Den Haag, 10 september 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Digitale Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

DEF
EU
EZK

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

J&V
VWS

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

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 31, 32, 33, 38, 40, 55
46, 50
27, 44
18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35
9, 18, 19, 31, 32, 33, 55
52, 54, 55

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 15 september 2021
12.00 - 13.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, L. Boeve - 9
juni 2021
Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z10315
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Brieven bewindspersonen
3.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek met
toezichthouders inzake digitalisering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 9 juli 2021
Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek met toezichthouders
inzake digitalisering - 2021Z13496
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Europa
4.

Agendapunt:

EU-Signalering - ten behoeve van het schriftelijk overleg d.d. 10
september 2021 inzake Fiches inzake Kunstmatige Intelligentie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 3 september 2021
EU-Signalering - ten behoeve van het schriftelijk overleg d.d. 10 september
2021 inzake Fiches inzake Kunstmatige Intelligentie - 2021Z14900
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg Fiches inzake Kunstmatige
Intelligentie d.d. 10 september 2021.

Voorstel:

Planning van werkzaamheden
5.

Agendapunt:

Activiteitenoverzicht commissie DiZa

Voorstel:

Ter informatie
Geplande activiteiten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wo 15-09-2021 12.00 - 13.00 Procedurevergadering (let op afwijkend
tijdstip)
wo 15-09-2021 13.30 - 14.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Algemene
Rekenkamer (ARK)
wo 15-09-2021 16.00 - 17.00 Technische briefing ROB advies ‘Sturen of
gestuurd worden?’
di 28-09-2021 16.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Gemeentelijke/
provinciale overheid inzake digitalisering
wo 29-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (let op afwijkend
tijdstip)
wo 06-10-2021 16.30 - 18.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek Raad
van State (extern)
do 07-10-2021 10.00 - 11.00 Gesprek Mw. M. Vestager inzake de Digital
Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en EU-verordening
Artificiële Intelligentie (AI) (hybride)
202141 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence
(videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
wo 13-10-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
do 14-10-2021 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek Toezichthouders inzake
digitalisering
do 14-10-2021 17.15 - 18.15 Gesprek Kennismakingsgesprek met de
Nationale Ombudsman
202143 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence
(videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
wo 03-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
wo 17-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
vr 19-11-2021 10.00 - 13.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS)
di 30-11-2021 16.30 - 17.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Rathenau
Instituut
wo 01-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering
(hybride)
wo 15-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering
(hybride)
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Ongeplande activiteiten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commissiedebat - Digitaal burgerschap en democratie
Commissiedebat - Digitale grondrechten en data-ethiek
Commissiedebat - Digitale infrastructuur
Commissiedebat - Digitaliserende overheid
Commissiedebat - Online veiligheid en cybersecurity
Commissiedebat - Opkomende en toekomstige technologieën
Gesprek - Cyber Security Raad (CSR) over belang van cyberweerbaarheid
Gesprek - WRR kennismakingsgesprek over digitalisering
Rondetafelgesprek - Maatschappelijk middenveld, brancheorganisaties en
bedrijfsleven
Technische briefing - Technische briefing DMA/DSA
Technische briefing - Toelichting relevante onderwerpen door BZK, JenV
en EZK inzake digitalisering

Overig
6.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overdracht dossiers

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 25 augustus 2021
Stafnotitie - Overdracht dossiers - 2021Z14545
Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst kan uw commissie besluiten een of
meerdere van de ongeplande commissiedebatten in te plannen.

Voorstel:

7.

8.

ONTVANGEN REACTIES COMMISSIES OVERDRACHT DOSSIERS:
DOSSIERS OVERDRAGEN AAN CIE. DIZA

Agendapunt:

BINNENLANDSE ZAKEN - Aan voorzitter commissie DiZa Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen commissie Biza

Zaak:

Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 6 juli 2021
Aan voorzitter commissie DiZa - Inventarisatie dossiers rondom digitalisering
binnen cie-BiZa - 2021Z13639
Ter bespreking. Noot: Agendapunten 8 t/m 24 betreffen de stukken waarvan
het voortouw wordt overgedragen door de commissie Biza.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de
herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering
elektronisch bestuurlijk verkeer)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 18 juli 2019
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening
van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk
verkeer) - 35261
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Wetvoorstel is overgedragen door cie. BiZa.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire
behandeling.
J&V, BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 22 juni 2021
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) - 35868
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Wetsvoorstel is overgedragen door cie. BiZa.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op
donderdag 7 oktober 2021 om 12.00 uur.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor
een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in
geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays
Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een
afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde
werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Wetsvoorstel is overgedragen door cie. BiZa.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld, moet in
stemming worden gebracht.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden
softwareontwikkeling

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 december 2020
Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling 26643-728
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.
BiZa

Agendapunt:

Reactie op Bureau ICT-toetsing (BIT) programma AZ Next

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 18 december 2020
Reactie op Bureau ICT-toetsing (BIT) programma AZ Next - 26643-731
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.
BiZa

Voorstel:
Noot:

13.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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14.

Agendapunt:

Visiebrief digitale identiteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 februari 2021
Visiebrief digitale identiteit - 26643-743
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.
BiZa

Agendapunt:

Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juni 2021
Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid - 26643-761
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande
commissiedebat Digitaliserende overheid.
BiZa

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Digitale Toegang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 maart 2021
Voortgangsrapportage Digitale Toegang - 26643-750
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overdragen door cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.
BiZa

Voorstel:
Noot:

15.

Voorstel:
Noot:

16.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Aanbieding afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman in
reactie op het rapport ‘De burger is geen dataset’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 mei 2021
Aanbieding afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman in reactie op
het rapport ‘De burger is geen dataset’ - 26643-756
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: 1. Betrekken bij het reeds geplande gesprek met de
Nationale Ombudsman. 2. Agenderen voor het ongeplande
commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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18.

Agendapunt:

Voortgang AI en algoritmen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 10 juni 2021
Voortgang AI en algoritmen - 26643-765
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen)
• Brief is overgedragen door de cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande
commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek.
J&V, EZK, BiZa

Agendapunt:

Rapport Aandacht voor algoritmes

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 januari 2021
Rapport Aandacht voor algoritmes - 26643-737
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: 1. Betrekken bij het reeds geplande gesprek met de
Algemene Rekenkamer. 2. Agenderen voor het ongeplande
commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek.
J&V, EZK, BiZa

Agendapunt:

Voortgang informatieveiligheid bij de overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 maart 2021
Voortgang informatieveiligheid bij de overheid - 26643-749
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie. Biza
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
BiZa

Voorstel:
Noot:

19.

Voorstel:
Noot:

20.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen
de Rijksdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 februari 2021
Voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen de
Rijksdienst - 26643-739
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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22.

Agendapunt:

Nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 september 2021
Nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025 - 26643-779
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overdragen door cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Aanpak uitvoering publiek middel in het bedrijvendomein

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 juli 2021
Aanpak uitvoering publiek middel in het bedrijvendomein - 34972-53
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overdragen door cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Betrekken bij de behandeling van 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) (35868).

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op de uitvoering
van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen
overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk
35510-21)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2021
Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op de uitvoering van de
motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen
overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)
- 26643-773
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overdragen door cie. Biza.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

ECONOMISCHE ZAKEN - Overdracht dossiers/brieven aan de vaste
commissie DiZa

Zaak:

Brief commissie - griffier, D.S. Nava - 2 september 2021
Overdracht dossiers/brieven commissie EZK aan de vaste commissie DiZa 2021Z14845
Ter bespreking. Noot: Agendapunten 25 t/m 35 betreffen stukken waarvan het
voortouw is overgedragen door de commissie EZK.

Voorstel:
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26.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda
formele Telecomraad 4 juni

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 9 juni 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda formele
Telecomraad 4 juni - 21501-33-866
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• De commissie EZK heeft (de voorbereiding van) de Telecomraad
overgedragen aan uw commissie.
• De commissie EZK had reeds een commissiedebat op 24 november a.s.
gepland ter voorbereiding op de Telecomraad d.d. 3 december.
• Indien de commissie besluit het voortouw voor de voorbereiding van de
Telecomraad over te nemen, is het behandelvoorstel: de planning van een
commissiedebat op 24 november a.s. van EZK overnemen; agenderen
voor het commissiedebat d.d. 24 november 2021 ter voorbereiding op de
Telecomraad van 3 december 2021.
EZK

Agendapunt:

Verslag formele Telecomraad 4 juni 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 24 juni 2021
Verslag formele Telecomraad 4 juni 2021 - 21501-33-869
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• De commissie EZK heeft (de voorbereiding van) de Telecomraad
overgedragen aan uw commissie.
• De commissie EZK had reeds een commissiedebat op 24 november a.s.
gepland ter voorbereiding op de Telecomraad van 3 december.
• Indien de commissie besluit het voortouw voor de voorbereiding van de
Telecomraad over te nemen, is het behandelvoorstel: de planning van een
commissiedebat op 24 november a.s. van EZK overnemen; agenderen
voor het commissiedebat d.d. 24 november 2021 ter voorbereiding op de
Telecomraad van 3 december 2021.
EU, EZK

Agendapunt:

Voortgang beschikbaarheid vaste digitale connectiviteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 17 mei 2021
Voortgang beschikbaarheid vaste digitale connectiviteit - 26643-758
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitale Infrastructuur en economie.
EZK

Agendapunt:

Voortgang Digital Trust Center

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 juni 2021 - Voortgang Digital Trust Center - 26643-760
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
EZK

Voorstel:
Noot:

27.

Voorstel:
Noot:

28.

Voorstel:
Noot:

29.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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30.

Agendapunt:

Wijziging naam vitaal proces

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 19 mei 2021
Wijziging naam vitaal proces - 26643-759
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Essay “Actuele kwestie, klassieke afweging: Een verkenning naar de
governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 31 mei 2021
Essay “Actuele kwestie, klassieke afweging: Een verkenning naar de
governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid” - 26643-764
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Ter bespreking.
J&V, BiZa, EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Update en voortgangsrapportage Nederlandse Digitaliseringsstrategie
2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 25 juni 2020
Update en voortgangsrapportage Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 26643-709
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen)
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Ter bespreking.
J&V, BiZa, EZK

Agendapunt:

Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 april 2021
Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 - 26643-755
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen)
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Ter bespreking.
J&V, BiZa, DiZa, EZK

Voorstel:
Noot:

33.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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34.

Agendapunt:

Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 december 2020
Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software - 26643-735
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
EZK

Agendapunt:

Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Voortgang van het Digital Trust Center (DTC) - 26643-742
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. EZK.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
EZK

Voorstel:
Noot:

35.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

36.

37.

Agendapunt:

FINANCIËN - Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit
inzake overdracht dossiers

Zaak:

Voorstel:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 23 juni 2021
Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit inzake overdracht
dossiers - 2021Z11571
Ter bespreking.

Noot:

Betreft een aangehouden agendapunt tijdens de vorige procedurevergadering.

Agendapunt:

JUSTITIE EN VEILIGHEID - Brief commissie Digitale Zaken inzake
reikwijdte en taakstelling commissie en overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - griffier, A.M. Brood - 13 juli 2021
Brief commissie Digitale Zaken inzake reikwijdte en taakstelling commissie en
overdracht dossiers - 2021Z13617
Ter bespreking. Noot: Agendapunten 37 t/m 50 betreffen de stukken waarvan
het voortouw wordt overgedragen door de commissie JenV.
DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Governance van het cybersecuritystelsel en de bescherming van vitale
infrastructuur

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
december 2020
Governance van het cybersecuritystelsel en de bescherming van vitale
infrastructuur - 26643-732
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

10

39.

Agendapunt:

Uitkomsten verkenning wettelijke bevoegdheden digitale
weerbaarheid en beleidsreacties WODC-rapporten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3
februari 2021
Uitkomsten verkenning wettelijke bevoegdheden digitale weerbaarheid en
beleidsreacties WODC-rapporten - 26643-738
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.

Voorstel:
Noot:

40.

Agendapunt:

Recente ontwikkelingen rondom de hack op het Amerikaanse bedrijf
SolarWinds

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
februari 2021
Recente ontwikkelingen rondom de hack op het Amerikaanse bedrijf
SolarWinds - 26643-740
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
BiZa

Agendapunt:

Resultaat van voorafgaande raadpleging inzake Google

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
juni 2021
Resultaat van voorafgaande raadpleging inzake Google - 26643-762
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.

Voorstel:
Noot:

41.

Voorstel:
Noot:

42.

Agendapunt:

WODC-rapport 'Evaluatie van de opbouw en meetbaarheid van de
Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)’

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
juni 2021
WODC-rapport 'Evaluatie van de opbouw en meetbaarheid van de Nederlandse
Cybersecurity Agenda (NCSA)’ - 26643-763
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.

Voorstel:
Noot:
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43.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het rapport van Amnesty
International over massasurveillance

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
december 2020
Reactie op verzoek commissie over het rapport van Amnesty International
over massasurveillance - 26643-724
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• De Kamer heeft deze brief controversieel verklaard. Zie ook de lijst van
controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 juli
2021 (Kamerstuk 35718, nr. 65).

Voorstel:
Noot:

44.

Agendapunt:

Raadsconclusies over rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
december 2020
Raadsconclusies over rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs - 26643-729
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• De Kamer heeft deze brief controversieel verklaard. Zie ook de lijst van
controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 juli
2021 (Kamerstuk 35718, nr. 65).
EU

Agendapunt:

Aftapbaarheid OTT-diensten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12
maart 2021
Aftapbaarheid OTT-diensten - 26643-748
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• De Kamer heeft deze brief controversieel verklaard. Zie ook de lijst van
controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 juli
2021 (Kamerstuk 35718, nr. 65).

Voorstel:
Noot:

45.

Voorstel:
Noot:

46.

Agendapunt:

Jaarrapportage artikel 18 – Wet gebruik van passagiersgegevens voor
de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
december 2020
Jaarrapportage artikel 18 – Wet gebruik van passagiersgegevens voor de
bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven - 34861-26
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• De Kamer heeft deze brief controversieel verklaard. Zie ook de lijst van
controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 juli
2021 (Kamerstuk 35718, nr. 65).
DEF

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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47.

Agendapunt:

Onderzoek naar de benodigde investeringen in cybersecurity

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 april
2021
Onderzoek naar de benodigde investeringen in cybersecurity - 26643-752
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door de cie JV.
• De Kamer heeft deze brief controversieel verklaard. Zie ook de lijst van
controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 juli
2021 (Kamerstuk 35718, nr. 65).

Voorstel:
Noot:

48.

Agendapunt:

Samenhangend inspectierapport cybersecurity

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29
juni 2021
Samenhangend inspectierapport cybersecurity - 26643-769
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
DiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

49.

Agendapunt:

Beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN2021) en
voortgangsrapportage de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28
juni 2021
Beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN2021) en
voortgangsrapportage de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) - 26643767
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Online
veiligheid en cybersecurity.
DiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

50.

Agendapunt:

Reactie op de jaarrapportage van de functionaris
gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
juni 2021
Reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van
de passagiersinformatie-eenheid Nederland - 34861-28
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. JV.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitale grondrechten en data-ethiek.
DEF

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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51.

Agendapunt:

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT - Reactie op verzoek
commissie DiZa m.b.t. reikwijdte taakstelling commissie DiZa en
overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - griffier, M.E. Esmeijer - 15 juli 2021
Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers - 2021Z13758
Ter bespreking. Noot: Agendapunten 51 t/m 55 betreffen de stukken waarvan
het voortouw wordt overgedragen door de commissie VWS.

Voorstel:

52.

Agendapunt:

Voortgang incident Google en Apple Framework

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 30 april 2021
Voortgang incident Google en Apple Framework - 25295-1173
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. VWS en aangehouden door cie. DiZa op de
procedurevergadering d.d. 9 juni 2021 totdat de commissie VWS een
besluit had genomen over het eventueel overdragen van andere stukken
met een digitaliseringscomponent.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.
VWS

Agendapunt:

Vertrouwelijke inzage in GGD audit rapportage

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 11 mei 2021
Vertrouwelijke inzage in GGD audit rapportage - 27529-264
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. VWS en aangehouden door cie. DiZa op de
procedurevergadering d.d. 9 juni 2021 totdat de commissie VWS een
besluit had genomen over het eventueel overdragen van andere stukken
met een digitaliseringscomponent.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.

Voorstel:
Noot:

53.

Voorstel:
Noot:

54.

Agendapunt:

Incident Google en Apple framework CoronaMelder

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 28 april 2021
Incident Google en Apple framework CoronaMelder - 25295-1170
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. VWS en aangehouden door cie. DiZa op de
procedurevergadering d.d. 9 juni 2021 totdat de commissie VWS een
besluit had genomen over het eventueel overdragen van andere stukken
met een digitaliseringscomponent.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.
VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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55.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket
van eisen voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 februari 2021
Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen
voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245) - 27529-256
Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen).
• Brief is overgedragen door cie. VWS.
• Indien de commissie besluit het voortouw over te nemen, is het
behandelvoorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat
Digitaliserende overheid.
J&V, BiZa, VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

56.

57.

ONTVANGEN REACTIES OVERDRACHT DOSSIERS: DIZA AANGEMERKT
ALS VOLGCOMMISSIE

Agendapunt:

BUITENLANDSE ZAKEN - Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de
reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - griffier, T.J.E. van Toor - 8 juli 2021
Aan commissie DiZa- inventarisatie dossiers die raken aan digitale zaken 2021Z13560
Ter bespreking.

Voorstel:

58.

Agendapunt:

ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP - Reactie commissie OCW op
verzoek mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht
dossiers

Zaak:

Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 15 juli 2021
Reactie commissie OCW op verzoek mbt Reikwijdte taakstelling commissie
DiZa en overdracht dossiers - 2021Z13836
Ter bespreking.

Voorstel:

59.

Agendapunt:

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Reactie op verzoek
commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en
overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - griffier, H.J. Post - 22 juli 2021
Reactie op verzoek commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie
DiZa en overdracht dossiers - 2021Z13963
Ter bespreking.
DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

60.

Agendapunt:

DEFENSIE - Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de reikwijdte
taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - griffier, T.N.J. de Lange - 2 juli 2021
Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de reikwijdte taakstelling commissie
DiZa en overdracht dossiers - 2021Z12502
Ter bespreking.
Betreft een aangehouden agendapunt tijdens de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:
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61.

Agendapunt:

LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT - Reactie op verzoek
commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en
overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - griffier, R.P. Jansma - 1 juli 2021
Reactie op verzoek commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie
DiZa en overdracht dossiers - 2021Z12413
Ter bespreking.
Betreft een aangehouden agendapunt tijdens de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

62.

Agendapunt:

RIJKSUITGAVEN - Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken besluit inzake overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 23 juni 2021
Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit inzake overdracht
dossiers - 2021Z11541
Ter bespreking.
Betreft een aangehouden agendapunt tijdens de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten deel
63.

Agendapunt:

Stafnotitie - Suggesties te nodigen personen/organisaties t.b.v. van
een mogelijk 3e blok bij het rondetafelgesprek maatschappelijk
middenveld, bedrijfsleven en brancheorganisaties

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 25 augustus 2021
Stafnotitie - Suggesties te nodigen personen/organisaties t.b.v. van een
mogelijk 3e blok bij het rondetafelgesprek maatschappelijk middenveld,
bedrijfsleven en brancheorganisaties - 2021Z14546
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

L. Boeve

Activiteitnummer:

2021A03872
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