Den Haag, 18 mei 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Digitale Zaken

Volgcommissie(s):

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

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 mei
2022
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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
De op het overzicht vermelde verzoeken die hieronder als apart punt worden
vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, L. Boeve - 18
mei 2022 – Verzoek van de leden Rajkowski (VVD), Van Ginneken (D66) en
Van Weerdenburg (PVV) om het commissiedebat online veiligheid en
cybersecurity in te plannen en deze te houden in september 2022. 2022Z09720
De commissie stemt in met het 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 - 35992-1
Het lid Van der Staaij geeft namens de werkgroep een toelichting op het
rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen". De
strategische procedurevergadering waar onder meer de uitvoering van de
aanbevelingen van de werkgroep en de vaststelling van de werkwijze besproken
worden, staat gepland op 29 juni van 11.00 - 12.00 uur.

Besluit:

3.

Agendapunt:

De antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel:
Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik
van data (Dataverordening) COM (2022) 68 en het BNC-Fiche:
Dataverordening' (Kamerstuk 22112-3395) zullen worden geagendeerd
voor het commissiedebat Telecomraad d.d. 31 mei 2022.

Brievenlijst
4.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
5.

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

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

6.

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 - 36084-5
Agenderen voor een commissiedebat van één uur, bij voorkeur te voeren in de
week van 24 en 25 mei 2022.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Brieven bewindspersonen
7.

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 - 32761-225
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Bescherming
persoonsgegevens en digitale grondrechten.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

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.

Besluit:

9.

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

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

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

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

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.

Besluit:
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12.

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 aangenomen.

Besluit:

13.

14.

15.

Agendapunt:

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

Zaak:

Besluit:

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 aangenomen.

Agendapunt:

Uitstel toezending cloudbeleid

Zaak:

Besluit:

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

Agendapunt:

Planningsbrief Digitale Zaken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.C. van Huffelen - 13 mei 2022
Planningsbrief Digitale Zaken - 26643-852
Desgewenst betrekken bij plenaire debat op hoofdlijnen digitale zaken.
Agenderen voor de strategische procedurevergadering en de staf verzoeken
hierbij een notitie op te stellen.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Rapportage Grote ICT-projecten 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.C. van Huffelen - 13 mei 2022
Rapportage Grote ICT-projecten 2021 - 26643-850
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 25 mei 2022
te 14.00 uur.

Besluit:

Europa
17.

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.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Verslag rapporteur inzake Digitale identiteit

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 13 mei
2022
Verslag rapporteur inzake Digitale identiteit - 2022Z09324
Het eindverslag van de rapporteur wordt vastgesteld en openbaar gemaakt.
Hiermee wordt het rapporteurschap beëindigd.
De commissie BiZa verzoeken dit eindverslag te betrekken bij het
commissiedebat Basisregistratie Personen en E-ID d.d. 28 september 2022.

Besluit:
Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken
19.

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

Besluit:

Volgcommissie(s):

20.

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

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig
21.

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

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 10 mei 2022
Stafnotitie - Behandeling begroting en jaarverslag over digitalisering 2022Z08999
Het voorstel en het advies van de commissie voor de Rijksuitgaven wordt
voorgelegd aan het Presidium, ter doorgeleiding aan de Kamer.
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22.

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
De commissie stemt in met de voorgestelde inhoudelijke ordening van de
stukken die nu geagendeerd staan voor het commissiedebat Digitale
grondrechten en data-ethiek.
De commissie stemt in met het plannen van de voorgestelde
commissiedebatten, te weten: Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de
rijksoverheid; Kunstmatige intelligentie; Bescherming persoonsgegevens en
digitale grondrechten.

Besluit:

Besluit:

23.

Agendapunt:

Stafnotitie - Kennisagenda mei 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 11 mei 2022
Stafnotitie - Kennisagenda mei 2022 - 2022Z09120
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

24.

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

Besluit:
Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
25.

Agendapunt:
Besluit:

Procedurevergaderingen na het zomerreces tot het kerstreces 2022
• 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

26.

Agendapunt:
Besluit:

Activiteitenoverzicht commissie voor Digitale Zaken
Besluit: Het commissiedebat op 31 mei 2022 inzake de Telecomraad (Formeel)
d.d. 3 juni 2022 zal met een uur verlengd worden.

Geplande activiteiten
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
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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')
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)
Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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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