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Nota Hoofdlijnenbrief digitalisering 

Aanleiding 
Aanbieding nieuwe versie hoofdlijnenbrief Digitalisering, ter verzending aan de 
Tweede Kamer voor het proceduredebat in de VKC Digitalisering op 9 maart 2022. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord met bijgevoegde hoofdlijnenbrief, die tevens wordt ondertekend door 
MinJenV, MinRb en MinEZK. 

Kern 
De huidige versie van de hoofdlijnenbrief is in nauw overleg met u in de afgelopen 
weken tot stand gekomen. Ook zijn de andere in de brief genoemde 
departementen geconsulteerd, en is hun reactie verwerkt. U heeft op 8 maart 
overleg met minister EZK. De laatste tekstsuggesties zijn in deze versie verwerkt. 
De Kamer wil de brief graag voor 9 maart ontvangen, met het oog op de 
procedurevergadering op die dag. 

Toelichting 
Deze is inhoudelijk op werkniveau en niveau DG gedeeld met de in de brief 
genoemde departementen. Dit heeft tot gerichte aanvullingen en correcties 
geleid, zonder de hoofdboodschap van de brief te wijzigen. Op 8 maart spreekt u 
met minister EZK. De laatste tekstuele punten zijn meegenomen in deze versie. 
 
Vervolgproces: 
In de hoofdlijnenbrief wordt aangekondigd dat deze wordt gevolgd door een 
werkagenda digitalisering. Het proces om hiertoe te komen wordt de komende 
weken uitgewerkt, en zal met u worden besproken.  

Politieke context 
De Kamer (Vaste Kamercommissie Digitalisering) heeft gevraagd om deze 
hoofdlijnenbrief voor 9 maart. Kamerbreed is de roep voor meer sturing van de 
overheid op digitalisering. 

Financiële/juridische overwegingen 
De financiële en juridische consequenties van de in de brief genoemde trajecten 
worden per traject uitgewerkt, waar passend al in de komende werkagenda.  

Krachtenveld 
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Na de interdepartementale afstemming van de afgelopen weken zijn verschillende 
tekstuele aanvullingen in de tekst verwerkt.  

Strategie 
Het vervolg op verzending, is het toewerken naar de in de hoofdlijnenbrief 
aangekondigde werkagenda digitalisering.  

Uitvoering 
NVT – uitvoeringstoets zal terugkomen in de concrete uitwerking van de in de 
brief genoemde trajecten. 

Communicatie 
• De brief zal openbaar worden na verzending aan de Kamer. 
• De brief zal in de toekomst een centrale rol spelen in de woordvoering op 

het onderwerp digitalisering.   

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
nvt 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 
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