
Van: Commissie BiZa <cie.biza@tweedekamer.nl>  

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 16:11 

Aan: GC-Commissie-BiZa <GC-Commissie-BiZa@tweedekamer.nl> 

Onderwerp: Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken donderdag 16 

februari 2023 (definitief) 

 

COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN 

  

Donderdag 16 februari 2023, bij aanvang procedurevergadering deel Binnenlandse Zaken en 

Algemene Zaken om  11.30 uur: 

 

Geen verzoeken van leden ontvangen. 

  

Aanvulling agenda op initiatief van de griffie: 

 Notitie van de wetgevingsrapporteurs Rajkowski (VVD), Hammelburg (D66) en Koekkoek 

(Volt) inzake voorstel voor behandeling van de Tijdelijke wet cyberoperaties (36263) (zie 

bijlage). 

Voorstel: Ter bespreking; Stemt de commissie in met het in de bijgevoegde notitie opgenomen 

behandelvoorstel met betrekking tot de Tijdelijke wet cyberoperaties, te weten de organisatie van 

een technische briefing en een rondetafelgesprek, zo mogelijk de week na de Provinciale 

Statenverkiezingen, en het inplannen van een inbrengdatum voor het verslag de week na het 

plaatsvinden van de te organiseren activiteiten (conform voornemen betreft dit de laatste week van 

maart)? 

Voorstel: Ter bespreking; Stemt de commissie in met het aanhouden van besluitvorming over de 

behandeling van de aangekondigde nota van wijziging op de Tijdelijke wet cyberoperaties tot na 

ontvangst? 

 

 Samenstelling van de Benoemingscommissie t.b.v. vacatures voor een lid van de CTIVD en 

een plaatsvervangend lid van de TIB. 

Voorstel: Een Benoemingscommissie vaststellen bestaande uit de leden Rajkowski (VVD), Dekker-

Abdulaziz (D66), Geurts (CDA) en Leijten (SP). 

Noot: In navolging van besluitvorming door de commissie Binnenlandse Zaken in haar 

procedurevergadering van 2 februari 2023 is per schriftelijke inventarisatie lopende tot 14 februari 

2023 nagegaan welke leden deel wensen te nemen aan de Benoemingscommissie voor de vacatures 

inzake een lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en 

een plaatsvervangend lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). 

 



 Verzoek van de initiatiefnemers van ‘‘Verhoog de Kiesdrempel’’ (o.a. dhr. Ritzen, oud-

minister van OCW) om op dinsdag 21 maart 2023 een petitie aan te bieden over het invoeren 

van een kiesdrempel van 3 zetels voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Voorstel: Petitieaanbieding organiseren. 

 

Donderdag 16 februari 2023, bij aanvang procedurevergadering deel Wonen en Ruimtelijke 

Ordening  5 minuten na afloop deel Binnenlandse Zaken: 

 

Geen verzoeken van leden ontvangen. 

 

Aanvulling agenda op initiatief van de griffie: 

 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden) 

(Kamerstuk 36301) 

Voorstel: Ter bespreking. 

Noot: De regering vermeldt in de memorie van toelichting dat de parlementaire behandeling van de 

voorgestelde wetswijziging, om te zorgen dat de Belastingdienst/Toeslagen de in 2022 afgegeven 

voorschotten definitief kan toekennen, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 afgerond dient te 

zijn. De bij het wetsvoorstel gevoegde beslisnota vermeldt een uiterlijke inwerkingtredingsdatum van 

1 mei aanstaande, aangezien definitieve toekenning over het jaar 2022 door de 

Belastingdienst/Toeslagen in mei plaatsvindt. De memorie van toelichting vermeldt dat het vanwege 

het massale, geautomatiseerde proces van het definitief toekennen niet mogelijk is dit op een later 

moment te doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annemarijke de Vos 

Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken 

 

https://verhoogkiesdrempel.nl/
https://parlisweb/parlis/zaak.aspx?id=9f189c6c-524d-466a-a2f1-cdf9e994f042

