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Debat: algemeen overleg ICT ontwikkelingen 

Datum: donderdag 14 december 2017 Tweede Kamer, ’s-Gravenhage  

Bijdrage: Jan Middendorp, Tweede Kamerlid VVD  

 

Digitalisering biedt tal van kansen voor een veiliger en sterker Nederland. Het tempo waarmee de 

overheid en vooral BZK op die kansen inspelen ligt te laag. Digitalisering werkt alleen als het op een 

voor mensen begrijpelijk wijze gebeurt. Voor de VVD is dat een belangrijk criterium en daarom wil ik 

de staatssecretaris oproepen steeds te beginnen bij de vraag: wat heeft de Nederlander aan de 

digitalisering van de overheid? 

  

We hebben het in dit Huis de afgelopen maanden veel over de coördinatie van de 

Digitaliseringsagenda gehad en ik denk dat we met het regeerakkoord in de hand aan de slag 

moeten. Mij viel tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van J&V op dat de minister 

aangaf met cybersecurity aan de slag te gaan. De VVD is daar blij mee. De minister van justitie gaf 

ook aan te gaan praten met de ministeries van OCW, I&W, VWS - maar noemde BZK niet. Ik ben 

benieuwd hoe de Staatssecretaris dat ziet? 

  

Dan over de digitaliseringsstrategie van BZK zelf. Een eerdere versie van de Wet digitale overheid zag 

op “diensten die het Burgerservicenummer moeten gebruiken” de daaropvolgende op “diensten die 

het 'algemeen belang’ dienen”. Hoe moet ik dat verschil zien? Voor de VVD is het belangrijk dat we 

de meerwaarde van digitalisering aan de mensen in Nederland kunnen uitleggen. Een goed 

voorbeeld zou kunnen zijn hoe de staatssecretaris aankijkt tegen de meerwaarde van eID voor de NL 

economie? 

  

Dan over de slagkracht van de Rijksdienst. Zoals we gisteren bespraken – toen het ging over 

paspoorten - is voor de VVD de stap van plan naar concreet resultaat van groot belang. Te vaak loopt 

het in de uitvoering mis. Hoe wordt geborgd dat parallel aan de Wet de rijksdienst versterkt wordt? 

Ik zag dat alleen door EU goedgekeurde identificatiemiddelen gebruikt kunnen worden. Hoe ervaart 

de staatsecretaris bij het maken van de Wet de rol van Europa? Beknot de EU de mogelijkheden van 

Nederland om aan digitalisering te werken? 

 

Voor eID wil ik graag vragen naar de uitvoering van de motie Bruins Slot / Middendorp (27859-108) 

over de implicaties van de koerswijziging voor eID om een publiek middel te gaan ontwikkelen. De 

VVD wil graag haast maken en als je de door de voorganger van de staatssecretaris beloofde brieven 

naloopt lopen we achter. Wanneer worden de uitkomsten van de marktconsultatie over eID 
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verwacht? Tot slot hierover. De VVD is blij dat de overheid nu aan de slag gaat met het snel 

ontwikkelen van een publiek middel. Hoe kijkt de staatsecretaris aan tegen private eID middelen? 

  

Ik krijg veel berichten van derden (vooral uit het bedrijfsleven en de ICT-sector) die willen helpen bij 

de digitalisering van de overheid. De staatssecretaris vast ook. Daar zitten slechte en goede ideeën 

bij maar door ruimte te geven aan ideeën buiten de vaste processen en aanpak om kunnen we 

wellicht verder komen. Zo hoorde ik onlangs het idee alleen projecten boven de E2m te beginnen. 

Het sprak mij wel aan maar is vast te kort door de bocht. Waarom niet al die energie van buiten 

gebruiken in een klein experiment, in de vorm van een speciale ad hoc groep verantwoordelijk is 

voor specifieke actie voor een korte periode? Niet groot en naast het bestaande. Bijvoorbeeld een 

app om mensen te machtigen. Als er niets uit komt zijn we even ver als we nu zijn maar het zou in de 

ogen van de VVD een mooi experiment zijn. Wil de staatssecretaris dat toezeggen? 

 

Twitter: @Jan_Middendorp | Facebook: JanMiddendorpVVD 

 


