Den Haag, 16 mei 2022

HERZIENE AGENDA: i.v.m. toevoeging agendapunten 5, 14, 15, 25 (*)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Digitale Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
LNV
OCW
RU
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 18 mei 2022
11.00 - 12.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

18, 23
23
23
23
18, 19, 23
6, 23
23
23
4, 5, 8, 9, 19, 23
23
23
23
23
23

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, L. Boeve - 13
mei 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z19952
Ter bespreking.

Voorstel:

Mededelingen
2.

Agendapunt:

Brief van de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer bij haar
rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der
delen"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) 16 december 2021
Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport
"Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen" - 35992-1
Ter bespreking.
De voorzitter van de werkgroep, dhr. Van der Staaij, zal dit agendapunt
toelichten. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: 1. Met welke
aanbevelingen is de commissie al van start gegaan? 2. Wat zijn daarmee de

Voorstel:
Noot:

ervaringen tot nu toe? 3. Zijn er al best practices dan wel
verbeteringen/suggesties te noemen?

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in
verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van
Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de
netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te
verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief
kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te
informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze
aanbieders

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 21 april
2022
Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband
met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en
Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en
informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze
aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om
andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten
ten behoeve van deze aanbieders - 36084
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 juni te 12.00uur.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

5.

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 10 mei 2022
Wetgevingsrapport - Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en
informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de
Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de
netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan
deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om
andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten
ten behoeve van deze aanbieders (36084) - 2022Z08963
Ter informatie.

Agendapunt

Eventuele anticipatie wetsvoorstel tot wijziging Wet beveiliging
netwerk- en informatiesystemen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 13
mei 2022
Eventuele anticipatie wetsvoorstel tot wijziging Wet beveiliging netwerk- en
informatiesystemen - 2022Z09388
Ter bespreking.
Ter toelichting. Brief waarin de minister voor JenV aangeeft voornemens te
zijn om in zeer uitzonderlijke gevallen te anticiperen op wetsvoorstel en het
NCSC al in uitzonderlijke gevallen overeenkomstig het wetsvoorstel dreigingsen incidentinformatie aan andere aanbieders of hun schakelorganisaties te
laten verstrekken.
De commissie kan overwegen de staf te vragen de aard van dit verzoek en de
verhouding tot de behandeling van het wetsvoorstel nader te onderzoeken.
J&V

(*)

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Brieven bewindspersonen
6.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat lekken van
privégegevens bij de Kamer van Koophandel van 3 februari 2022, over
afscherming adressen in het handelsregister

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 21 april 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat lekken van privégegevens bij
de Kamer van Koophandel van 3 februari 2022, over afscherming adressen in
het handelsregister - 2022Z08162
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Bescherming
persoonsgegevens en digitale grondrechten.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Voortgang reactie op NRC-artikel 'Duitse privacy-waakhond: regering
moet Facebookpagina’s sluiten'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 26 april 2022
Voortgang reactie op NRC-artikel 'Duitse privacy-waakhond: regering moet
Facebookpagina’s sluiten' - 32761-221
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Bescherming
persoonsgegevens en digitale grondrechten.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Eigenaarschap persoonsgegevens

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 9 mei 2022
Eigenaarschap persoonsgegevens - 32761-222
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Bescherming
persoonsgegevens en digitale grondrechten.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Wob-verzoek inzake encryptie, aftapbaarheid van OTTcommunicatiediensten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 28
april 2022
Wob-verzoek inzake encryptie, aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten
- 26643-844
Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Online veiligheid en
cybersecurity.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Stand van zaken toezegging generiek kader voor vitale digitale
processen van de overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 9 mei 2022
Stand van zaken toezegging generiek kader voor vitale digitale processen van
de overheid - 26643-846
Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Digitaliserende overheid.

Voorstel:
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11.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Wet
digitale overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 9 mei 2022
Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Wet digitale
overheid - 2022Z08909
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

12.

13.

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het moment van aanbieding van de
rapportage ‘Grote ICT-projecten’ 2021

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 9 mei 2022
Reactie op verzoek commissie over het moment van aanbieding van de
rapportage ‘Grote ICT-projecten’ 2021 - 26643-845
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitstel toezending cloudbeleid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 11 mei 2022
Uitstel toezending cloudbeleid - 26643-848
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Planningsbrief Digitale Zaken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 13 mei 2022
Planningsbrief Digitale Zaken - 2022Z09379
(Desgewenst) betrekken bij plenaire debat op hoofdlijnen digitale zaken.
Agenderen voor de strategische procedurevergadering en de staf verzoeken
hierbij een notitie op te stellen.

(*)

Voorstel:

15.

Agendapunt:

(*) Zaak:

Voorstel:
Noot:

Rapportage Grote ICT-projecten 2021
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 13 mei 2022
Rapportage Grote ICT-projecten 2021 - 26643-850
Ter bespreking.
Deze Rapportage vormt een bijlage bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk
welke in behandeling wordt genomen door de commissie Binnenlandse Zaken
nadat deze op Verantwoordingsdag aan de Kamer is aangeboden. In de
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 wordt in hoofdstuk 3 verder
ingegaan op de Grote ICT-projecten.
De commissie kan overwegen dit stuk te betrekken bij het plenaire debat op
hoofdlijnen digitale zaken waar stukken over de ICT-investering door de
overheid en de I-stategie Rijk op de agenda staan. Daarnaast kan de
commissie overwegen de Rapportage over te dragen aan de commissie
Binnenlandse Zaken met het oog op de behandeling van de Jaarrapportage
Bedrijfsvoering Rijk.
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Europa
16.

Agendapunt:

Planning commissiedebat Telecomraad 2e semester 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 11 mei 2022
Stafnotitie - Planning commissiedebat Telecomraad 2e semester 2022 2022Z09056
Commissiedebat inplannen op 30 november 2022 ter voorbereiding op de
Telecomraad d.d. 6 december.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Verslag rapporteur inzake Digitale identiteit

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 13 mei 2022
Verslag rapporteur inzake Digitale identiteit - 2022Z09324
Ter bespreking.
• Vaststellen van het eindverslag van de rapporteur waarna het openbaar
gemaakt zal worden.
• De commissie BiZa verzoeken dit eindverslag te betrekken bij het
commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id gepland op 28
september 2022.
• Beëindigen van het rapporteurschap Digitale Identiteit. Rapporteur
adviseert de commissie DiZa en de commissie BiZa om de nationale
uitwerking van de digitale identiteit nauwgezet te (laten) volgen in het
kader van de Kennisagenda (bijvoorbeeld in de vorm van een vervolg op
dit rapporteurschap).

Voorstel:
Noot:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken
18.

Agendapunt:

Fiche: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen
en instanties van de Unie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 29 april
2022
Fiche: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en
instanties van de Unie - 22112-3405
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg BNC-fiches inzake
Verordening Informatiebeveiliging en cybersecurity in de instellingen, organen
en instanties van de Unie d.d. 30 mei 2022.
BiZa, EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Fiche: Verordening cyberbeveiliging van instellingen, organen en
instanties van de Europese Unie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 29 april
2022
Fiche: Verordening cyberbeveiliging van instellingen, organen en instanties
van de Europese Unie - 22112-3406
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg BNC-fiches inzake
Verordening Informatiebeveiliging en cybersecurity in de instellingen, organen
en instanties van de Unie d.d. 30 mei 2022.
J&V, EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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Overig
20.

Agendapunt:

Aan de voorzitter van de commissie Digitale Zaken - Advies inzake rol
commissie Digitale Zaken bij behandeling ontwerpbegrotingen

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C.
Sneller (D66) - 10 mei 2022
Aan de voorzitter van de commissie Digitale Zaken - Advies inzake rol
commissie Digitale Zaken bij behandeling ontwerpbegrotingen - 2022Z08986
Zie onderstaand.
DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

21.

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 10 mei 2022
Stafnotitie - Behandeling begroting en jaarverslag over digitalisering 2022Z08999
Ter bespreking: het advies van de commissie voor de Rijksuitgaven en het
voorstel aan het Presidium, ter doorgeleiding aan de Kamer.

Agendapunt:

Stukken commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 21 april 2022
Stafnotitie- Ordening stukken commissiedebat Digitale grondrechten en dataethiek - 2022Z08109
Ter bespreking.

Voorstel:
Noot:

1. Stemt de commissie in met de voorgestelde inhoudelijke ordening van de
stukken die nu geagendeerd staan voor het commissiedebat Digitale
grondrechten en data-ethiek?
2. Stemt de commissie met het voorstel voor te voeren commissiedebatten,
te nodigen bewindspersonen en planning?

22.

Agendapunt:

Stafnotitie - Kennisagenda mei 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 11 mei 2022
Stafnotitie - Kennisagenda mei 2022 - 2022Z09120
Ter bespreking.
1. Stemt de commissie in met de voorgestelde procedure voor vaststelling
van de kennisagenda 2022?
2. Stemt de commissie in met het voorstel om nieuwe thema’s voor de
kennisagenda (groslijst) via email te inventariseren, waarbij de staf
aanbiedt om via gesprekken mee te denken?

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van
zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Koninkrijksrelaties, M.L.J. Paul (VVD) - 16 mei 2022
Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken
uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR - 2022Z09461
Ter informatie.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EU, EZK, FIN, J&V, I&W, LNV, OCW, RU,
SZW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Planning van werkzaamheden
24.

Agendapunt:
Voorstel:

25.

Agendapunt:

(*)

Voorstel

Overzicht procedurevergaderingen na het zomerreces tot het
kerstreces 2022
Ter bespreking.
• woensdag 7 september 2022 van 11.00 - 12.00 uur
• woensdag 21 september 2022 van 11.00 - 12.00 uur
• woensdag 5 oktober 2022 van 11.00 - 12.00 uur
• woensdag 19 oktober 2022 van 11.00-12.oo uur
• Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
• woensdag 9 november 2022 van 11.00-12.00 uur
• woensdag 23 november 2022 van 11.00-12.00 uur
• woensdag 7 december 2022 van 11.00-12.00 uur
• woensdag 21 december 2022 van 11.00-12.00 uur
• Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Activiteitenoverzicht commissie voor Digitale Zaken
Technische briefing Algemene Rekenkamer
De commissie Digitale Zaken heeft tijdens de procedurevergadering van 20
april besloten dat zij graag een besloten technische briefing door de Algemene
Rekenkamer ontvangt naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek. In
de briefing zal onder meer worden gesproken over het thema
informatiebeveiliging en IT-beheer en zal het recente onderzoek naar de inzet
van algoritmes bij negen uitvoeringsorganisaties toegelicht worden. Vanuit de
Algemene Rekenkamer is het verzoek ontvangen om de briefing te combineren
met een briefing voor de commissie Binnenlandse Zaken gezien de grote mate
van inhoudelijke overlap.
Kan de commissie instemmen met een gezamenlijke de technische briefing
door de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek?
Geplande activiteiten
16-05-2022 14.00 - 16.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS)
25-05-2022 13.30 - 14.30 Technische briefing Opruimen vervuilde data binnen
overheidsinstellingen
30-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg BNC-fiches inzake
Verordening Informatiebeveiliging en cybersecurity in de instellingen, organen
en instanties van de Unie
31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni
2022
07-06-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over
verantwoordingsonderzoek informatiebeveiliging en IT-beheer
10-06-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek gemeente Amsterdam
14-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding van de Cyberspiekbriefjes
20-06-2022 14.30 - 17.00 Werkbezoek Fox-IT inzake
cybersecurity/weerbaarheid
09-09-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Nationaal Cyber Security Centrum
(NCSC)
Procedurevergaderingen gepland
18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
29-06-2022 11.00 - 12.00 Strategische procedurevergadering
06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
Ongeplande activiteiten
Commissiedebat Kunstmatige intelligentie (te voeren na ontvangst
kabinetsreactie op WRR-rapport 'Opgave AI')
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Commissiedebat Digitaliserende overheid
Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3-2022)
Werkbezoek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3 2022)
Gesprek Adviescollege ICT-toetsing (wordt gepland na ontvangst wetsvoorstel)
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
• Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het
elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke
digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868)
Plenaire debatten
• Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (gepland op 19 mei a.s.)

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

L. Boeve

Activiteitnummer:

2021A06838
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