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VVD, CDA EN PVV ZETTEN IN OP ICT

Zo zet het geplande nieuwe kabinet ste-
vig in op grote ICT-projecten en het aan-
pakken van problemen. Dat moet gebeu-
rendoorhet aanscherpenvanhet toezicht.
Daarmeehooptde regeringde stroomvan
problemen van de afgelopen jaren in te
dammen, zoals bijvoorbeeld het EPD,
OV-chipkaart, en diverse mislukte soft-
ware introducties.

PRIVACYVRIENDELIJK
Een opmerkelijke stap is dat stevig wordt
ingezet op privacy. Als er persoonsgege-
vens worden opgeslagen dan moet met re-
gelmaat getoetst worden of de maatrege-
len wel effectief zijn. Daarmee lijkt het
kabinet te breken met de vorige regering
die vragen naar het effect van maatrege-
len steevast weigerde te beantwoorden.
Als er datalekken zijn dan moeten dien-
sten, “waaronder de overheid”, dat mel-
den en een toezichthouder kan vervolgens
boetes uitdelen voor het niet melden. On-
duidelijk is of de lekken dan ook publiek
wordengemaakt.Eendergelijkeplichtbe-
staat momenteel al in de meeste Ameri-
kaanse Staten.

CYBERCRIME
Ook zet het kabinet stevig in op cybercrime
en belooft een integrale aanpak te bieden.
Dat is een relatief eenvoudige belofte, om-
dat momenteel binnen de overheid al aan
een dergelijke aanpak wordt gewerkt. De
Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrij-
ding heeft dat op dit moment in de portef-
uille.
Toch betekent dit niet dat er beperkingen
op internet worden aangebracht. In het re-
geerakkoord wordt expliciet beloofd dat het
internet vrij en open wordt. “Dat is iets waar
wij hard voor hebben geknokt”, vertelt
PVV’er Hero Brinkman tegen Webwereld.
“Het is een liberale kijk op de overheid en
dat zie je online ook terug.”

IDENTITEITSVASTSTELLING
Bij de beperking van immigratie, een van de
speerpunten, heeft het geplande kabinet
minder op met privacy.
Het “restrictieve en selectieve” migratiebe-
leid krijgt vorm met “intensivering van con-
trole, handhaving en uitvoering van be-
staande voorschriften, met inbegrip van
nieuweinformatiesystemen,uitwisselingvan
gegevens en technieken voor identiteits-
vaststelling.”

INNOVATIE
Er wordt meer geld geïnvesteerd in inno-
vatie. Die subsidies moeten vooral kleine
bedrijven stimuleren nieuwe ontwikkelin-
gen te starten. Daar staat wel tegenover
dat de “thema gerichte” subsidies worden
gehalveerd tot grofweg 500 miljoen. Dat
zijn bijvoorbeeld subsidies op zaken als
andere vormen van energie.
Verder zal de overheid zelf inventiever
moeten worden, want de regering wil op
de werkplek flink bezuinigen. Niet alleen
moeten er minder ambtenaren komen, er
zal ook aan flexibelere werkplekken moe-
ten worden gewerkt, staat in het concept
regeerakkoord.

OPENER
Ook burgers moeten van de ICT-ambi-
ties kunnen genieten. Er zal meer infor-
matie toegankelijk moeten komen, waar-
door “ICT veel beter en vruchtbaarder
gebruikt wordt”, stelt Hero Brinkman.
“Het is simpel. Informatie moet opener.
Het is een droomregeerakkoord met
droomakkoorden, waarvan ik in ieder ge-
val weet dat de mogelijkheden van ICT
veel beter en vruchtbaarder gebruikt kun-
nen worden.”

Het conceptakkoord tussen VVD, CDA, gedoogd door de PVV, zet stevig in op ICT. Er komt een brede meldplicht bij
datalekken en privacyschendingen. Ook grote risicovolle ICT-projecten worden aangepakt. © ANP

REGEERAKKOORD BONDIG OVER ICT

INFORMATIEVEILIGHEID
Het akkoord is verder uitermate bondig
over ICT. Relatief veel aandacht is er voor
informatieveiligheid en bescherming van
persoonsgegevens. Zo belooft het regeer-
akkoord dat voorgenomen maatregelen
inzake opslag, koppeling en verwerking
van persoonsgegevens bij aanvang nog
eens uitvoerig onder de loep worden ge-
nomen. Het kabinet wil ook een meld-
plicht voor verlies, diefstal of misbruik van
persoonsgegevens. De nationale toezicht-
houder moet boetes kunnen opleggen bij
het niet naleven daarvan.

CYBERCRIME
Ook belooft het kabinet een ‘integrale aan-
pak van cybercrime’. Het regeerakkoord
zwijgt over het belang van dienstverlening
aan burgers. De term dienstverlening wordt
alleen zijdelings gebruikt bij de verbeterin-
gen die er in de zorgsector nodig zijn. De
aandacht voor ‘e-health’ (het gebruik van
ICT om zorgprocessen te verbeteren en be-
taalbaar te houden) beperkt zich tot één
deelterrein: “Het gebruik van e-mental he-
alth wordt bevorderd om de zelfredzaam-
heid van cliënten te vergroten.” Deze vorm

van ‘e-health’ is in Nederland overigens al
vrij succesvol.

TRANSPARANTIE
In mei toonde de nieuwe Britse regering
dat ICT ook een veel explicietere rol kan
spelen in een regeerakkoord. Het akkoord
tussen de conservatieven en de liberaal-
democraten noemt uitdrukkelijk een aan-
tal ICT-middelendiehetpolitiekesysteem
in het Verenigd Koninkrijk kunnen mo-
derniseren en meer transparantie schep-
pen.

In het regeerakkoord belooft het kabinet Rutte-Verhagen meer aandacht voor de grote ICT-projecten en voor auto-
matiseringsproblemen bij de overheid. Het toezicht daarop wordt ‘structureel aangescherpt’.


