
2022D51929 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid 
over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 
(Wijziging samenhangende met de Najaarsnota, Kamerstuk 36 250 VII), 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 ((Wijziging samenhangende met 
de Najaarsnota, Kamerstuk 36 250 XIII), Wijziging van de begrotingsstaten 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 
(Wijziging samenhangende met de Najaarsnota, Kamerstuk 36 250 VI) 

De voorzitter van de commissie, 
Kamminga 

De griffier van de commissie, 
Boeve 
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Vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het 
jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

Nr Vraag 

1 Kunt u toelichten waar de onderuitputting van de Commissie van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vandaan komt? Hoe gaat dit in 2023 
opgelost worden?

 

Vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Minis-
terie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

Nr Vraag 

2 Kunt u toelichten waarom de verhoging van het budget voor het Digital Trust Center 
(DTC) met de eerste suppletoire begroting en de Miljoenennota 2023 grotendeels met 
de tweede suppletoire begroting wordt teruggedraaid? 

3 Hoe verhoudt de ontwikkeling van het budget voor het Digital Trust Center zich tot de 
plannen voor de verdere integratie van het DTC, Cyber Security Incident Response 
Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) en Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC)?

 

Vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Minis-
terie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) 

Geen vragen ingediend betreffende de wijziging van de begrotingsstaten 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022. 

Overige vragen die betrekking hebben op de drie bovenstaande 
begrotingsstaten 

Nr Vraag 

4 Kunt u toelichten waar de € 170 miljoen voor Digitale Veiligheid op de Aanvullende 
Post precies voor is bestemd? Waarom staan deze middelen nog steeds op de 
Aanvullende Post? 

5 Kunt u toelichten met welk doel de € 170 miljoen voor Digitale Veiligheid op de 
Aanvullende Post staan? Waar zijn deze middelen precies voor bestemd? 

6 Kunt u toelichten welke juridische onzekerheden er zijn aangaande de reservering op de 
Aanvullende Post van € 170 miljoen voor Digitale Veiligheid? Hoe gaat u om met deze 
juridische onzekerheden en wanneer verwacht u deze middelen alsnog te kunnen 
overhevelen naar de rijksbegroting? 

7 Wanneer verwacht u dat de € 170 miljoen voor Digitale Veiligheid alsnog wordt 
overgeheveld naar de rijksbegroting en wanneer verwacht u dat deze middelen 
daadwerkelijk worden aangewend? 

8 Welke middelen voor welke onderdelen van de Werkagenda Digitalisering staan op 
welke begroting (Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of anders)? Kunt u de middelen per thema specificeren?
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