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Betreft Rapportage Bureau ICT-toetsing (BIT) 1 juli tot 31 december
2019

Geachte heer Knops,

In het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing 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 van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties;

•  het geven van opdracht voor evaluaties.

In onderstaande rapportage wordt door de Toezichtsraad BIT voldaan aan de
periodieke rapportage over de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

Wij hechten eraan u te melden dat door ons de samenwerking met het BIT in het
algemeen en het waarnemend hoofd BIT in het bijzonder 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.

In het tweede halfjaar van 2019:

•  zijn zes adviezen uitgebracht;
•  zijn per 31 december 2019 vijf toetsen onder handen;
•  heeft een technische briefing plaatsgevonden.

In het tweede halfjaar van 2019 zijn een tweetal onderzoeken, te weten de BIT-
beleidsdoorlichting en IV en overheid: de pubertijd voorbij? (naar aanleiding van
motie Middendorp), tot eindrapportage gekomen. Mede op basis van deze
onderzoeken en het evaluatierapport van AEF uit november 2018 heeft u op 20
december 2019 een brief aan de Tweede Kamer doen uitgaan waarin u uw

voorgenomen besluit over de toekomst van het BIT aan de Tweede Kamer
kenbaar heeft gemaakt.

De Toezichtsraad kan zich volledig vinden in het door u genomen besluit om het
BIT na 2020 verder te laten gaan als onafhankelijk adviescollege met een
wettelijke grondslag.
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Omtrent de voortgang van deze wijziging van dienstonderdeel naar onafhankelijk
adviescollege zai de Toezichtsraad u periodiek rapporteren. Op 4 februarl 2020
heeft dit al geleid tot een overleg met de dgOO over de te nemen stappen. Hierblj
staat het garanderen van de continuiteit van de werkzaamheden van het BIT
voorop.

In zijn rapportage van 5 September 2019 heeft de Toezichtsraad zijn grote zorg
uitgesproken met betrekking tot de ontstane discrepantie tussen de beschikbare
toetscapaciteit en de omvang van het takkenpakket van het BIT. Binnen het BIT

is een start gemaakt met betrekking tot de analyse van de toenemende
taakopdracht zoals vastgelegd in uw Kamerbrief en zoais deze zijn opgenomen in
de hiervoor genoemde rapportages. De Toezichtsraad benadrukt dat met het
toenemende takenpakket een snelle aanvulling e.g. vergroting van de personele
bezetting van het BIT een hoge prioriteit heeft. Hierbij dient rekening gehouden te
worden met opieiding en training van nieuwe medewerkers zowel ten aanzien van
het huidige takenpakket als de uitbreiding daarvan.
Eveneens is in het rapport van 5 September gewezen op de risicogerichte selectie
van projecten. De Toezichtsraad hecht eraan nogmaals te wijzen op de
consequentie dat hierdoor sommige grote projecten niet worden getoetst en dat
niet getoetste projecten risico's kunnen bevatten die een succesvoi afronden van
zo'n project negatief kunnen bei'nvloeden. De Toezichtsraad houdt deze
ontwikkeiing nauwiettend in de gaten teneinde tijdig ongewenste ontwikkeiingen

te onderkennen en maatregeien te kunnen treffen.

In de transitieperiode zai de Toezichtsraad haar intensiever toezicht, zoais
gecommuniceerd in de door u verzonden Kamerbrief (Kamerstuk 26643, nr. 546)
op 26 juni 2018, op de uit te brengen BIT-adviezen continueren. De Toezichtsraad
houdt daarbij de voigende werkwijze aan:

•  voorafgaand aan het uitgaan van een definitief advies kennis hiervan te
nemen inciusief van het wegings- en verantwoordingsdocument;

•  maandelijks een vergadering te hebben;
•  direct op de hoogte te worden gesteid van tijdens een toets geconstateerde

bijzonderheden.

•  daarnaast staat het waarnemend hoofd BIT vrij om de Toezichtsraad te belien

om te overieggen over een toets;

•  alle contacten en vergaderingen worden geregistreerd en, indien het op een
toets betrekking heeft, eveneens vastgeiegd in het dossier van de toets.

Met vriendeiijke groet,

Namens de Toezichtsraad BIT
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