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Beslisnota Rijksbreed Cloudbeleid 2022 voor TK 

Aanleiding 

In de Ministerraad van 19 augustus jl. is het voorgenomen Rijksbreed Cloudbeleid 

2022 goedgekeurd. Hierna zijn zoals afgesproken in ambtelijk overleg nog enkele 

aanscherpingen verwerkt en woordkeuzes aangepast. Deze zijn in de bijgevoegde 

versie, de Kamerbrief Rijksbreed Cloudbeleid 2022 (bijlage 1) verwerkt.  

Geadviseerd besluit 

Instemmen met de voorgestelde definitieve kamerbrief voor doorgeleiding naar 

de TK. 

Kern 

De aanpassingen in de nieuwste versie van het Rijksbreed Cloudbeleid 2022 zijn 

aangegeven en toegelicht in bijlage 1. Naast aanpassingen van woordkeuzes gaat 

het over de volgende aanpassingen:  

- Pagina 1: Een onderscheid tussen een pre-scan en een formele DPIA, 

zodat het onderscheid tussen een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling (pre-scan DPIA) en een volledige 

data protection impact assessment (formele DPIA) duidelijk aangegeven 

is. Een pre-scan wordt uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een 

hoog risico bij de verwerking van persoonsgegevens. Een formele DPIA 

wordt uitgevoerd indien er daadwerkelijk sprake is van waarschijnlijk een 

hoog risico; 

- Pagina 4: Verduidelijking dat openbaarmaking over de besluitvorming in 

het licht van de Wet Open Overheid niet geschiedt door CIO Rijk, maar 

door de eigenaar. Tevens verwoordt dat met name de besluitvorming over 

DPIA's openbaar gemaakt wordt. Achtergrond is dat in risicoanalyses en 

DPIA's vaak gedetailleerde informatie over kwetsbaarheden staat, die 

(nog) niet standaard gedeeld kan worden. Hiermee is ook uw toezegging 

aan MinSZW om dit in ambtelijk overleg te regelen ingelost. 

- Pagina 5: Uitgevoerde DPIA’s en risicoanalyses worden door de eigenaar 

van de bronregistratie vooraf aan CIO Rijk toegezonden. Aangezien 

basisregistraties in principe geen gebruik mogen maken van public 

cloudvoorzieningen wordt er vooraf een advies gegeven door CIO Rijk. 

Het advies van CIO Rijk is onderdeel van de besluitvorming door de 

eigenaar van de bronregistratie om een uitzondering te maken op dit 

verbod. Voor afnemers van basisregistraties gelden de reguliere eisen 

voor verwerking.  
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24 augustus 2022 

 

Politieke context 

Het nieuwe Rijksbreed Cloudbeleid is in maart toegezegd aan de Kamer, naar 

aanleiding van vragen hiertoe vanuit de Kamer. Het streven was om dit voor het 

zomerreces af te ronden, maar dat bleek niet mogelijk.  

 

Dit cloudbeleid neemt de belemmering weg om als Rijksoverheid gebruik te 

kunnen maken public clouddiensten, met in acht name van de risico's. Dit is ook 

nodig voor toekomstige ontwikkelingen van Europese public clouddiensten.  

Communicatie 

De kamerbrief: Rijksbreed cloudbeleid 2022 is besproken met Persvoorlichting. 

Voor woordvoering is een document opgesteld met een kernboodschap en Q&A’s 

t.a.v. het cloudbeleid. Persvoorlichting verwacht (externe) aandacht voor het 

beleid en licht u hierover in.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Geen. 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Bij verzending aan de Kamer gaan in het kader van transparantie ook beslisnota’s 

bij eerdere versies van de Kamerbrief (bijlage 3) mee. 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1. Kamerbrief Rijksbreed 

Cloudbeleid 2022 

Versie van het Rijksbreed 

Cloudbeleid met de ambtelijk 

afgestemde wijzigingen na de 

MR verwerkt.  

2 PDF Versie van gewijzigde 

Kamerbrief 

 

3. Eerdere Beslisnota's Rijksbreed 

Cloudbeleid 2022 

Nota aan de staatssecretaris 

t.b.v. actieve openbaarmaking. 

 

 




