Den Haag, 12 november 2019

Voortouwcommissie:

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 14 november 2019
09.00 - 10.00 uur
besloten

Onderwerp:

Vergadering

Onderzoek
1.

Agendapunt:

Tussenrapportage internationale vergelijking Rathenau

Zaak:

Stafnotitie - Commissiestaf - 11 november 2019
Tussenrapportage internationale vergelijking Rathenau - 2019Z21667
Welke landen kennen een voor Nederland interessante werkwijze? Waar
moeten de onderzoekers zich bij de nadere verkenning van die landen vooral
op richten?
Tijdens het eerste half uur van deze procedurevergadering heeft het Rathenau
het eerste deel van hun rapport over de internationale vergelijking toegelicht.
Dit rapport inclusief bijlagen is op 8 november per mail aan u verzonden.
In deze stafnotitie geeft uw commissiestaf haar visie op het vervolg van dit
deelonderzoek. Vraag is nu welke verdieping de commissie ze wil vragen aan
te brengen in het rapport, m.a.w. welke landen met respectievelijke
werkwijzen we nader willen onderzoeken.

Voorstel:

Noot:

2.

Agendapunt:

Tijdlijn onderzoek

Zaak:

Stafnotitie - Commissiestaf - 11 november 2019
Tijdlijn onderzoek TCDT d.d. 11 november 2019 - 2019Z21712
Hierbij treft u de tijdlijn met huidige stand van zaken aan voor de looptijd van
het onderzoek. Deze tijdlijn zal elke procedurevergadering worden geüpdatet
opdat deze de actuele planning van het onderzoek weergeeft.
Voor de pv van 26 november zullen de overige bespreekmomenten voor de
drie deelonderzoeken worden ingevoegd.
Ook zal t.b.v. de activiteiten (rondetafelgesprekken etc.) die bij kunnen
dragen aan beantwoording van de eerste deelvraag van het onderzoek een
opzet worden gemaakt door uw commissiestaf en op die pv worden
geagendeerd.

Voorstel:

Noot:

Activiteiten TCDT
3.

Agendapunt:

Overzicht bijeenkomsten en parlementaire activiteiten op het gebied
van digitalisering

Zaak:

Stafnotitie – Commissiestaf - 11 november 2019
Overzicht bijeenkomsten en parlementaire activiteiten op het gebied van
digitalisering - 2019Z21715
Ter informatie.
Hierbij treft u het overzicht met externe en parlementaire activiteiten op het
gebied van digitalisering.

Voorstel:
Noot:

Overig

Geen agendapunten
Rondvraag
4.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Dam (CDA)

Voorstel:

Het lid Van Dam (CDA) wil stilstaan bij een aantal actuele brieven (beleidsbrief
AI; SAPAI; Waarborgen risico's data-analyses) op het gebied van digitalisering
die recent door het kabinet aan de Kamer zijn gezonden. Het gaat hem er niet
om dat wij als commissie deze brieven inhoudelijk behandelen. Het gaat er wel
om dat deze brieven voor ons levend onderzoeksmateriaal kunnen zijn in de
zoektocht van de commissie naar meer grip vanuit de Kamer op het thema
digitalisering. Hij zou graag aan de orde willen stellen wat de huidige
behandeling in verschillende commissies (want verzonden vanuit verschillende
ministeries) ons nu al kan leren. Hieronder staat de huidge behandeling van
de drie door hem genoemde brieven. De Kamerbrief over waarborgen tegen
risico's van data-analyses door de overheid wordt als het goed is in januari
2020 aan de Kamer gestuurd.
• 8 oktober 2019 - Brief regering (BiZa) - AI, publieke waarden en
mensenrechten - Geagendeerd voor het AO Digitale overheid op 4
december 2019
• 8 oktober 2019 – Brief regering (EZK) - Het strategisch actieplan voor
artificiële intelligentie (SAPAI) - Agenderen voor het te zijner tijd in te
plannen AO Kunstmatige Intelligentie.
• 8 oktober – Brief regering (J en V) - Waarborgen tegen risico’s van dataanalyses door de overheid - Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke
vragen vastgesteld op 28 november 2019.

Griffier:

R.P. Jansma

Activiteitnummer:

2019A03559
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