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Voortgang Kader Vitale digitale overheid 

Aanleiding 
Tijdens het PO met DGDOO op 4 juli jl. is met u een concept Kamerbrief 
besproken over een beveiligingskader voor vitale informatieprocessen. U ging niet 
akkoord met deze conceptbrief. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd kennis te nemen van de bijgestelde conceptbrief en hiermee 
akkoord te gaan. 

Kern 
• Tijdens het PO DGDOO zijn de volgende verbeterpunten besproken: 

o Wat willen we bereiken, waarom en wat is onze rol daarbij. 
o De definitie van vitaal zou duidelijker in de brief moeten zitten.  
o De Europese dimensie moet toe worden gevoegd aan de brief.  
o De brief is te lang. 

• Bijgevoegd (bijlage 1) is het verslag van het PO DGDOO (agendapunt 5). 
• In de nieuwe conceptbrief is uw ambitie scherper verwoord. 
• De brief blijft beperkt tot de meest noodzakelijke passages. 
• Wat vitaal is bij de overheid, is uitgeschreven. 
• De aansluiting met Europa is sterker gemaakt. 

Toelichting 
Ter informatie is de set bijgevoegd die eerder aan u is aangeboden en is 
besproken in het PO DGDOO van 4 juli (bijlage 2 tot en met 6). 
 
Inhoud 
In het PO gaf u aan dat vrijblijvendheid voorbij moest zijn. De brief is hiermee in 
lijn gebracht. Niet alleen het voor de overheid wettelijk verplichten van de 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is in de brief opgenomen, maar ook 
toezicht en handhaving op alle overheidspartijen vanuit BZK is nu opgenomen.  
 
Verder gaat de brief explicieter in op de eventuele werking van de Netwerk- en 
Informatiebeveiliging richtlijn 2 (NIB2) op medeoverheden. NIB2 geeft aan dat 
lidstaten (na een risicobeoordeling) lokale/regionale overheden binnen scope van 
de richtlijn kunnen plaatsen. Bestaande criteria hiervoor zijn echter al meermalen 
op de gehele overheid toegepast met als resultaat dat enkele hoofdvoorzieningen 
als vitaal zijn geïdentificeerd, zoals DigiD en de Basisregistratie Personen (BRP).  
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Planning 
Het is de ambitie om kaderstelling in de volgende tranche van de Wet Digitale 
Overheid (WDO) op te nemen, afhankelijk van de timing van de implementatie 
van de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn 2 (NIB2) en de timing van 
verschillende tranches van de WDO. De implementatie van NIB2 in nationale 
wetgeving moet 21 maanden na formele vaststelling in alle lidstaten zijn 
afgerond. De vaststelling wordt in het najaar van 2022 verwacht, zodat NIB2 rond 
de zomer van 2024 moet zijn geïmplementeerd.  
 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
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Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 
Niet geopenbaarde tekst is onderdeel van lopende onderhandelingen, zowel 
interdepartementaal als interbestuurlijk. 
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