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In het debat over sms-berichten op de telefoon van de minister-president op 
donderdag 19 mei 2022 is onder meer een toezegging uitgesproken door de 
minister-president om de geactualiseerde departementale actieplannen Open op 
Orde naar de Tweede Kamer te sturen in het vierde kwartaal van 2022, 
tegelijkertijd met het geactualiseerde Generieke Actieplan ‘Open op Orde’. 
Daarnaast heeft het lid Leijten (SP) op 16 juni 2022 een set van 16 schriftelijke 
vragen1 gesteld aan ieder ministerie over de getroffen maatregelen op de 
ministeries naar aanleiding van de lessen uit het toeslagenschandaal op gebied 
van de informatiehuishouding, waarin onder andere de actieplannen en 
nulmetingen van de ministeries zijn opgevraagd.  
 
Met deze brief beantwoord ik, namens alle ministeries, schriftelijke vraag 7 die is 
gesteld door het lid Leijten (SP): “Heeft uw ministerie een nulmeting in het kader 
van het “Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding” 
gemaakt en een verbeterplan (=actieplan) opgesteld? Zo ja, kunt u deze 
nulmeting en het verbeterplan onverwijld naar de Kamer sturen?” door het 
beschikbaar stellen van de actieplannen en nulmetingen van de ministeries aan de 
Kamer. De antwoorden op de overige vragen van het lid Leijten (SP) worden 
afzonderlijk en gelijktijdig met deze brief door de minister van BZK, mede namens 
de minister-president en de staatssecretaris van BZK aan uw Kamer gezonden. 
 
Naar aanleiding van het eerdergenoemde debat heeft het ministerie van 
Algemene Zaken zijn actieplan op dezelfde dag openbaar gemaakt. Hierbij worden 
de toegezegde actieplannen en de nulmetingen van de overige departementen, 
daar waar van toepassing gelakt conform de AVG-vereisten en vooruitlopend op 
de actualisatie van het Generieke Actieplan ‘Open op Orde’, aan Uw Kamer ter 
beschikking gesteld. De scope van deze openbaarmaking is exclusief de Sui 
Generis-organisaties (de Nationale Politie en de Raad voor de Rechtspraak) en 
Hoge Colleges van Staat die als zelfstandig deelnemer meedoen aan Open op 
Orde. 
 

 
1 Kenmerken: 2022Z12281, 2022Z12282, 2022Z12284, 2022Z12285, 2022Z12286, 
2022Z12287, 2022Z12288, 2022Z12289, 2022Z12290, 2022Z12291, 2022Z12292. 
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De bij de kabinetsreactie2 toegekende middelen zijn bestemd voor alle onderdelen 
van de Rijksoverheid, inclusief (publiekrechtelijke) ZBO’s, Sui Generis-
organisaties en Hoge Colleges van Staat. Dit is in lijn met de reikwijdte van het 
Generieke Actieplan ‘Open op Orde’. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met 
de bijzondere en zelfstandige positie van de Sui Generis-organisaties en Hoge 
Colleges van Staat.  
 
Uit de actieplannen blijkt dat niet alle ambities met de beschikbare middelen 
gerealiseerd kunnen worden. Het totaalbudget voor de verbetering van de 
informatiehuishouding over de periode 2021 tot en met 2026 bedraagt € 787 mln. 
Voor 2021 was € 104 mln. beschikbaar gesteld, per saldo resteert € 683 mln. 
voor de periode 2022 t/m 2026. Uit de verbeterplannen van de 
Rijksoverheidsorganisaties voor 2022 blijkt dat de vraag voor 2022 ruim € 120 
mln. hoger ligt dan het beschikbare budget. Dat leidt bij meerdere organisaties 
tot een stevige prioritering en een latere realisatie van de niet-geprioriteerde 
maatregelen. Het totaal aangevraagd budget voor de looptijd van het programma 
blijkt opgeteld op € 1.435 mln. uit te komen, waar er € 787 mln. tot en met 2026 
beschikbaar is. Daarbij hebben nog niet alle Rijksorganisaties hun totaal 
verwachte investering over de hele looptijd in hun actieplan opgenomen. De 
consequenties van het verschil tussen vraag en budget beschrijven we in het 
geactualiseerde Generieke Actieplan ‘Open op Orde’ dat in het vierde kwartaal 
naar Uw Kamer wordt gestuurd.  
 
  
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Digitalisering en Koninkrijksrelaties  
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