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Aanleiding
Artikel 4 lid c van het Besluit ClO stelsel Rijkdienst 2021 verplicht de

departementen met ingang van 2022 tot het jaarlijks opstellen actualiseren van

een meerjarig departementaal informatieplan en dit naar de Tweede Kamer te

sturen

Geadviseerd besluit

Invulling te geven aan bovengenoemde verplichting door in te stemmen met

verzending van bijgevoegd Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2023

2024 naar de Tweede Kamer

Het informatieplan ligt tevens ter bespreking en besluitvorming voor in de RBJ

onderraad van 1 11 en de MR van 4 11 Dit als bijiage bij de brief van stas BZK

aan de Tweede kamer met een rijksbrede beschouwing van de departementale
informatieplannen

Kernpunten

Het meerjarig informatieplan
• Is grotendeels een samenvatting van de Digitaliseringsvisie BZ 2030 en het

informatieplan DCV 2020 2023 Het bevat daarmee geen nieuw beleid

uitvoering afspraken of financiele verplichtingen
• Bevat daarnaast een globale beschrijving van de relatie met de I strategie Rijk

2021 2025 en de organisatie en financiering van de informatiehuishouding
ICT informatievoorziening digitalisering en het gebruik van data van BZ

• Is bedoeld om jaarlijks de Tweede Kamer te informeren over de in de

voorgaande punten genoemde onderwerpen
• Kent een voorgeschreven format proces wordt jaarlijks geactualiseerd en in

november aan de Tweede Kamer aangeboden op basis van een door de ICBR

vastgesteld kwaliteitskader

• Is vastgesteld in de Managementraad 24 8 en Bestuursraad 9 9
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Toelichting

De Managementraad heeft het meerjarig informatieplan op 24 8 goedgekeurd wel

met het verzoek enkele wijzigingen in het visie hoofdstuk door te voeren Dit is

inmiddels gebeurd Vervolgens is de Bestuursraad op 9 9 akkoord gegaan met het

meerjarig informatieplan en aanbieding hiervan via de bewindspersoon aan de

Tweede Kamer
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