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Bijlage: Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023 

 

Algemeen 

Q1 
Kamerbrief met handreiking sociale media monitoring door gemeenten 
 
Kamerbrief rapportage naar aanleiding van onderzoek naar discriminerend profiel in 
Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA) 2015. Hierin worden tevens de volgende 
onderwerpen opgenomen: 

• Rapportage naar aanleiding van onafhankelijke evaluatie LAA 
• Convenanten met Signaalleveranciers LAA 

 
Kamerbrief stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer (BSN) 
 
Voortgangsbrief van het programma Verbetering van het reisdocumentenstelsel, 
inclusief besluit rondom de RAAS-DOBbox (Reisdocumenten Aanvraag en Archief 
Station - Decentrale Opslag Biometrie) 
 
Kamerbrief over de uitvoering van de moties Rajkowski d.d. 30 juni 2022 en Rajkowski 
en Van Weerdenburg d.d. 29 maart 2022 om: 

• Een scan te maken van apparatuur of programmatuur van organisaties uit 
landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda die aanwezig 
is binnen (de kernsystemen van) de vitale sector en deze resultaten te 
betrekken bij het toegezegde onderzoek met betrekking tot aanbestedingen 
van de rijksoverheid; 

• Te komen met een richtlijn voor de rijksoverheid en haar leveranciers dat 
producten of diensten van organisaties en bedrijven uit landen met een 
offensieve cyberagenda gericht tegen Nederland uit bepaalde aanbestedingen 
geweerd kunnen worden.  

  
Q2 
De agenda voor de digitale samenleving (eind Q2) 
 
Voortgangsbrief over de maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met 
paspoorten 
 
Q3 
Voorstel van rijkswet wijziging Paspoortwet in verband met een centrale voorziening 
voor biometrische gegevens, inclusief weglaten geslacht op de Nederlandse 
identiteitskaart 
 
Kamerbrief stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP) 
 
Q4 
Voortgangsrapportage Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren 
 
Voorstel van rijkswet wijziging Paspoortwet in verband met ontvlechting van de 
Nederlandse identiteitskaart en het voorstel voor de Wet op de Nederlandse 
identiteitskaart 
 

 

Hoofdlijn 1: Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk 

Q1 
Voortgang Digitale Inclusie 
 
Q4 
Programmaplan Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 2024 
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Hoofdlijn 2: Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen 

Q1 
Kamerbrief voortgang Kinderrechten online 
 
Q2 
Kamerbrief reactie op privacy onderzoek ADR en start inrichting Chief Privacy Officer 
(CPO) stelsel 
 
Kamerbrief over het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) 
 
Q4 
Voortgangsrapportage van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) waarin 
opvolging wordt gegeven aan de motie Kathmann (c.s.) om de cyberweerbaarheid van 
de medeoverheden in kaart te brengen, waar nodig ondersteuning aan te bieden, en 
daarbij gebruik te maken van de expertise die is opgebouwd in relevante organisaties, 
zoals het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Security Delta, 
Informatiebeveiligingsdienst en dcypher 
 
Voortgangsbrief over de inrichting van het Chief Privacy Officer (CPO) stelsel in het 
Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 
 

 

Hoofdlijn 3: Iedereen heeft regie op het digitale leven 

Q1 
Kamerbrief Uitkomsten Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) Europese 
Digitale Identiteit Raamwerk (eIDAS herziening) 
 
Derde voortgangsrapportage Uitvoering van de motie Marijnissen c.s. en motie Klaver 
c.s. (Motie#21) 
 
Kamerbrief inzake de verkenning voor een extern en onafhankelijk onderzoek naar 
uitvoering van de motie Marijnissen c.s. en motie Klaver c.s. (Motie#21) 
 
Q2 
Kamerbrief inzake de algemene maatregel van bestuur met betrekking tot Stichting 
Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) 
 
Q3 
Voortgang Europese digitale identiteit 
 

 

Hoofdlijn 4: Een waardengedreven digitale overheid die werkt voor iedereen 

Q1 
Voortgangsbrief I-strategie Rijk, inclusief: 

• Voortgang informatieparagraaf 
• Voortgang plan van aanpak inzake een aparte begroting voor Digitale Zaken 

dat samen met het ministerie van Financiën wordt ontwikkeld (TZ202211-226) 
in lijn met de motie van de leden Van Ginneken en Leijten 
 

Verslag schriftelijk overleg Rijksbreed Cloudbeleid 
 
Reactie op advies AP inzake Rijksbreed Cloudbeleid 
 
Implementatiekader Rijksbreed Cloudbeleid 2022 
 
Verslag wetsvoorstel Wet Adviescollege ICT‐toetsing 
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Voortgangsrapportage Open Source beleid overheid 
 
Voortgangsbrief over de uitvoering van de aanbevelingen uit het ROB-adviesrapport 
‘Sturen of gestuurd worden?’ 
 
BNC-fiche Interoperable Europe Act 
 
Deel twee Woo-verzoek broncode DigiD 
 
Q2 
Geactualiseerd generiek actieplan Open op Orde in het voorjaar van 2023 
 
Kabinetsreactie over de uitkomst van de onderzoeken van de Inspectie 
Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE), Adviescollege Openbaarheid en 
Informatiehuishouding (ACOI), Regeringscommissaris Informatiehuishouding waarbij 
volgende moties worden meegenomen:  
• De motie van het lid Ellian c.s. (Kamerstuk II 2021/22, 35925 III, nr.24); Verzoekt 

de regering om een uniforme werkwijze te realiseren voor bewindspersonen ter 
zake van het archiveren van communicatie, zoals sms- en appberichten, en meer 
controle en waarborgen in die werkwijze te realiseren.  

• De motie van het lid Van der Graaf c.s. (Kamerstuk II 2021/22, 35925 III, nr.26); 
Verzoekt de regering de regeringscommissaris Informatiehuishouding advies uit te 
laten brengen over het gebruik van communicatiekanalen in relatie tot archief- en 
openbaarheidswetgeving en op basis hiervan de richtlijnen en werkwijze aan te 
scherpen. 

• De motie van de leden Van der Graaf en Dassen (Kamerstuk II 2021/22, 35925 III, 
nr.27); Spreekt uit dat de handreiking zo dient te worden geïnterpreteerd dat een 
te bewaren chatbericht ook daadwerkelijk integraal gearchiveerd dient te worden. 
 

Wetsvoorstel hergebruik van overheidsinformatie i.v.m. implementatie Open Data 
richtlijn 
 
Evaluatie Strategische I-agenda 2019-2021 
 
Q4 
Voortgang Plan van aanpak inzake een aparte begroting voor Digitale Zaken dat samen 
met het ministerie van Financiën wordt ontwikkeld (TZ202211-226) in lijn met de 
motie van de leden Van Ginneken en Leijten 
 
Rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen 
 

 

Hoofdlijn 5: Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het 
Koninkrijk  

Q1 
Kamerbrief Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer (BSN) 
 
Q4 
Reactie op het onderzoek naar de digitale infrastructuur in Caribisch Nederland (in 
samenwerking met het ministerie van EZK) 
 

 

 


