
“Wij brengen broodnodige ICT-
kennis de Tweede Kamer in, zodat 
ICT-fails zo snel mogelijk tot het 
verleden behoren.”

“Een speciaal, interdepartementaal 
instituut moet overheid, onderwijs, 
organisaties en ondernemers 
bij elkaar brengen en de 
binnenlandse en buitenlandse 
inzet op digitaal terrein 
coördineren.”

“Liever een eigen ondergronds 
netwerk van hightech bekabeling. 
Misschien moet daar, analoog 
aan wegen en vaarwegen, een 
“Rijksdigistaat” voor opgericht 
worden.” 

“Coördinatie binnen het kabinet 
voor digitale onderwerpen, 
aangezien de wereld om ons heen 
zeer snel digitaliseert.” 

“De CDA wil de Grondwet 
uitbreiden met digitale 
grondrechten.”

“De open source community actief 
betrekken bij voorlichting over 
privacy.” 

“Er is voortaan één minister 
verantwoordelijkheid voor zowel 
digitalisering van de overheid zelf 
als digitalisering in de samenleving 
en economie, inclusief de 
veiligheid, privacy en ethische 
aspecten. In de Tweede Kamer 
dringen we aan op een vaste 
commissie Digitale Zaken.”

“Een ministerie van digitale 
zaken is onmisbaar. Digitalisering 
veroorzaakt misschien wel de 
meest ingrijpende verandering van 
de 21ste eeuw. Daarnaast pleit 
Volt voor het gebruik van open 
source software door de overheid, 
zowel intern als in de omgang met 
burgers.”

“FVD is voor verplichting tot 
privacy en security by design.” 

“We willen dat een ‘Commissie-
Digitalisering’ de politiek adviseert 
over de maatschappelijke 
gevolgen van technologische 
ontwikkelingen en voorstellen doet 
voor aanvullende burgerrechten in 
het digitale tijdperk.”

“Veilige digitalisering in publieke 
sector. Goede bescherming 
van data bij publieke instanties 
is cruciaal. Daarom wil de 
ChristenUnie dat er heldere 
richtlijnen worden gehanteerd voor 
de bescherming van publieke data 
bij alle overheden.”

“Wij zien een ministerie van ICT en 
technologie waarin 3 speerpunten 
worden bepaald en die hard 
optreedt tegen de ondermijning 
van onze samenleving door 
buitenlandse technologie 
monopolies.”

“Er komt een digitaliseringsbeleid 
waarbij de rechten en behoeften 
van de burger centraal staan, en 
niet de digitalisering op zich. We 
streven ernaar het internet officieel 
te definiëren als nutsvoorziening 
zijn.” 

“Er komt geen ministerie van 
digitale zaken. Het effect daarvan 
zou zijn dat bewindspersonen 
zich achter elkaar kunnen 
verschuilen. Wel komt er een vaste 
Kamercommissie voor digitale 
zaken.”

“De Partij voor de Dieren staat voor 
een samenleving waarin het recht 
op privacy en zelfontplooiing wordt 
gerespecteerd.”

“We vervangen de Wet 
openbaarheid van bestuur door 
Wet open overheid waarbij de 
norm is dat data van de burger 
is en niet van de overheid. 
We zorgen daarbij voor een 
cultuuromslag: openheid wordt de 
norm.”

 “Daarom gaat de overheid 
veel transparanter te werk 
en acteert zij als één digitale 
overheid met toegankelijke 
en gebruiksvriendelijke 
dienstverlening, open algoritmes 
en open source systemen.” 

een kabinet met meer aandacht voor digitalisering?

In dit overzicht vermelden we een 

aantal concrete voorstellen van een 

aantal partijen. Dit is natuurlijk maar een 

greep uit alles wat zij erover zeggen. 

Lees vooral de partijprogramma’s van 

álle partijen om een weloverwogen 

keuze te maken. 

Klik op de partij voor meer informatie. 

opvallende voorstellen

https://d66.nl/verkiezingsprogramma/
https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://bij1.org/programma/
https://www.sp.nl/verkiezingsprogramma-2021
https://ja21.nl/partijprogramma.pdf
https://www.fvd.nl/standpunten
https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021
https://www.vvd.nl/verkiezingsprogramma/
https://groenlinks.nl/verkiezingsprogramma
https://vrijensociaalnederland.nl/
https://voltnederland.org/standpunten
https://www.cda.nl/verkiezingsprogramma
https://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-pvdd-2021-2025
https://freedom.nl/

	Knop 1: 
	Knop 2: 
	Knop 3: 
	Knop 7: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 16: 
	Knop 4: 
	Knop 5: 
	Knop 15: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 6: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 


