportage te betrekken:

• 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. Zoals wij in eerdere

rapportages hebben aangegeven blijven wij zorgen hebben over de
volledigheid van de aanmeldingen door de ministeries, doordat de
aanmeldingen niet altijd overeenkomstig zijn aan het Rijks ICT-
dashboard;

• de huidige organisatorische plaats waardoor het BIT buiten de CIO-
organisatie is komen te staan en waarover aan de Tweede Kamer

separaat is gecommuniceerd;

• een eerste aanzet voor de gedachtevorming over de mogelijke
wenselijkheid van het langer laten bestaan van het BIT dan is vastgelegd
in het Instellingsbesluit;

• de voor- en nadelen van een risico-gebaseerd toetsen van ICT-projecten
doordat het aanbod van de projecten mogelijk groter zal worden waarbij
tevens betrokken wordt het normenkader en de toetsingscriteria dat
daarbij gehanteerd moeten worden.
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Met vriendelijke groet,
Namens de Toezichtsraad BIT

Prof. dr. J.P.l: (pans) Verkruijsse RE RA
Voorzitter Toezichtsraad BIT
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