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Aanleiding 
Naar aanleiding van verschillende documenten en onderzoeken, waaronder de Kabinetsreactie 

commissie Elias, de Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en het Besluit toekomst Bureau 

ICT-toetsing (BIT) is aan de Tweede Kamer toegezegd dat departementen een meerjarig 

informatieplan opstellen (kamerstuk 26643, nr. 656). In het Besluit CIO-stelsel (2020) is het 

meerjarig departementaal informatieplan (I-plan) verankerd en zijn de taken voor de 

departementale CIO, de departementale CISO, CIO-Rijk en CISO-Rijk hieromtrent opgenomen. 

Het interdepartementale CIO-beraad heeft het Kwaliteitskader Meerjarige Departementale 

Informatieplannen vastgesteld. Het kwaliteitskader is op 1 januari 2022 in werking getreden en 

bevat een nadere uitwerking van de inhoud van het I-plan en het proces van aanlevering.  

Ieder departement levert jaarlijks een departementaal I-plan op met daarin de prioritaire 

doelstellingen op het gebied van de informatievoorziening van het ministerie voor de komende drie 

tot vijf jaren. Een indicatief aantal hierbij is tussen de vijf en acht prioritaire doelstellingen.  

Het doel van het departementale I-plan is niet een overzicht van alle lopende projecten, maar inzicht 

in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering die 

voortvloeien uit de prioritaire doelstellingen. De departementale I-plannen zijn geagendeerd in het 

Wetgevingsoverleg Digitale Zaken, dat gepland staat op 14 november. Het I-plan wordt door 

Defensie aangeboden aan CIO-Rijk voor de rijksbrede beschouwing. Daarnaast is afgesproken in het 

CIO-beraad dat departementen zelf hun I-plan na 7 november 2022 aanbieden aan de Tweede 

Kamer. 

Geadviseerd besluit 
U wordt verzocht het departementaal I-plan Defensie aan te bieden aan de Tweede Kamer middels 

gevoegde aanbiedingsbrief. Daarna zal ik zorgen voor het aanbieden van het plan aan de CIO-Rijk. 

Kernpunten 
Het departementaal I-plan Defensie is afgeleid van de Defensienota 2022 en de daarin beschreven 

doelstellingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie.  De prioritaire 

doelstellingen voor de komende jaren zijn: 

 Basis op orde (moderniseren IT-infrastructuur) 

 Informatiehuishouding (Defensie open op orde) 

 Informatiegestuurd optreden (inclusief data en cyber) 

 Goed werkgeverschap 

 Arbeidsextensiviteit 

 Doorontwikkeling decentraal CIO-stelsel 

De financiële paragraaf geeft zoals afgesproken alleen een kwalitatief inzicht in de financiële impact 

van de prioritaire doelstellingen in het informatieplan. 
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Toelichting 
Financiële overwegingen 

Dit plan volgt de Defensiebegroting en het daarbij behorende planningsproces. De financiële 

paragraaf is kwalitatief en bevat geen financiële toezeggingen. Afgestemd met HDFC. 

Juridische overwegingen 

Met DJZ is afgestemd dat dit I-plan geen juridische consequenties heeft. 

Communicatie 
Defensie is niet het enige ministerie dat een I-plan aanlevert. Directie Communicatie onderhoudt 
contact met overige ministeries over de communicatie omtrent dit onderwerp. Voor deze stap in het 
proces voorziet directie Communicatie geen actieve communicatie. Afgestemd met DCo. 
 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonlijke gegevens van de steller worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

Chief Information Officier 




