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Beslisnota bij Kamerbrief over ‘Appreciatie moties tijdens 
WGO 14 november 2022’ 

Aanleiding 
Op 14 november jl. was het Wetgevingsoverleg (WGO) inzake de 
Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering. Tijdens het 
debat zijn moties ingediend. De Tweede Kamer heeft u verzocht de appreciatie op 
de moties schriftelijk in te brengen.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de brief en verzending naar de Tweede 
Kamer. 

Kern 
• Tijdens het WGO zijn 22 moties ingediend met betrekking tot de 

Begrotingsstaten van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering en 
overige geconvoceerde stukken. De moties betreffen onderwerpen die 
zowel op uw beleidsterrein liggen, als op het beleidsterrein van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van 
Economische zaken en Klimaat, de minister van Justitie en Veiligheid en 
de minister voor Rechtsbescherming.  

• De appreciatie is tot stand gekomen in samenwerking met 
bovengenoemde departementen. EZK is eerste verantwoordelijke geweest 
voor de appreciatie op de moties met nummers 60, 61, 65 en 71, en J&V 
voor de moties 59, 62, 66, 74, 77en 80. Alle overige moties zijn primair 
geapprecieerd door BZK. 

• Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft u tijdens het WGO gevraagd waar 
precies in de DSA wordt ingegaan op de risico’s van een online product of 
dienst voor de rechten van kinderen. Wegens gebrek aan tijd was er geen 
gelegenheid om te antwoorden in de tweede termijn. Het antwoord is 
opgenomen in de brief en de toelichting bij de appreciatie op motie 78, 
namelijk DSA artikel 34, eerste lid, onder d.  

• In de brief wordt verwezen naar de appreciatie en toelichting in bijlage 1. 
De brief is gezamenlijk opgesteld en is gelijktijdig bij alle drie ministeries 
in de lijn gebracht.  
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01 Kamerbrief 
 

1 Bijlage 1 Bevat de appreciatie op de 
moties.  
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