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● Aanleiding opdracht 

Inleiding 
 
De Vaste Commissie voor Defensie heeft de staatssecretaris van Defensie verzocht 

…”de Auditdienst Rijk (ADR) te vragen éénmaal per jaar de kwaliteit en volledigheid 

van de informatie in de IT-rapportage en de beheersing en het beheer van het 

project Grensverleggende IT te onderzoeken en de bevindingen aan de Kamer te 

doen toekomen”1. In reactie hierop heeft de staatssecretaris een voorstel2 gedaan 

om de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT op te nemen in het Defensie 

Projectenoverzicht (DPO) en de resultaten van het onderzoek van de ADR hierin als 

bijlage op te nemen. Dit is de eerste keer dat het DPO, als opvolger van het MPO3, 

aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.  

 

De ADR heeft onderzocht in hoeverre de informatie over GrIT in het DPO voldoet 

aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2016 stelt aan beleidsinformatie voor een 

ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming. Ook is onderzocht in 

hoeverre de informatie volledig is conform de toezegging van de staatssecretaris 

aan de Tweede Kamer. Tenslotte is gekeken welke bevindingen te geven zijn over 

het beheer en de beheersing van het programma GrIT.  

 

  

● Centrale hoofdboodschap 

 

De informatie over GrIT in het DPO komt tot stand volgens een proces dat 

grotendeels ordelijk, controleerbaar en deugdelijk verloopt. Hoewel alle toegezegde 

items aan bod komen, is de geboden informatie over het programma GrIT en over 

de heroverweging inhoudelijk summier. Omdat het programma GrIT in 

heroverweging is, kan over de beheersing en het beheer ervan geen uitspraak 

worden gedaan. De heroverweging wordt projectmatig beheerst en heeft de 

verhoogde aandacht van het topmanagement. Het ligt voor de hand de Kamer 

afzonderlijk te informeren over de uitkomsten van de heroverweging GrIT.  

 
 

                                                
1 Tweede Kamer der Staten-Generaal commissie Defensie, Voorstel inzake halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage IT, dd. 17 september 2018, nr. 2018Z15339/2018D44330 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 125, nr 93 
3 MPO is het Materieel projectenoverzicht dat sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag gelijktijdig 
met de begroting aan de Tweede Kamer werd aangeboden 
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1 De informatie over GrIT in het DPO komt tot 

stand volgens een proces dat grotendeels 

ordelijk, controleerbaar en deugdelijk verloopt.  

1.1 Het proces verloopt ordelijk maar is niet beschreven 

 

Het proces van totstandkoming van het DPO is vergelijkbaar met de wijze waarop 

kamerbrieven tot stand komen. De totstandkoming van de informatie over GrIT 

verloopt op een ordelijke wijze, waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

duidelijk zijn verdeeld. Het proces wordt gestart en geleid vanuit de bestuursstaf, 

waarbij de directeur-generaal beleid de kaders en de planning uitzet. Het proces is 

niet in een standaardaanwijzing vastgelegd.  

 

De informatie komt in eerste instantie tot stand vanuit de inhoudelijk deskundigen 

van het Joint IV-Commando (JIVC) en de stafadviseurs van de Defensie Materieel 

Organisatie (DMO). Deze tekstvoorstellen worden afgestemd in een aantal ronden 

met een redactieteam met vertegenwoordigers van de bestuursstaf (CDS, HDFC, 

DGB) en de onderdelen DMO en DOSCO. Wanneer het DPO in concept gereed is 

wordt dit formeel door DGB aangeboden aan betrokken directeuren die het stuk 

controleren en ondertekenen ter goedkeuring. De ADR heeft dit waargenomen in het 

(elektronisch) postsysteem. DGB biedt als eindverantwoordelijke de 

eindconceptversie aan de staatssecretaris aan, in afschrift aan de minister. 

Desgewenst worden op aangeven van de staatssecretaris nog laatste wijzigingen 

aangebracht in de tekst. Deze wijzigingen worden apart geregistreerd en 

opgeslagen.  

 

1.2 De totstandkoming van de informatie is controleerbaar 

 

Hoewel geen specifiek dossier wordt bijgehouden over de GrIT informatie in het DPO 

is de herkomst van de informatie traceerbaar. Allereerst bouwt het voort op eerdere 

rapportages, zoals kamerbrieven en de begroting. Voor het overige is het gebaseerd 

op interne bronnen, zoals verslagen, presentaties, plandocumenten etc. De ADR kon 

deze informatie traceren aan de hand van het dossier van de heroverweging GrIT. 

Daarnaast zijn wijzigingen op conceptteksten traceerbaar, omdat deze door het 

redactieteam worden bijgehouden, onder meer met behulp van trackchanges.  

 

1.3 De informatie komt deugdelijk tot stand 

 

De informatie over GrIT is op een deugdelijke wijze tot stand gekomen. Bronteksten 

worden aangeleverd door materiedeskundigen en op diverse niveaus gecontroleerd 

op consistentie met begroting, jaarverslag, eerdere kamerbrieven en met het 

defensie lifecycleplan (DLP). Hier zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Ook leest 

de Inspectie Rijksfinanciën (IRF) mee in de conceptfase.  

 

Het aangegeven projectvolume is te relateren aan cijfers uit het DLP en de 

begroting en betreffen de investeringskosten, de dubbele beheerslasten, en de 

toename in exploitatie. Exploitatielasten voor bestaande IT vallen hier niet onder.    
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2 Hoewel alle toegezegde items aan bod komen, 

is de geboden informatie over het programma 

GrIT en over de heroverweging inhoudelijk 

summier 

Over alle deelonderwerpen die aan de Kamer zijn toegezegd wordt in het DPO over 

GrIT gerapporteerd. Het betreft inleiding, product, tijd, geld en organisatie. Omdat, 

naar aanleiding van de derde BIT-toets, het programma GrIT wordt heroverwogen, 

is de informatievoorziening over deze onderwerpen summier en voornamelijk 

beperkt tot procedurele opmerkingen. Inhoudelijke informatie over de 

heroverweging zelf is niet opgenomen.  

 

2.1 Risico’s worden niet of nauwelijks toegelicht 

 

Het in de inleiding beschreven strategisch beleidskader is vrijwel onveranderd ten 

opzichte van eerdere rapportages. Hoewel niet vermeld, betekent dat onder meer 

dat outsourcing van IT als optie blijft uitgesloten. Risico’s voor product, tijd, geld en 

organisatie, waarover is toegezegd de Kamer te informeren, worden niet of 

nauwelijks toegelicht. Dit betreft bijvoorbeeld risico’s als gevolg van de reeds 

opgelopen vertraging of die samenhangen met de heroverweging. 

 

2.2 Weinig te melden over de planning 

 

GrIT volgt niet het DMP-proces maar wordt wel behandeld naar analogie van een 

niet gemandateerd DMP-project. Over de planning is voor GrIT nog weinig zinvols te 

melden vanwege de Heroverweging. Daarom wordt alleen vermeld dat er vertraging 

zal worden opgelopen en dat alle voorbereidende activiteiten waar mogelijk zijn 

bevroren.  

 

2.3 Vrijwel geen financiële informatie  

 

In het overzicht Financiën worden geen geraamde uitgaven getoond. Dit is in 

overeenstemming met richtlijnen die in de opmaak van het DPO staan beschreven. 

Gerealiseerde uitgaven t/m 2019 worden daarom ook niet gegeven, hoewel 

uitgaven wel zijn gedaan en gegevens hierover beschikbaar zijn. Ontwikkelingen in 

het budget worden niet gemeld, omdat deze gezien de heroverweging slechts 

schattingen zouden betreffen c.q. commercieel vertrouwelijk zijn. Om diezelfde 

redenen wordt het GrIT budget niet verbijzonderd naar kostenonderdelen. Voor het 

bepalen van de interne personele kosten voor programma GrIT is de administratie 

nog niet ingericht. Wel zou er een schatting kunnen worden gemaakt 
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3 Omdat het programma GrIT in heroverweging 

is, kan over de beheersing en het beheer ervan 

geen uitspraak worden gedaan.  

3.1 De heroverweging wordt projectmatig beheerst en heeft de verhoogde 

aandacht van het topmanagement.  

 

Omdat het programma GrIT in heroverweging is, kan over de beheersing en het 

beheer ervan geen uitspraak worden gedaan. Dit kan pas in een later stadium 

wanneer gekozen is voor een vervolgaanpak. Het project heroverweging GrIT kent 

een andere vorm van governance als voorheen voor het programma GrIT. GrIT 

krijgt daardoor meer bestuurlijke aandacht, omdat de stuurgroep wordt gevormd 

door leden van de bestuursraad aangevuld met materiedeskundigen. Dit is in lijn 

met de trend om het topmanagement verantwoordelijk te maken voor en betrokken 

te houden bij IT in de organisatie. Voor de beheersing van de heroverweging GrIT is 

een werkgroep aangesteld die de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigen. Er 

wordt een ambitieuze planning nagestreefd om eind van het jaar te komen tot een 

keuze voor een vervolgaanpak. Het project heroverweging GrIT is zoveel mogelijk 

opgezet conform de projectmanagementmethodiek Prince2 en de uitwerking van de 

scenario’s worden extern gevalideerd. Het ligt voor de hand de Kamer afzonderlijk 

te informeren over GrIT en de uitkomsten van de heroverweging. 
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4 Aanbevelingen en/of vervolgstappen 

Aanbevolen wordt de Kamer afzonderlijk te informeren over de uitkomsten van de 

heroverweging GrIT. 
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5 Verantwoording onderzoek 

5.1 Werkzaamheden en afbakening 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op de tekst in het projectblad GrIT in het DPO en 

op het beheer en beheersing van het programma GrIT. Het onderzoek bestond uit 

een documentstudie, waarbij kamerstukken zijn bekeken en stukken uit de digitale 

samenwerkingsruimte voor de heroverweging GrIT. Tevens zijn gesprekken gevoerd 

met de procesverantwoordelijken voor de totstandkoming van het DPO, zowel bij 

DMO als bij de Bestuursstaf. Ook zijn gesprekken gevoerd met de leden van de 

werkgroep heroverweging GrIT. Hiervan zijn gespreksverslagen gemaakt die voor 

hoor en wederhoor zijn afgestemd. Ook is gekeken in het werkdossier voor de 

totstandkoming van het DPO bij de Bestuursstaf.  

 

5.2 Gehanteerde Standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

 

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is 

uitgevoerd. 

 

5.3 Verspreiding rapport 

De opdrachtgever, Directeur-generaal Beleid, 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 

Financiën 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. 

 

Het rapport wordt in verkorte vorm (2A4) opgenomen als bijlage bij het Defensie 

projectenoverzicht.  
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6 Ondertekening 

Den Haag, 6 september 2019 

projectleider 

Auditdienst Rijk 
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● Bijlage: verkorte vorm rapport t.b.v. het DPO   
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Onderzoeksrapport van bevindingen van de Auditdienst Rijk t.a.v. GrIT 

 

Inleiding 

 

De Vaste Commissie voor Defensie heeft de staatssecretaris van Defensie verzocht …”de 

Auditdienst Rijk (ADR) te vragen éénmaal per jaar de kwaliteit en volledigheid van de 

informatie in de IT-rapportage en de beheersing en het beheer van het project 

Grensverleggende IT te onderzoeken en de bevindingen aan de Kamer te doen toekomen”4. In 

reactie hierop heeft de staatssecretaris een voorstel5 gedaan om de halfjaarlijkse 

voortgangsrapportage IT op te nemen in het Defensie Projectenoverzicht (DPO) en de 

resultaten van het onderzoek van de ADR hierin als bijlage op te nemen. Dit is de eerste keer 

dat het DPO, als opvolger van het MPO6, aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.  

 

De ADR heeft onderzocht in hoeverre de informatie over GrIT in het DPO voldoet aan de eisen 

die de Comptabiliteitswet 2016 stelt aan beleidsinformatie voor een ordelijke, controleerbare 

en deugdelijke totstandkoming. Ook is onderzocht in hoeverre de informatie volledig is 

conform de toezegging van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Tenslotte is gekeken 

welke bevindingen te geven zijn over het beheer en de beheersing van het programma GrIT.  

 

Samenvatting 

 

De informatie over GrIT in het DPO komt tot stand volgens een proces dat grotendeels 

ordelijk, controleerbaar en deugdelijk verloopt. Hoewel alle toegezegde items aan bod komen, 

is de geboden informatie over het programma GrIT en over de heroverweging inhoudelijk 

summier. Omdat het programma GrIT in heroverweging is, kan over de beheersing en het 

beheer ervan geen uitspraak worden gedaan. De heroverweging wordt projectmatig beheerst 

en heeft de verhoogde aandacht van het topmanagement. Aanbevolen wordt de Kamer 

afzonderlijk te informeren over de uitkomsten van de heroverweging GrIT.  

 

Bevindingen 

 

Kwaliteit van de informatie 

 

Het proces van totstandkoming van het DPO is vergelijkbaar met de wijze waarop 

kamerbrieven tot stand komen. De totstandkoming van de informatie over GrIT verloopt op 

een ordelijke wijze, waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn 

verdeeld. Het proces wordt gestart en geleid vanuit de bestuursstaf, waarbij de directeur-

generaal beleid de kaders en de planning uitzet. Het proces is niet in een standaardaanwijzing 

vastgelegd.  

 

De informatie komt in eerste instantie tot stand vanuit de inhoudelijk deskundigen van het 

Joint IV-Commando (JIVC) en de stafadviseurs van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

Deze tekstvoorstellen worden afgestemd in een aantal ronden met een redactieteam met 

vertegenwoordigers van de bestuursstaf (CDS, HDFC, DGB) en de onderdelen DMO en DOSCO. 

Wanneer het DPO in concept gereed is wordt dit formeel door DGB aangeboden aan betrokken 

directeuren die het stuk controleren en ondertekenen ter goedkeuring. De ADR heeft dit 

waargenomen in het (elektronisch) postsysteem. DGB biedt als eindverantwoordelijke de 

eindconceptversie aan de staatssecretaris aan, in afschrift aan de minister. Desgewenst 

worden op aangeven van de staatssecretaris nog laatste wijzigingen aangebracht in de tekst. 

Deze wijzigingen worden apart geregistreerd en opgeslagen.  

 

Hoewel geen specifiek dossier wordt bijgehouden over de GrIT informatie in het DPO is de 

herkomst van de informatie traceerbaar. Allereerst bouwt het voort op eerdere rapportages, 

zoals kamerbrieven en de begroting. Voor het overige is het gebaseerd op interne bronnen, 

zoals verslagen, presentaties, plandocumenten etc. De ADR kon deze informatie traceren aan 

                                                
4 Tweede Kamer der Staten-Generaal commissie Defensie, Voorstel inzake halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage IT, dd. 17 september 2018, nr. 2018Z15339/2018D44330 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 125, nr 93 
6 MPO is het Materieel projectenoverzicht dat sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag gelijktijdig 
met de begroting aan de Tweede Kamer werd aangeboden 
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de hand van het dossier van de heroverweging GrIT. Daarnaast zijn wijzigingen op 

conceptteksten traceerbaar, omdat deze door het redactieteam worden bijgehouden, onder 

meer met behulp van trackchanges.  

 

De informatie over GrIT is op een deugdelijke wijze tot stand gekomen. Bronteksten worden 

aangeleverd door materiedeskundigen en op diverse niveaus gecontroleerd op consistentie met 

begroting, jaarverslag, eerdere kamerbrieven en met het defensie lifecycleplan (DLP). Hier zijn 

geen bijzonderheden aangetroffen. Ook leest de Inspectie Rijksfinanciën (IRF) mee in de 

conceptfase.  

 

Het aangegeven projectvolume is te relateren aan cijfers uit het DLP en de begroting en 

betreffen de investeringskosten, de dubbele beheerslasten, en de toename in exploitatie. 

Exploitatielasten voor bestaande IT vallen hier niet onder.    

 

Volledigheid van de informatie 

 

Over alle deelonderwerpen die aan de Kamer zijn toegezegd wordt in het DPO over GrIT 

gerapporteerd. Het betreft inleiding, product, tijd, geld en organisatie. Omdat, naar aanleiding 

van de derde BIT-toets, het programma GrIT wordt heroverwogen, is de informatievoorziening 

over deze onderwerpen summier en voornamelijk beperkt tot procedurele opmerkingen. 

Inhoudelijke informatie over de heroverweging zelf is niet opgenomen.  

 

Het in de inleiding beschreven strategisch beleidskader is vrijwel onveranderd ten opzichte van 

eerdere rapportages. Hoewel niet vermeld, betekent dat onder meer dat outsourcing van IT als 

optie blijft uitgesloten. Risico’s voor product, tijd, geld en organisatie, waarover is toegezegd 

de Kamer te informeren, worden niet of nauwelijks toegelicht. Dit betreft bijvoorbeeld risico’s 

als gevolg van de reeds opgelopen vertraging of die samenhangen met de heroverweging. 

 

GrIT volgt niet het DMP-proces maar wordt wel behandeld naar analogie van een niet 

gemandateerd DMP-project. Over de planning is voor GrIT nog weinig zinvols te melden 

vanwege de Heroverweging. Daarom wordt alleen vermeld dat er vertraging zal worden 

opgelopen en dat alle voorbereidende activiteiten waar mogelijk zijn bevroren.  

 

In het overzicht Financiën worden geen geraamde uitgaven getoond. Dit is in 

overeenstemming met richtlijnen die in de opmaak van het DPO staan beschreven. 

Gerealiseerde uitgaven t/m 2019 worden daarom ook niet gegeven, hoewel uitgaven wel zijn 

gedaan en gegevens hierover beschikbaar zijn. Ontwikkelingen in het budget worden niet 

gemeld, omdat deze gezien de heroverweging slechts schattingen zouden betreffen c.q. 

commercieel vertrouwelijk zijn. Om diezelfde redenen wordt het GrIT budget niet 

verbijzonderd naar kostenonderdelen. Voor het bepalen van de interne personele kosten voor 

programma GrIT is de administratie nog niet ingericht. Wel zou er een schatting kunnen 

worden gemaakt 

 

Beheersing en beheer van het project GrIT 

 

Omdat het programma GrIT in heroverweging is, kan over de beheersing en het beheer ervan 

geen uitspraak worden gedaan. Dit kan pas in een later stadium wanneer gekozen is voor een 

vervolgaanpak. Het project heroverweging GrIT kent een andere vorm van governance als 

voorheen voor het programma GrIT. GrIT krijgt daardoor meer bestuurlijke aandacht, omdat 

de stuurgroep wordt gevormd door leden van de bestuursraad aangevuld met 

materiedeskundigen. Dit is in lijn met de trend om het topmanagement verantwoordelijk te 

maken voor en betrokken te houden bij IT in de organisatie. Voor de beheersing van de 

heroverweging GrIT is een werkgroep aangesteld die de belangrijkste stakeholders 

vertegenwoordigen. Er wordt een ambitieuze planning nagestreefd om eind van het jaar te 

komen tot een keuze voor een vervolgaanpak. Het project heroverweging GrIT is zoveel 

mogelijk opgezet conform de projectmanagementmethodiek Prince2 en de uitwerking van de 

scenario’s worden extern gevalideerd. Aanbevolen wordt de Kamer afzonderlijk te informeren 

over de uitkomsten van de heroverweging GrIT. 
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