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Aanleiding 
De meerjarige, departementale informatieplannen zijn een vereiste conform het 
Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 20211. Alle ministeries verzenden op de tweede 
woensdag van november jaarlijks en gelijktijdig hun meerjarige informatieplannen 
aan de Tweede Kamer. Het informatieplan bevat de prioritaire doelstellingen op 
het gebied van de informatievoorziening van het ministerie voor de komende drie 
tot vijf jaren. Hierbij is het uitgangspunt dat I niet alleen staat, en evenmin een 
doel op zichzelf is, maar dat I in het hart van beleid en uitvoering bijdraagt aan 
nieuwe en betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties. 

De Staatssecretaris van BZK schrijft een Rijksbrede beschouwing op de 
departementale informatieplannen. In deze beschouwing worden de rode draden 
samenvat en geduid aan de hand van het rijksbreed digitaliseringsbeleid. 
Daarnaast worden proces, format en focus van de informatieplannen beschouwd. 

De brief sluit af met een aantal toezeggingen voor de komende jaren om de 
Tweede Kamer nog meer inzicht te geven in de departementale plannen op het 
gebied van digitalisering. Deze toezeggingen betreffen 1. nadere concretisering en 
uniformering van de informatieplannen, 2. sterkere verbinding met de 
Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren, 3. het bieden van een overzicht van 
budgetten voor digitalisering en 4. het geven van inzicht in digitalisering in de 
Rijksbegroting. 

Geadviseerd besluit 
Graag Kamerbrief ondertekenen en doorzetten voor verzending aan de Kamer. 

Kern 
Van 2020 tot en met november 2022 was er frequente interdepartementale 
afstemming in het CIO-beraad Rijksdienst over vorm en inhoud van de 
departementale informatieplannen en de Rijksbrede beschouwing. 

Op 17 oktober jl. is de Rijksbrede beschouwing besproken in de Ambtelijke 
Commissie Digitalisering. Deze stemde in onder voorbehoud van enkele 
wijzigingen en een laatste bespreking in het CIO-beraad. Op 20 oktober stemde 
ook het CIO-beraad in met de brief, waarna deze is doorgeleid naar de Raad voor 
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Bestuur en Justitie. Deze was akkoord, en de brief is zonder wijzigingen als 
hamerstuk doorgezet naar de Ministerraad. 
Op 4 november 2022 is de Rijksbrede beschouwing op de meerjarige, 
departementale informatieplannen zonder wijzigingen aangenomen in de 
Ministerraad. 
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2022-0000602122 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t. 

Motivering 
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 

Bijlagen 
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1 	 Kamerbrief Rijksbrede beschouwing op de meerjarige, 
departementale informatieplannen 
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