
Den Haag, 1 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Digitale Zaken

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 februari 
2023

Beleidsagenda: thema’s en focus in commissiedebatten

1. Agendapunt: Toelichting op de stafnotitie ter voorbereiding op de strategische 
procedurevergadering

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 24 januari 2023
Stafnotitie - Voorbereiding strategische procedurevergadering d.d. 1 februari 
2023 - 2023Z00875

Besluit: Ter informatie.

2. Agendapunt: Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
A.C. van Huffelen - 20 januari 2023
Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023 - 26643-962

Besluit: Ter informatie.

3. Agendapunt: Beleidsagenda: thema's en focus in commissiedebatten
Besluit:  De commissie handhaaft de werkwijze om commissiedebatten langs de 

zes thema's van de taakafbakening van de commissie te voeren, en 
besluit deze zo mogelijk periodiek in te plannen. Daar waar nodig wordt 
gekozen voor een meer gefocuste naamgeving. 

 Het commissiedebat over Digitaliserende overheid zal worden gesplitst in 
subthema's. 

 De staf zal verkennen welke mogelijkheden er zijn om met de 
bewindspersonen in gesprek te gaan over de planning, werkwijze en 
voortgang. 

 Daarnaast zal de staf ambtelijk nadere informatie inwinnen over de in 
het Planningsoverzicht 2023 aangekondigde voortgangsrapportage van 
de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering.



    

Begroten en verantwoorden

4. Agendapunt: Begroten en verantwoorden

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 24 januari 2023
Stafnotitie - Voorbereiding strategische procedurevergadering d.d. 1 februari 
2023 - 2023Z00875

Besluit: De commissie spreekt het voornemen uit om rapporteurs te benoemen voor het 
monitoren van de ontwikkeling naar een begroting voor Digitale Zaken. De 
belangstelling hiervoor zal schriftelijk worden geïnventariseerd. 

Besluit: De commissie besluit het presidium te verzoeken in het voorstel aan de Kamer 
voor de planning van de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2024 een plenair 
begrotingsdebat Digitale Zaken op te nemen, te houden zo snel mogelijk na 
Prinsjesdag en in ieder geval voor de plenaire behandeling van de 
ontwerpbegrotingen Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en 
Justitie en Veiligheid.

EU-wetgeving en -beleid

5. Agendapunt: EU-wetgeving en -beleid

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 24 januari 2023
Stafnotitie - Voorbereiding strategische procedurevergadering d.d. 1 februari 
2023 - 2023Z00875

Besluit: De commissie besluit de staatssecretaris van BZK en de minister van EZK te 
verzoeken per kwartaal de stand van zaken van EU-wetgevings-
onderhandelingen van digitale dossiers naar de Kamer te sturen, met verwijzing 
naar de Raad waarin het EU voorstel wordt besproken.

Besluit: De commissie besluit de minister van EZK te verzoeken jaarlijks de 
voortgangsrapportage van EU-lidstaten op het gebied van digitalisering (DESI) 
naar de Kamer te sturen met een toelichting op de Nederlandse positie en het 
Nederlandse beleid.

Wetgevingsagenda

6. Agendapunt: Wetgevingsagenda

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 24 januari 2023
Stafnotitie - Voorbereiding strategische procedurevergadering d.d. 1 februari 
2023 - 2023Z00875

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel dat de commissievoorzitter in gesprek 
gaat met de commissievoorzitters van EZK, BiZa en JenV over de afspraken 
rondom het voortouw op wetsvoorstellen en onderwerpen/stukken/dossiers.

7. Agendapunt: Aan de vaste Kamercommissies - Brief van de commissie voor de 
Werkwijze over de invoeringstoets

Zaak: Brief commissievoorzitter van de commissie voor de Werkwijze, V.A. Bergkamp 
(D66) - 16 januari 2023
Aan de vaste Kamercommissies - Brief van de commissie voor de Werkwijze 
over de invoeringstoets - 2022Z17788

Besluit: Ter informatie.
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Horizontale taak en kennisagenda

8. Agendapunt: Horizontale taak en kennisagenda

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 24 januari 2023
Stafnotitie - Voorbereiding strategische procedurevergadering d.d. 1 februari 
2023 - 2023Z00875

Besluit: De commissie bespreekt haar focus voor activiteiten komend half jaar ter 
versterking van de kennispositie van de Kamer op digitalisering en de 
zichtbaarheid van de commissie Digitale Zaken. Belangstelling voor een extra 
rapporteur Digitale Toets wordt schriftelijk geïnventariseerd.

Werkwijze

9. Agendapunt: Afspraken en werkwijze commissie voor Digitale Zaken t.b.v. 
strategische procedurevergadering d.d. 1 februari 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 24 januari 2023
Stafnotitie - Afspraken en werkwijze commissie voor Digitale Zaken - 
2023Z00878

Besluit: Ter informatie.

Griffier: L. Boeve

Activiteitnummer: 2022A07257
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