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In order to provide a bit more guidance I wanted to share some questions so you can deliberate on 
the answer beforehand. 
We shall not go through these questions one-by-one, but hopefully this gives you an idea into 
what we hope to discuss. 

lawful access to encrypted data knows many varieties. We could differentiate into the application 
of encryption (data in storage on a device/in the cloud, data in transit (interception), encryption of 
the device itself). One could also discuss the way encrypted data is lawfully accessed separately, 
either through an ISP or through covert access on the device. 
This meeting is focussed on lawful access through an ISP, either through stored data or data in 
transit. 

Goal of the meeting: share best practices amongst colleagues, compare the different goals and 
identify future needs and opportunities for multilateral action. 

Below you find some questions that you could think of when we meet on the 18th of May. 

I. 	Goals 
a. Where do you think a solution is most urgently needed: ordering data in transit 

through an ISP, ordering stored data through an ISP [or access to encrypted 
devices/the possibility for covert accessing a device] 

b. What do you think are the greatest obstacles to achieving your goals? 
c. What do you think is necessary to achieve these goals? 
d. Do you currently plan to, or are you engaged in, find(ing) a technical solution? Do 

you currently plan to, or are you engaged in, draft(ing) legislation to this effect? 
e. Do you have a strategy in place in order to address the issue of lawful access to 

encrypted data? 

II. 	Latest developments 
a. Did you have consultations with other governmental bodies on the issue of lawful 

access to encrypted data and what were your experiences? 
b. Could you share experiences, if any, that you recently met with companies, 

academia or civil society on the issue of lawful access to encrypted data? 
c. Do you have any legislative or technical process in place to address lawfull access 

to encrypted data? 

Future sessions and opportunities for multilateral action 
a. Even though we have our respective processes we could benefit from each other's' 

expertise and experiences. Possible future sessions could include some 'deep 
dives': 

i. Session 2: Technical experts seminar (opportunity for briefing from UK 
technical expert -10.2.e 	- followed by discussion among participants) 

ii. Session 3: Law enforcement seminar (discussion among law enforcement 
leads of current experience, impact of platforms moving to end-to-end 
encryption, powers and limits, collaboration, mitigation) 

iii. Session 4: Policy and operational leads' seminar (opportunity for law 
enforcement leads to question and discuss issues with government policy 
officials and, possibly, technical experts). 

Please share possible fields where a multinational dialogue would be constructive. 



Doorgaans niet 

Mogelijk 

Strafvordering Heimelijke 
bevoegdheid?  

Samenwerking 
met derden? 

dataretentie (verplichting voor 
aanbieders telecommunicatiediensten) 

Nee, Telecommunicatiewet, t.b.v. 
vorderingsbevoegdheden art. 126n 
WSv. En art ... Wiv 

Ja, Telco's 

Doorzoeken in beslaggenomen 
gegevensdragers  

Art 95, 96 ex. WSv Nee 

Vorderen elektronische informatie, oa 
E-evidence verordening EU 

Interceptie, inclusief 5G (roaming) en 
OTT 
Binnendringen in een geautomatiseerd 
werk 

Bijzondere bevoegdheid tot opsporing, 
identificerende gegevens voor alle 
misdrijven opvraagbaar, voor 
opgeslagen gegevens een VH-feit 
vereist* 
Bijzondere bevoegdheid tot opsporing, 	Ja 
een VH feit vereist* 
Bijzondere bevoegdheid tot opsporing, 	Ja 
een VH feit* vereist of misdrijven 
aangewezen bij AMVB.  

Ja 

Ja 

Nee 

*een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. 
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Projectplan rechtmatige toegang tot versleutelde informatie: interceptie van OTT-diensten 

Doel: in gezamenlijkheid met betrokken belangen van komen tot voldoende mogelijkheden voor opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten om 
rechtmatige toegang te verkrijgen tot versleutelde informatie en metadata voor de uitvoering van hun wettelijke taak. 

Toelichting: 

Speerpunt van dit project is het vinden van voldoende mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. In het bijzonder is dit projectplan 
opgesteld voor de interceptie van OTT diensten, maar er zijn een aantal andere relevante bevoegdheden of aanpalende beleidstrajecten waarvan de 
voortgang relevant is voor dit traject. Er is veel overlap tussen de hiervoor relevante bevoegdheden een steunwetgeving. Het in gezamenlijkheid 
benaderen van de opdracht is nodig voor een effectieve agendering, beleidsvorming en mogelijke wetgevingsprocessen. Ook de bundeling van met 
strafvordering en de met nationale veiligheid belaste belangen en partijen is logisch en creëert grote meerwaarde omdat expertise en ervaring kan 
worden gedeeld. 

Door het gezamenlijk benaderen van deze opdracht houden wordt ook goed zicht op een voldoende spreiding van de bevoegdheden voor verschillende 
misdrijven en opsporingsonderzoeken. Er is een opbouw nodig in de zwaarte van de bevoegdheden om te kunnen voldoen aan de verschillende 
wegingen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit wil zeggen, voor lichtere misdrijven kan het disproportioneel zijn om zware bevoegdheden in te 
zetten. Daarnaast moeten verschillende bevoegdheden beschikbaar zijn voor verschillende fasen van het onderzoek. Dit wil zeggen dat verschillende 
bevoegdheden beschikbaar moeten zijn voor een onderzoek dat wordt uitgevoerd zonder medeweten van het doelwit of nadat een doelwit hiervan in 
kennis is gesteld en zijn apparatuur is in beslaggenomen. 

Wat is hiervoor nodig: 

1) effectieve bevoegdheden 

2) draagvlak 

Uitwerking 

In de demissionaire fase zijn twee voorwaarden bij de ambtelijke voorbereiding: i) Er worden geen onomkeerbare stappen gezet door het huidige 
kabinet. ii) Elke handeling is primair dienend aan het EU-traject en kan secundair bijdragen aan nationale gedachtenvorming. Dit laatste wil zeggen dat 
handelingen zijn bedoeld om mogelijkheden, uitgangspunten of feiten 

De sporen die worden voorgesteld ter voorbereiding en/of ten behoeve van een actieve bijdrage aan het EU-traject zijn: 

1) Nationaal 
a. Fiche ter voorbereiding formatie 
b. Onderzoeksprogramma 'proof of concept' 
c. Periodiek vindt er een interdepartementaal overleg plaats waar collega's worden bijgepraat. EZK wordt nauw betrokken bij deze drie sporen. 
d. Public outreach (zie verder onder 3) 

2) Multinationaal en Europees 
a. Contact onderhouden met CIE en in werkgroepen, relevante trajecten zijn de strategieën tegen kindermisbruik, georganiseerde criminaliteit en de EU 
Security Union. 
b. Leren van andere collega's, bijvoorbeeld uit het VK en de VS. Een overleg tussen collega's uit het opsporingsdomein uit de VK, VS, DUI, FRA, EU vzs is 
gepland voor half mei. Het betreft laagambtelijk collegiaal contact en het uitwisselen van ervaringen. 

3) Public outreach 
a. Actieve informatievoorziening: elke drie maanden wordt vanuit JenV informatie geopenbaard. De wens is om dit te publiceren op een aparte website 
van JenV. Voor deze openbaarmaking wordt voorgesteld het toetsingskader van de WOB toe te passen. Startpunt is uw paraaf op deze nota (Inclusief 
deze nota). Voor de nota's die onder de reikwijdte van de nieuwe 'handreiking voor de openbaarmaking van nota's' vallen wordt dit kader toegepast. 
Deze informatievoorziening laat zien geeft het beeld dat geen onomkeerbare stappen worden genomen, dat sprake is van ambtelijke voorbereidingen en 
geeft inzicht in de betrokkenheid van diverse maatschappelijke actoren. Een mogelijke horizonbepaling is het moment dat het proces overgaat in een 
fase waarin het reeds gebruikelijk is om de Kamer en de maatschappij te informeren. Bijvoorbeeld bij de publicatie van een Europees voorstel of het 
moment dat wordt besloten dat op dit moment nog een proportionele oplossing voorhanden is. 
b. Informeren van de publieke discussie, bijvoorbeeld via een symposium of openbare briefing. 
c. Periodieke betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en academici. De gesprekken met de ondertekenaars van de petitie over encryptie zijn 
daar een goed startschot voor 

Bij dit traject wordt ook rekening gehouden met mogelijke alternatieven of andere beschikbare bevoegdheden, zoals beschikbaarheid en analyse 
metadata en binnendringen geautomatiseerd werk. Om deze reden wordt een opsomming gemaakt van de verschillende bevoegdheden om toegang te 
verkrijgen tot versleuteld bewijs en metadata. Er kan ook worden gedacht aan verbeterde mogelijkheden voor analyse van informatie die wel 
beschikbaar is, bijvoorbeeld via geautomatiseerde data-analyse. 

• Wat gaat er gebeuren 
a), 1x per twee maanden: Werkgroep Opsporing- Inlichtingen en Veiligheidsdiensten: twee maandelijks overleg, te combineren met 5G, etc., 

combinatie van beleid en technisch beter onderlegde experts. In de maand dat geen overleg plaatsvindt kan het maandelijkse 
Overhedenoverleg van PIDS worden gebruikt voor een update. 

b) Derde en vierde kwartaal: Werkgroep Brede Belangen, maandelijks overleg, EZK (DDM, AT en WJZ), BZ, BZK (CZW, AIVD), DEF, JenV 
(NCTV, DRC, politie, OM, PIDS), vaste uitnodiging DWJZ en taak/uitvoering/sul generis organisaties. 

c) Tweede en vierde kwartaal: Publiek-private Werkgroep Brede Belangen, bovenstaande deelnemers + vertegenwoordiging van de 
ondertekenaars van de petitie voor sterke encryptie. Het tweede kwartaal bestaat deze bijeenkomst uit de gesprekken die volgen uit de 
toezegging van de MlenV om in gesprek te gaan met de ondertekenaars van de petitie. 

d) EU inventarisatie technische oplossingen 
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f) WODC onderzoek Impact encryptle op de opsporing 
g) Fiche tbv formatie 
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• Wat kan er gebeuren 
a) Commissie toekomst interceptie, diverse samenstellingen/aandachtsgebieden mogelijk (wetgeving, technisch, geopolitiek) 

• Public outreach, mogelijkheden 
a) media uitingen 
b) wetgevingsproces a la modernisering strafvordering 
c) CSR ambtelijk overleg / briefing, deels openbaar. Het gesprek met CSR kunnen we vooraf laten gaan door verschillende presentaties door 

behoeftestellers en critici. De presentaties kunnen we livestreamen gevolgd door een vertrouwelijke QenA sessie. 
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10.2.e 	-BD/DRC/FO 

Van: 	 Secretariaat CSR 
Verzonden: 	 donderdag 10 juni 2021 11:09 
Aan: 	 10.2.e 	- BD/DRC; 1 0 	- BD/DRC/CV 
CC: 	 .1 U.L. e 	- BD/CSR; U.L. 	CSR; Secretariaat CSR; Directiesecretariaat 

- DRC 
Onderwerp: 	 Uitnodiging CSR Vergadering 17 juni 2021 - Agendapunt 'Encryptie' 
Bijlagen: 	 Bijlage 4.1 - Oplegnota Encryptie.pdf; Bijlage 4.2 - Achtergrond over tapbare 

digitale communicatie.pdf 

Geachte 10.2.e 	, beste 10.2.e, 

Middels deze e-mail nodigen we je van harte uit voor het digitaal bijwonen van een gedeelte van de CSR 
Vergadering op donderdag 17 juni aanstaande. 
Fijn dat je bereid bent om middels een korte toelichting de lopende initiatieven bij DGGR ten aanzien van 
encryptie te duiden en het gesprek van de raad over dit onderwerp van input te voorzien. In het geval je je hierbij 
graag laat ondersteunen door een collega (bijvoorbeeld 10.2.e 	), verneem ik dat graag. 

Het agendapunt 'encryptie' begint op 17 juni as. rond 13.20 uur en zal circa 60 minuten duren. Ter voorbereiding 
is een oplegnota aan de leden verstuurd (zie bijgevoegd). Het agendapunt Is als volgt opgebouwd: 

10.2.e 	heeft een neutrale achtergrondpaper over de thematiek geschreven (zie ook bijgevoegd). Hij 
zal een korte toelichting geven ter inleiding. 
DGRR geeft een korte inleiding 
Ter opening van de discussie geeft 10.2.e 	een korte reactie 
Vrije discussie tussen de raadsleden 
De raad eindigt met het trekken van conclusies en het bepalen van een mogelijke rol of standpunt. 

De ervaring leert dat het fijn is als we externe genodigden een bericht kunnen sturen zodra zij welkom zijn de 
vergadering digitaal te betreden. Ik ontvang daarom graag het telefoonnummer van jou (en/of je collega), zodat 
we je dit kunnen laten weten. 

Een outlook invite en webex-uitnodiging ontvang je z.s.m. Deze geldt voor de gehele vergadering. Het vriendelijke 
verzoek is om niet in te loggen voordat je een bericht daartoe hebt ontvangen. 

Mocht je nog vragen, neem dan vooral even contact op! 

Met hartelijke groet, 

10.2.e 
10.2.e 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Cyber Security Raad 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 16950 t 2500 BZ 1 Den Haag 

m10.2.e 
@cybersecuritvraad.n1  

https://www.cvbersecuritvraad.n1/ 
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Bijlage 4.1 — Oplegnota Encryptie 

CSR  CeYcbuerr  S 	ity 
Raad 

Oplegnota Encryptie 

inleiding 

Tijdens de CSR-vergadering van 25 maart jl. heeft demissionair minister Grapperhaus de raad verzocht 
zich te buigen over het onderwerp encryptie en bij te dragen aan oplossingen. Dit is de aanleiding om dit 
onderwerp te agenderen voor de vergadering van 17 juni. De bespreking in de raad heeft een 
oriënterend karakter. 

Ter voorbereiding op de vergadering heeft 10.2.e 	een neutrale notitie over dit onderwerp 
opgesteld. Deze notitie is meegestuurd met de vergaderstukken. 

Om kennis te kunnen nemen van de verschillende invalshoeken zijn voor dit agendapunt twee gasten 

uitgenodigd. Het onderwerp encryptie is binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid belegd bij het 

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DRRR). Namens DGRR is 1 0.2.e 
uitgenodigd en zij zal een korte inleiding geven. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
neemt 1 0.z:e- - .! voor dit onderdeel deel aan de vergadering. 

Opzet dialoog 

De dialoog over encryptie wordt ingeleid door 1 0.2.e , gevolgd door 10.2.e 	, waarna 
vervolgens de dialoog start. Het gesprek wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies, waaronder 

de beantwoording van de vraag wat de raad met dit onderwerp wil. 

Gevraagde beslissing:  

• Wil de raad een officieel standpunt innemen over dit onderwerp? 

1 
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Achtergrond over tapbare digitale communicatie 

Door 10.2.E 

Inleiding voor CSR, 17 juni 2021 

In de fysieke wereld kan een burger niet echt iets voor de overheid geheimhouden wanneer die alle 
beschikbare machtsmiddelen in mag zetten. Met snijbranders en slijptollen is meestal wel toegang tot een 
brandkast te krijgen. Het bij de betrokkene opeisen van de sleutel van de brandkast mag niet, vanuit het 
nemo tenetur-beginsel: niemand is gehouden tegen zichzelf bewijs te leveren. Er mag wel gezocht worden 
naar de sleutel. In de digitale wereld daarentegen kan iedereen met eenvoudige digitale middelen een 
"brandkast" voor een geheim maken, via versleuteling/encryptie waar niemand bij kan, behalve degene die 
de (cryptografische) sleutel bezit. De laagdrempelige beschikbaarheid van zulke sterke versleuteling heeft 
voor- en nadelen, waar we als samenleving mee moeten leren leven. Voor zowel de good guys als de bad 
guys is versleuteling essentieel geworden, voor de eigen bescherming. Afgedwongen verzwakking van 
bepaalde vormen van versleuteling zal het gebruik van andere (eigen) vormen van encryptie bevorderen. In 
2016 heeft het kabinet het brede belang van versleuteling erkend. 

Bij traditionele telefonie is er sprake van centrale knooppunten, onder controle van telecomaanbieders, 
waar alle communicatie voorbij komt en waar taps geplaatst kunnen worden, onder nationale jurisdictie. 
Daar zijn telefoniecentrales voor ingericht, via internationale standaarden. Moderne berichtendiensten, 
zoals WhatsApp, Signal, Telegram en iMessage, werken via internet en zijn zogenaamde over-the-top (OTT) 
diensten, waardoor er geen nationale tappunten zijn. Bovendien gebruiken ze sinds een paar jaar allemaal 
end-to-end-encryption (E2EE). Het tapbaar maken van zulke OTT-diensten vereist bijzondere technische en 
organisatorische maatregelen. 

De versleuteling van Signal is open source en werkt transparant. Dat is essentieel voor het vertrouwen van 
gebruikers. WhatsApp heeft deze (open) aanpak gekopieerd. Technisch zijn er wel mogelijkheden te 
verzinnen om zulke versleuteling gericht tapbaar te maken — bijv. via golden keys of via partial key escrow —
maar daar zal eerst brede overeenstemming over moeten ontstaan tussen overheden, bedrijven en 
academici. Zulke technieken moeten in internationale open standaarden opgenomen worden. Dat vergt 
misschien wel tien jaar. Maar stel dat dat technisch allemaal lukt. Dan kunnen we een mondiale 
interceptie-infrastructuur bouwen. Is de mensheid daaraan toe? Is er overeenstemming te krijgen over 
welke landen deze tap-infrastructuur voor welke delicten mogen gebruiken? Wie beheert dat? Mogen 
1 0.2.a 	 er ook bij? Mag bewijs daaruit leiden tot doodstraffen? Mogen 
OTT-taps dan wel ingezet worden bij relatief oncontroversiële zaken als moord en doodslag en 
kinderporno, maar niet bij politiek gevoeligere beschuldigingen van terrorisme of staatsondermijnende 
activiteiten? 

De aanpak van kinderporno en zware criminaliteit wordt vaak genoemd als argument om OTT-diensten 
tapbaar te maken. Maar harde informatie ontbreekt om de effectiviteit daarvan te onderbouwen. In 
Nederland gaat het WODC gaat eerst nog onderzoek doen. Producenten en consumenten van kinderporno 
lijken meer gebruik te maken van het dark web dan van WhatsApp — en zullen WhatsApp zeker niet 
gebruiken wanneer het tapbaar is. Tegen activiteiten op het dark web zijn andere methoden mogelijk 
effectiever, zoals hacken en/of infiltratie.10:2:e 

De effectiviteit van alternatieven voor tapbaarheid van OTT-diensten kan verbeterd worden. Hacken wordt 
door de politie nog weinig gebruikt, onder andere door de vele regels en beperkingen. Volgens 
WhatsApp/Facebook staat Nederland onderaan in de lijstjes van opvragingen van metadata vanuit 
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Europese landen. Medewerking van betrokken bedrijven zou juridisch beter geregeld kunnen worden, bijv. 
met expliciete reactietermijnen. De wetgeving voor online infiltratie zou verruimd kunnen worden. 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten hebben een eigen positie en een eigen perspectief op deze materie. 
Internationaal hebben de Five Eves  aangedrongen op aftapbaarheid van OTT-diensten. Er lijkt echter weinig 
animo om voor toegang van hen of hun methoden afhankelijk te zijn. Als we iets willen op dit gebied, dan is 
een open, transparante en bredere regeling gewenst. 

In het begin van 2021 ontstond het idee om bij herziening van de Nederlandse Telecomwet (vanwege 5G) 
een bepaling toe te voegen om OTT-dienstverleners te verplichten tot tapbaarheid. Dat gaf aanleiding tot 
veel onrust en leidde tot de website stimuleer-encryptie.nl, waarop een brede coalitie van 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuen het volgende kabinet opriep tot het stimuleren van 
"de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie". Opvallend is het 
grote belang dat ICT-bedrijven — naast privacy-organisaties — aan versleuteling hechten. Daarmee is het 
onderwerp niet alleen juridisch maar ook economisch relevant voor Nederland, als vestigingsland met een 
betrouwbare ICT-infrastructuur. De plannen voor een OTT-clausule in de Telecomwet verdwenen. 
Ondertussen is er informeel overleg gaande tussen verschillende partijen. Er lijkt daarbij overeenstemming 
te ontstaan dat een Nederlandse alleingang via nationale wetgeving zin/kansloos is en dat een 
internationale benadering en consensus noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd moet de discussie niet alleen gaan 
over mogelijke technieken en hun risico's, maar ook over wenselijkheid en effectiviteit van afgedwongen 
toegang tot versleutelde gegevens in relatie tot alternatieven, ten behoeve van effectieve 
rechtshandhaving en vervolging, en over de vereiste internationale arrangementen die benodigd zijn voor 
de mogelijke realisatie van OTT-interceptie. 
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Voorbereiding Cybersecurityraad overleg over encryptie 

Overleg: In de CSR zitten vertegenwoordigers uit de private sector, de wetenschap en de publieke 
sector. Als bijlage vind je een lijst met de aanwezigen. Het overleg wordt voorgezeten door10.2.e 

1 De CSR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de minister gevraagd en ongevraagd'kán 
adviseren over cybersecurityvraagstukken. 

De Cyber Security Raad is per instellingsbesluit van 9 juli 2021 (kenmerk 5727629/12) ingesteld 
door de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie, namens EZK, BZK en Defensie. 

Het agendapunt 'encryptie' begint op 17 juni as. rond 13.20 uur en zal circa 60 minuten duren. 
Het agendapunt is als volgt opgebouwd: 

- 10.2.e 	heeft een achtergrondpaper over de thematiek geschreven (zie ook 
bijgevoegd). Hij zal een korte toelichting geven ter inleiding. 

- 	DGRR geeft een korte inleiding 
- Ter opening van de discussie geeft 10.2.e 	een korte reactie 
- Vrije discussie tussen de raadsleden 
- 	De raad eindigt met het trekken van conclusies en het bepalen van een mogelijke rol of 

standpunt. 

De ervaring leert dat het fijn is als we externe genodigden een bericht kunnen sturen zodra zij 
welkom zijn de vergadering digitaal te betreden. Ik ontvang daarom graag het telefoonnummer 
van jou (en/of je collega), zodat we je dit kunnen laten weten. 

Introductie: De vraag die voorligt in het overleg is of de CSR een standpunt in moet nemen op het 
initiatief van de minister om de mogelijkheden te inventariseren voor de rechtmatige toegang tot 
versleuteld bewijs en de voor- en nadelen daarvan. 10.2.e By:102.-§ 
heeft een notitie opgesteld op basis waarvan de Raad een besluit kan nemen. De politie en BZK 
zijn afwezig. 

Spreeklijn:  

• We zijn bezig met een inventarisatie naar mogelijkheden voor toegang tot 
versleuteld bewijs en de voor- en nadelen daarvan. 

• Binnen dit dossier is het nodig dat de mogelijkheden verschillende 
belangen waarborgen en in evenwicht brengen: cybersecurity, privacy en 
het opsporingsbelang. 

• Dit zijn zwaarwegende belangen, daarom willen we de risico's en de 
noodzaak goed in kaart brengen voordat een geïnformeerde 
besluitvorming plaats kan vinden. 

• • Dit doen we door middel van interdepartementale afstemming, in goede 
samenwerking met opsporings- en IenV diensten en door het gesprek aan 
te gaan met het maatschappelijk middenveld en de wetenschap. 

• Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het traject dat de Europese 
Commissie is gestart rondom de toegang tot versleuteld bewijs. Hierbij 
worden wetenschap en het bedrijfsleven expliciet uitgenodigd om een 
bijdrage te leveren. 

• In het algemeen geldt dat wat strafbaar is offline ook online strafbaar zou 
moeten zijn. Als we deze regel in het digitale domein willen handhaven 
dan moeten we daar ook de bevoegdheden toe hebben. 

• Voor mij is het van belang dat aan het einde van het traject duidelijk is 
wat de voor- en nadelen zijn van rechtmatige toegang tot versleuteld 



bewijs en moet de toegevoegde waarde voor de opsporing worden afgezet 
tegen de risico's. 

Indien wordt gevraagd naar de timing/het verloop van het traject: 

• Dat laat zich moeilijk plannen. Het is een gevoelig onderwerp waarbij het 
mogelijk is dat het aankomend regeerakkoord meer duidelijkheid hierover 
biedt. 

• Daarnaast is Nederland bereid om een aanjagende rol te spelen in Europa, 
maar laat de Commissie zich niet makkelijk sturen. 

Insteek publieke partijen:  De publieke partijen zien op dit moment geen noodzaak voor de CSR om 
een opvatting te vormen over de geagendeerde problematiek. Indien naar de mening van DRC 
wordt gevraagd kun je aangeven: 

• De expertise op cybersecurity in dit dossier is onmisbaar, maar ik zou het jammer vinden 
als we deze problematiek enkel vanuit die invalshoek belichten. Ik vind dat deze 
problematiek vanuit de verschillende invalshoeken en geïntrigeerd moet worden belicht. 

Cybersecurity / digitale opsporing;  Goede versleuteling heeft een grote meerwaarde in de 
preventie van criminaliteit. Daarom moet bij de eventuele besluitvorming alle drie de belangen van 
opsporing, cybersecurity en privacy goed worden afgewogen. 

Appreciatie notitie 10.2.e - j  vanuit DRC/opsporingsbelang: In beginsel is het aan het OM en de 
diensten om het opsporingsbelang te benadrukken. Echter wanneer je wordt gevraagd naar de 
opvatting van DRC zijn hier een paar notities: 

• De notitie van 10.2.e 	1 schetst terechte punten die moeten worden meegenomen in de 
inventarisatie, zoals de impact op mogelijkheden voor repressieve regimes en de 
beschikbaarheid van alternatieven. 

• Tegelijkertijd wil ik ook de fundamentele vraag stellen of we het wenselijk vinden dat we 
geen betrouwbare toegang tot informatie hebben. Een hack kost tijd en inzet en de tijd dat 
toegang mogelijk is, is onzeker. 

• Wat is er nodig om de mogelijke alternatieven beter en breder inzetbaar te maken, 
bijvoorbeeld met het oog op het gebruik van kwetsbaarheden in software en 
binnendringsoftware. Op dit moment wordt de hackbevoegdheid van de politie 
geëvalueerd. 

• Inzake meta-data kan worden afgevraagd of dit type date in de rechtszaal een volwaardige 
vervanging is van inhoudelijke gegevens om effectieve vervolging mogelijk te houden? 

• Dit zijn ook notities die in de inventarisatie zouden moeten worden meegenomen. 

Achtergrond:  

In december heeft de Raad voor Justitie en Binnenlandse zaken van de EU de Europese Commissie 
gevraagd om een inventarisatie te starten naar mogelijkheden voor toegang tot versleuteld bewijs. 
De Europese Commissie heeft nu verschillende vragenlijsten uitgestuurd die we aan het 
beantwoorden zijn. Hiermee worden de wensen van de lidstaten geïnventariseerd. 

Er wordt een WODC onderzoek gestart naar de impact van encryptie op de opsporing. Er zijn 
offertes ontvangen en deze worden nu beoordeeld. 

Voorbeelden van de wijze waarop we private partijen kunnen betrekken is door hen expliciet 
bevragen op dilemma's die we in de inventarisatie tegen komen en op deze manier gebruik maken 
van hun expertise. 

Onderdeel van het Fiche Interceptie en OTT is de overweging om een Commissie van wijzen in te 
stellen die deze problematiek onderzoekt vanuit verschillende disciplines en op afstand van de 
regering. Hier zijn wel financiën voor nodig, een eerste schatting komt uit tussen de 8 en 10 
miljoen. 
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Bericht van de secretaris 
maandag 21 juni 2021 

Geachte raadsleden, 

Graag geven we jullie vanuit Bureau Secretaris een update over een aantal zaken. In dit bericht aandacht 
voor de volgende onderwerpen: 

CSR Subcommissie 'Encryptie' 	
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II 	11~1111111111111111111111 
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CSR Subcommissie 'Encryptie' 
Tijdens de CSR Vergadering van 17 juni jl. vond een goede discussie plaats over het onderwerp 'encryptie'. 

Besloten is om een CSR Subcommissie 'Encryptie' op te richten. De subcommissie zal zich bezighouden met 

de vraag óf en op welke wijze de raad een bijdrage kan leveren aan het debat op dit onderwerp. 

Via deze weg worden de leden van de raad in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor deze 

subcommissie. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 28 juni a.s. door een mail te sturen naar 

10.2.g 	 . Bureau Secretaris heeft inmiddels de aanmelding van 10.2.e 
ontvangen. 

Buiten re 
Buiten reikwijdt 
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• U informeren over de vormgeving van de ambtelijke voorbereidingen 
(onder voorbehoud van de wensen van een nieuw kabinet) voor de 
inventarisatie naar rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. 

• Uw akkoord vragen over de wijze van (extern) communiceren over de 
voortgang op dit dossier, de zgn 'public outreach'. 

2 	Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies 
In december is de Raadsverklaring gepubliceerd over de inventarisatie door de 
Europese Commissie(EC) naar technische oplossingen voor rechtmatige toegang 
tot versleuteld bewijs. De brief daarover aan de Kamer is in januari 2021 
controversieel verklaard. In april 2021 heeft de nieuwe Tweede Kamer de brief 
over de aftapbaarheid van OTT-diensten controversieel verklaard. Belangrijke 
afweging in dezen is de mogelijke impact die deze aftapverplichting heeft op 
encryptie. Om In de demissionaire fase van dit Kabinet wel een bijdrage aan de 
verkenning door de EC te leveren, is onderstaand voorstel voor de ambtelijk 
voorbereiding opgesteld. 
Interdepartementaal bestaat overeenstemming dat het EU-traject nu het meest 
belangrijke traject is. Ook wordt de opvatting gedeeld dat Nederland hierin een 
aanjagende rol kan spelen. Ten behoeve van een actieve inbreng in dit EU-traject 
kunnen verschillende initiatieven worden ontplooid. 

Als lidstaat kan een positieve bijdrage worden geleverd door zelf mogelijke 
oplossingen naar voren te brengen die vervolgens in het EU-traject verder kunnen 
worden besproken of uitgewerkt. Daarnaast kan NL als lidstaat In multilateraal 
verband op de hoogte blijven van ontwikkelingen door contacten te onderhouden 
met initiatiefnemers van het 'five-eyes' statement. 

Twee voorwaarden bij de ambtelijke voorbereiding zijn: 
1) 	Er worden geen onomkeerbare stappen gezet door het huidige kabinet. 
ii) 	Elke handeling is primair dienend aan het EU-traject en kan secundair 

bijdragen aan nationale gedachtenvorming. Dit laatste wil zeggen dat 
handelingen zijn bedoeld om mogelijkheden, uitgangspunten of feiten 
te onderzoeken voor de standpuntbepaling binnen Nederland, niet om 
daarover te beslissen. 
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Vanwege de gevoeligheid van dit dossier bestaat de wens om het maatschappelijk 
middenveld en academici structureel te betrekken in plaats van alleen op de 
geëigende consultatie momenten. Op deze manier houden deze actoren zicht op 
de aard van ons werk (dat ambtelijk en inventariserend is) en kan het traject 
profiteren van hun bijdrage. 

Hieronder vindt u de sporen die worden voorgesteld ter voorbereiding en/of ten 
behoeve van een actieve bijdrage aan het EU-traject: 

1) Nationaal 
a. Fiche ter voorbereiding formatie 
b. Onderzoeksprogramma 'proof of concept' 
c. Periodiek vindt er een interdepartementaal overleg plaats waar 

collega's worden bijgepraat. EZK wordt nauw betrokken bij deze 
drie sporen. 

d. Public outreach (zie verder onder 3) 
2) Multinationaal en Europees 

a. Contact onderhouden met CIE en in werkgroepen, relevante 
trajecten zijn de strategieën tegen kindermisbruik, 
georganiseerde criminaliteit en de EU Security Union. 

b. Leren van andere collega's, bijvoorbeeld uit het VK en de VS. Een 
overleg tussen collega's uit het opsporingsdomein uit de VK, VS, 
DUI, FRA, EU vzs is gepland voor half mei. Het betreft laag-
ambtelijk collegiaal contact en het uitwisselen van ervaringen. 

3) Public outreach 
a. Actieve informatievoorziening: elke drie maanden wordt vanuit 

JenV informatie geopenbaard. De wens is om dit te publiceren op 
een aparte website van JenV. Voor deze openbaarmaking wordt 
voorgesteld het toetsingskader van de WOB toe te passen. 
Startpunt is uw paraaf op deze nota (inclusief deze nota). Voor de 
nota's die onder de reikwijdte van de nieuwe 'handreiking voor de 
openbaarmaking van nota's' vallen wordt dit kader toegepast. 
Deze informatievoorziening laat zien dat geen onomkeerbare 
stappen worden genomen, dat sprake is van ambtelijke 
voorbereidingen en geeft inzicht in de betrokkenheid van diverse 
maatschappelijke actoren. 
Een mogelijke horizonbepaling is het moment dat het proces 
overgaat in een fase waarin het reeds gebruikelijk is om de Kamer 
en de maatschappij te informeren. Bijvoorbeeld bij de publicatie 
van een Europees voorstel of het moment dat wordt besloten dat 
op dit moment nog een proportionele oplossing voorhanden is. 

b. Informeren van de publieke discussie, bijvoorbeeld via een 
symposium of openbare briefing. 

c. Periodieke betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en 
academici. De gesprekken met de ondertekenaars van de petitie 
over encryptie zijn daar een goed startschot voor. 

U wordt gevraagd akkoord te gaan met het verder uitwerken van een plan van 
aanpak voor het vinden van een 'proof of concept' en met de 'public outreach'. 
NB. een eventueel akkoord op deze nota is geen opdracht ter uitvoering van een 
onderzoek naar een 'proof of concept' waarvoor geld zou moeten worden 
gevonden. Het betreft een akkoord op de verdere uitwerking van het idee waarbij 
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in een toekomstige nota voor een definitief akkoord ook de vorm van financiering 
wordt voorgelegd. Dit idee is ook onderdeel van het fiche voor de formatie. 

3 	Toelichting op het advies 

Proof of concept 
De Europese Commissie is gevraagd om technische oplossingen te zoeken voor 
rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Echter, in het debat wordt vanuit 
verschillende hoeken vernomen dat deze toegang niet te combineren is met 
veilige communicatie en de bescherming van de privacy. Zolang het kunnen 
combineren van alle belangen in de maatschappelijke discussie wordt uitgesloten, 
terwijl daar nog geen goed onderzoek naar is verricht, is standpuntbepaling in de 
Europese arena lastig. Het zou handig zijn om bepaalde voorwaarden of 
uitgangspunten te hebben waar een oplossing aan moet voldoen en waar breed 
maatschappelijk draagvlak voor wordt gezocht. 

Daarnaast kan Nederland - door zelf ook mogelijkheden aan te dragen - actief een 
bijdrage leveren aan de Europese inventarisatie. Belangrijk hierbij is om te 
onderstrepen dat deze mogelijkheden geen voorstellen zijn die NL reeds als 
geëigende oplossingen ziet, maar veel belovende oplossingsrichtingen zijn die 
verder op EU-niveau kunnen worden uitgewerkt en besproken. 

Er kan een commissie van wijzen worden gevormd welke in ieder geval bestaat 
uit juristen, techneuten, cybersecurityspecialisten, en internationaal specialisten 
en die op wetenschappelijke basisvoorwaarden, uitgangspunten en oplossingen 
zoeken en zich buigen over de voor- en nadelen en hoe deze te ondervangen. Dit 
is kostbaar technisch onderzoek, waar budget aan verbonden moet zijn. Deze 
commissie is onderdeel van het fiche aftapbaarheid OTT. Zoals hierboven in het 
advies staat aangegeven wordt later een voorstel ter besluitvorming voorgelegd, 
wanneer het plan verder is uitgewerkt en er financiële dekking voor is. 
Te zijner tijd kan een eventuele opzet voor een proof of concept worden gedeeld 
met de Europese Commissie. 

Public outreach 
De ervaring tot nu toe in dit dossier leert ons dat het gebruikelijke ambtelijke 
traject met argwaan wordt gevolgd en op beslismomenten er veel weerstand 
ontstaat. Hierbij wordt de ambitie van justitie soms gezien als bedreiging voor de 
veiligheid. Inmiddels is een wob-verzoek op dit onderwerp in behandeling bij het 
departement. Met 'public outreach' wordt gedoeld op regelmatige contacten met 
private bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het doel is door zo maximaal 
mogelijke transparantie het vertrouwen tussen diverse belanghebbenden en critici 
te vergroten. Het is niet realistisch om vocale critici te overtuigen, maar we willen 
hen wel de ruimte geven om te zien met welke zorgvuldigheid en met welke 
uitgangspunten invulling wordt gegeven aan dit traject en hen hier de 
mogelijkheid geven om inspraak te leveren. 

Hierbij kan de Kamer geen informatieachterstand oplopen. Er wordt onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn om, naar het voorbeeld van het project modernisering 
strafvordering, informatie op een aparte site van JenV te publiceren. Voorgesteld 
wordt om een keer in de drie maanden gespreksverslagen en lijnnota's te 
publiceren op een online portai. Dit voorstel is geïnspireerd op de werkwijze van 
de Modernisering Strafvordering waar publieke consultatie en de publicatie van 
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concepten onderdeel was van het proces. Het publiceren van deze stukken geeft 
ook de maatschappij in den brede inzicht in de voortgang. 

Concrete elementen van de 'public outreach' kunnen ook symposia zijn via live 
streams, contact met de Cybersecurity Raad of briefings van de problematiek 
gevolgd door een besloten gedeelte. 

4 Dilemma's 
Ambtelijke voorbereidingen op een dossier dat controversieel is verklaard door de 
Tweede Kamer kan met kritiek worden ontvangen. Daarom is het voorstel om 
transparant te zijn en te laten zien wat we doen, hoe we dat doen en waarom we 
dat doen. Alles is gericht op het middels onderzoek verkrijgen van een goed beeld 
van de impact op de betrokken belangen om later een geïnformeerde beslissing te 
kunnen nemen. 
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De openheid die wordt voorgesteld kost veel werk en maakt het proces 
kwetsbaar. Complexe trajecten als de rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs 
kunnen gediend zijn bij een traject waar men in vertrouwelijkheid en rust 
vormgeeft aan oplossingen. Echter, deze aanpak kan wantrouwen in de hand 
werken. Wanneer documenten 'lekken' komt er een dynamiek op gang waaruit 
een negatief beeld ontstaat van onze inspanningen. Door vooraf open te zijn over 
de aard van onze inzet wordt geprobeerd deze dynamiek voor te zijn. 
Tegelijkertijd kan gebruik worden gemaakt van expertise die aanwezig is bij de 
verschillende maatschappelijke actoren. 

Het geven van een dergelijke openheid in dit dossier kan ook een 
precedentwerking hebben voor komende JenV dossiers; de verwachting kan 
geschept worden dat deze werkwijze - eventueel op verzoek van de TK danwel 
andere betrokken partijen - een nieuwe 'standaard' werkwijze wordt. Dit kan 
mogelijk van invloed zijn op de inrichting en capaciteit van dergelijke trajecten 
binnen JenV in de toekomst. 

De 'public outreach' inclusief de voorgenomen openbaarheid moet nog worden 
besproken met de betrokken partners, waaronder EZK en de opsporingsdiensten. 

5 	Politieke en bestuurlijke context 
De Tweede Kamer heeft de aftapbaarheid van OTT-diensten en Raadsverklaring 
controversieel verklaard en in de recente Kamerbrief heeft u aangegeven geen 
onomkeerbare stappen te ondernemen. Van onomkeerbare stappen is in dit 
voorstel geen sprake. Het betreffen voorbereidingen en een bijdrage aan de 
opdracht van de Europese Commissie waar Nederland een aanjagende rol in wil 
spelen. Het traject draagt bij aan geïnformeerde besluitvorming. Hierbij blijft de 
conclusie mogelijk dat er op dit moment nog steeds geen zicht is op 
mogelijkheden om encryptieproducten aan te passen zodat gerichte uitzonderlijke 
toegang op individueel niveau mogelijk is en zonder daarmee de veiligheid van 
digitale systemen die van encryptie gebruik maken te kwetsbaar te maken. 

Zoals in de Kamerbrief over de raadsverklaring van december wordt aangegeven 
erkent het kabinetsstandpunt van 2016 het belang van toegang tot gegevens en 
communicatie. Gelet op dit belang moet gezocht worden naar oplossingen en 
hiervoor is overleg nodig met dienstverleners. Via de EU-inventarisatie naar 
rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs wordt invulling gegeven aan het 
zoeken naar nieuwe oplossingen voor effectieve gegevensverstrekking. 
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Ten behoeve van breed gedragen standpunten en overeenstemming over 
wanneer besluitvorming over welke onderwerpen plaatsvindt (door het nieuwe 
kabinet) is het nodig om de interdepartementale collega's goed bij dit traject te 
betrekken, met name EZK. 

6 Communicatie 
Wordt betrokken. 

7 Afstemming 
Tbd. 

8 Bijlagen 
Tbd. 
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E.028 
10.2.e - BD/DRC/FO 

Van: 
Verzonden: 	 vn da 
Aan: 

- BD/DRC/CV 

PaG Den Haag) 110.2.e 	@oilInlY; 
.2.e@om.nr 10.2.e 	BD/PIDS; 

25 uni 2021 17:54 
.e 

0.2.®  
.2.e 	@politie.nr; 10.2.e 	10.2.e 

@politie.nl); 10.2.e @belastincidienst.nr; 10.2.e 
BD DR a I 0.2.e 	oiitie.nr; D.2.e 

(DBS 
@min•z .n'; 	@min e .n 

Onderwerp: 	 Encryptie, nationa e veiligheid en opsporing 
Bijlagen: 	 Questionnaire B.docx 

Beste collega's, 

Jullie weten van de gesprekken met publiek/private partijen op 7 en 8 juli, ik stel voor dat we deze 
ven voorbespreken. Daarnaast kan er een stavaza worden gegeven van het fiche en kunnen we het 
hebben over deel B van de questionnaire. 

Ik plan 7 juli van 09:00- 10:00 iets in. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

pel@ 

van:10.2~ - BD/DRC/CV 
Verzonden: maande 14 "uni 2021 23:17 
Aan: 10.2 	 (PaG Den Haag) 10.2.e 	.@om.n1) ;10.2.e 
10.2.e 	BD PIDS 	 @politie.nl; 1 
10.2. 	@politie.n1) 	 belastingdienst.nl' ; 	.2.e 
10.2.e @politie.nr ; 	.e 	W; 10.2.e 	 2Z---- 14DBS) ; 
10.2.e (Landelijk Parket)' ; 10.2.e 	" " -- 	 aapoïiïia.nij ;001; .. 

- BD/DEIA/EU ;10.2.eall BD/DEIA/EU ; 

Hallo collega's, 

Zoals aangekondigd de eerste questionnaire over toegang tot versleuteld bewijs. Het gaat zowel om toegang tot 
inbeslaggenomen apparaten, interceptie van OTT-diensten en een Europese CCIII bevoegdheid. 

Zouden jullie kunnen kijken of jullie het eens zijn met de antwoorden en nog lets aan te vullen hebben? Kunnen 
jullie dit 21 juni einde van de dag aanleveren, dan doe ik het die week in de lijn en ligt het rond 24 juni bij de 
Commissie. NB. we sturen de antwoorden op dit soort questionnaires naar de Kamer. 

Ik zet deze ook bij de interdepartementale collega's en collega's binnen het departement uit. Om dit soort 
afstemmingsrondes werkbaar te houden vraag Ik jullie een aantal dingen: 
Ik heb verschillende personen van verschillende organisaties aangeschreven. Kunnen jullie mij per organisatie één 
reactie sturen? 

@om.nl; 

BD/DGPenV/PPBT/PBO 
CC: 10.215@minbuza.n1; 10.2.e 
10.2.e - BD DEIA/EU 
Onderwerp: Encryptie 21 juni Questionnaire A 



Ten behoeve van de snelle verwerking van het commentaar worden comments alleen gelezen als ze ook gepaard 
gaan met concrete tekstvoorstellen. 

Mocht een week te kort zijn om hier naar te kijken, kunnen jullie dat dan ook aangeven? Dan kunnen we dit 
richting de Commissie communiceren. 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 



E.028a 
Questionnaire B 

Operational practices and needs, the Jatter also covering quantitative data, where available 

Impact on investigation 

1. What are the most pressing issues regarding encryption encountered during criminal investigations? 
In your answer, please differentiate between use cases (e.g. data on seized devices, data on remote 
devices, or data in motion) and specify when possible the type of challenges (e.g. operational or 
technical) 

2. What is the estimated proportion of criminal investigations that require access to encrypted data [any 
type of encryption]? Please specify the types of offences and indicate in what proportion of these 
investigations, the data has been successfully decrypted? 

3. 	Could you estimate how often you encounter end-to-end encryption in your operational activities and 
white gathering electronic evidence/evidence in cyber space in the course of criminal procedures? 
a. almost always 
b. in many cases 
c. only in some cases 
d. never 

4. Please specify the types of offences in which you encounter end-to-end encryption and provide 
examples of investigations, where data has been successfully decrypted? 

Please provide other relevant information including possible statistical and anecdotal 
information that illustrates your answer: 

If you have different experiences in cross-border cases, please specify here: 

5. 	How would you assess the impact of end-to-end encryption on investigations? 
a. a significant number of investigations are stopped or delayed due to encryption (please provide 

an estimate if possible) 
b. some investigations are stopped or delayed due to encryption (please provide an estimate if 

possible) 
c. a limited number of investigations are stopped or delayed due to encryption (please provide an 

estimate if possible) 
d. no investigation is stopped or delayed due to encryption 

Please provide other relevant information (e.g. if possible, please distinguish between delayed 
and stopped investigations) including possible statistical and anecdotal information that 
illustrates your answer. 

Decryption Capabilities 

6. How are your current decryption capacities deployed? 
a. 	centralised 



b. distributed 
c. other, please specify 

7. What kind of decryption challenges is the service in charge of decryption from Q4 addressing? 
a. data at rest only 
b. data in motion only 
c. both 

8. 	What kind of encryption modalities are you faced with during investigations? For each modality, please 
provide a technical description of the practices used. 
a. commercial solutions, please provide details 
b. open-source solutions, please provide details 
c. new solutions developed by criminals, please provide details 

9. How effective are alternative methods to tackling encryption, such as the use of communications 
metadata? 

10. How do you assess the effectiveness of possible obligations on mainstream providers to give access to 
decrypted data given the existence of other possibilities to encrypt data, such as use of home-grown 
solutions by tech-savvy criminals or use of services offered by non-compliant service providers? 

Access to data on seized devices 

11. What main operational and practical issues do you typically encounter when seizing encrypted 
evidence on devices including computers, tablets, smartphones and decrypting it? 
a. skills 
b. financial 
c. technical capability 
d. others 

Describe in more detail the issues identified above: 

If you have different experiences in cross-border cases, please specify: 

12. On data at rest, do you already have ideas for technical approaches on how the requirements for 
encryption (of e.g. hard disks, cloud storage, phones etc.) and lawful access could be met at the same 
time? 1f so, could you please provide details? 

13. Europol offers Member States support to decrypt data on devices seized during criminal investigations 
through a decryption platform (as announced in the 11th Security Union Progress Reportl). You may 
select more than one answer: 
a. we are not aware of this facility 
b. we are aware that the decryption platform exists but have not yet used it 

1  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda- 
security/20171018_eleventh_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf 
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c. we have used/are making use of the platform 
d. our demand for the use of the platform is higher than the capacity allocated to us 
e. in order for the platform to remain a useful resource it must be constantly developed to keep 

abreast of technical developments 
Please provide further comments: 

14. Which practical measures could provide added value to help law enforcement overcome the 
challenges posed by encryption in criminal investigations? 
a. not needed 
b. improve capabilities (e. g. foster the development of tools and services for police and judicial 

authorities at MS and/or EU level) 
c. improve technical expertise at EU level 
d. improve exchange of information and best practices between police and judicial authorities 
e. Improve and expand on existing trainings for law enforcement and the judiciary 
Please give examples: 

Lawful access to data in motion 

15. What are the main practical/operational issues typically encountered under national lawful 
interception frameworks while intercepting/monitoring encrypted data in motion2  in order to obtain 
decrypted data? 
a. skills 
b. financial 
c. technical capability 
d. others 

Describe in more detail the issues identified above: 

16. Which practical measures could provide added value to help law enforcement overcome the 
challenges encountered while intercepting/monitoring encrypted data flow? 
a. not needed 
b. improve capabilities (e. g. foster the development of tools and services for police and judicial 

authorities at MS and/or EU level) 
c. improve technical expertise at EU level 
d. improve exchange of information and best practices between police and judicial authorities, 

including training 
Please give examples: 

17. On data in motion, do you already have ideas for technical approaches on how the requirements for 
secure end-to-end encryption and lawful access could be met at the same time? If so, could you please 
provide details? 

2  The legally sanctioned official access to private communications intercepted whilst transiting between the 
sender and recipient e.g. telephone calls, e-mails and text messages. Traditionally the network operator or 
service provider gives law enforcement officials access. With increasing deployment of end-to-end encryption in 
electronic communications many service providers no longer have the possibility to support law enforcement 
with this type of lawful access. 
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Lawful access to data on endpoints (remote data capture before it is encrypted) 

18. What main issues do you typically encounter to implement such solutions (if national legal framework 
allows for it)? 
a. skills 
b. financial 
c. technical capability 
d. others 

Describe in more detail the issues identified above: 

If you have different experiences in cross-border cases, please specify: 

19. In your view, which practical measures in this regard need to be adopted? 
e. not needed 
b. improve capabilities (e. g. foster the development of tools and services for police and judicial 

authorities at MS and/or EU level) 
c. improve technical expertise at EU level 
d. improve exchange of information and best practices between police and judicial authorities, 

including training 
Please give examples: 

20. Are there other operational issues that you would like to raise in relation to encryption and the possible 
approach to these issues (e.g. encryption challenges in the context of evolving technologies such as 
5G)? Please share any relevant national experience or considerations arising from your practice that 
need to be taken into account. 

21. If encryption is limited to enable access by law enforcement / judicial authorities, how can strong 
encryption be preserved to ensure cybersecurity (e.g. protection against cybercrime) and the 
protection of fundamental rights, including in the context of international data transfers? 

innovative investigative capabilities3. 

The following questions explore the dimension of innovative investigative capabilities coupled with 
solid coordination, as underlined by the November 2020 Council Resolution4  on Encryption. They stem 
from experience gained during recent investigation cases that have demonstrated the usefulness of 
taking advantage, in a targeted way, of existing vulnerabilities in order to overcome the issue of 
encrypted data. 

22. Have you implemented a dedicated mechanism, including a 'vulnerability equities processs  to manage 
the use (from exploitation to disclosure) of vulnerabilities? 
a. yes, please specify the mechanism and the list of stakeholders involved 
b. no 

'These are marked as sensitive questions. 
https://data.consilium.europa.eu/docidocument/ST-13084-2020-REV-1/en/pdf   

vulnerability equities process serves the purpose of assessing the risk associated with exploiting any particular 
vulnerability rather than disclosing the vulnerability to the affected vendor 
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23. Do you apply this vulnerability management strategy to: 
a. the acquisition of data at rest? 
b. the acquisition of data in motion? 
c. both? 

24. What operational model do you apply to exploit vulnerabilities in criminal investigations? Please 
describe. 

25. Does the exploitation of the vulnerabilities (such as payload development, vector, control, etc.) relt' 
on: 
a. internal support? 
b. external support - private provider? 
c. external support - public provider? 

26. Which parts of your operational model are currently only available outside of the EU, and would need 
to be developed in future within the EU? 

27. Which oversight mechanisms are applied to the management of these innovative investigative 
capabilities? 
a. judicial authority oversight 
b. parliamentary oversight 
c. other, please specify 

28. Please describe the main elements of these oversight mechanisms? 

29. Do you publish annual/regular reports on the use of such techniques? 
a. yes, please provide references 
b. no 

30. Do you agree to the proposal that, in case the Commission receives a request for access to documents 
regarding these questionnaires, the answers to the questions marked as sensitive would not be 
disclosed? 
a. yes 
b. no 

Dialogue with stakeholders 

31. Who are your main stakeholders in encryption (providers, manufacturers, regulators, data protection 
authorities, other fundamental rights bodies, civil society organisations, etc.)? In relation to the 
relevant stakeholders identified, are you able to summarise their positions? 

32. Do you have national law enforcement portals with service providers (manufacturers included) in place 
that allow swift and standardised input and answers regarding basic subscriber requests? 

33. What relevant dialogue formats do you see on a national, European and possibly international levels? 

34. It is crucial to ensure the Member States' involvement in international standardisation bodies, 
particularly the Internet Engineering Task Force (IETF) and the European Telecommunication 
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Standards Institute (ETSI) for the years to come in the development of international standards and 
technological norms to strengthen encryption and wider cybersecurity while preserving law 
enforcement's ability to access relevant information. Considering this, what is your view on the 
development of European standards and norms on encryption and lawful access to data? 

35. Is there anything else you want to add related to operational aspects and needs? 
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E.031 
NL comments - COSI 23 September 2020 

Encryption 

- 	Exchange of views 10728/20 & 10730/20 

The Netherlands recognizes this balancing act as mentioned by the Presidency. We support the 
research into technical solutions together with ISP's. We urge not to exclude possibilities 
beforehand in order to adequately assess the impact of the solutions on fundamental rights and 
secure communications, and balance this impact against the advantages of law enforcement. In 
addition and despite the fact that national security remains the sole competence of each Member 
State, we would like to emphasize that the operational challenges as mentioned in the note do not 
exclusively apply to law enforcement agencies, therefore the identification of technical and legal 
solutions should also allow for intelligente and security services to do their work. 

NL is of the opinion that at this point in time it is not desirable to take restrictive legal measures as 
regards the development, availability and use of encryption in the Netherlands. This is based on 
the available solutions in 2016 and the assessment of the negative- en positive consequences of 
encryption. It is to be encouraged that we research ways into which we can ease the negative 
consequences for law enforcement whilst the positive characteristics of encryption like 
fundamental rights and safe communications are sufficiently uphold. 

Answers to questions posed to COSI: 

What are the most pressing challenges related to the use encryption that law enforcement and 
judicial authorities are facing in your Member State? How are your national authorities tackling or 
planning to tackle these challenges? 

• The problem described in the paper is recognizable. Three current powers of law enforcement 
are affected by encryption: interception, the production order and reading confiscated 
automated works. This leads to three challenges: 
1. How do we ensure an open, free and secure internet? Criminal investigations are 

increasingly dependent on electronic evidente 10.2.a 

2. How do we ensure that decisions in the digital realm do not negatively affect security in 
the offline world. The decision of Facebook to encrypt its messaging platform has 
consequences for the fight against child abuse. The security standards of the 5G network 
has negative consequences for the interception of communication services which is an 
indispensable asset in the fight against organised crime. The increasing encryption of 
phones restricts law enforcement to identify social contacts and networks of criminals, for 
example in the San Bernadino case. 

3.  
ui OTT services are increasingly pop 	an wit t e Electronic Communications Code 

OTT-services are considered similar to traditional telecommunication services. 10.2.a 

A legal obligation in the Netherlands is that no 
telecommu-nrcation service or provider should be available that cannot be intercepted. In 
addition telecommunication service providers have the obligation to decrypt their 
communication services. 

• How do we tackle these challenges: 
1. 



What is your view on the proposed guidelines for an optima/ solution? 

10.2.a - 

How the EU can best support Member States to address these challenges? What is your view on 
the proposed recommendations? 

First the observatory role of Europol is highly appreciated, as well as the practical measures. 
Furthermore, the current availability of possible technical solutions should 10.2.a 



E.032 
Kostenraming 

Doel: onderzoeken en indien mogelijk uitwerken van technische mogelijkheden voor rechtmatige 
interceptie inclusief ontsleuteling van versleutelde OTT-communicatiediensten met voldoende 
bescherming van fundamentele rechten door risico's op onrechtmatige en ongewenste toegang tot 
communicatie via deze diensten te minimaliseren. 

NB: Onderzoek kent hoog R&D en innovatief karakter met een mogelijk dure IT component, 
waardoor de kosten lastig exact te ramen zijn en hoog kunnen uitvallen. De onderstaande opzet 
moet dan ook als onderbouwde schatting worden gezien. 

Functionele eis: na een rechtmatige vordering aan een OTT-communicatiedienst moet binnen een 
half uur er een tap (bijna) real-time meelopen waarmee de opsporings- of inlichtingen- en 
veiligheidsdienst inzage krijgt in de onvercijferde communicatie van een subject of verdachte. 

Opzet: 
Om te onderzoeken hoe de functionele eis binnen het gestelde doel gerealiseerd kan worden zijn 
een aantal deels volgordelijke stappen nodig om van onderzoeksopzet tot en met een uitgewerkte 
proof-of-concept te komen. Te weten: 

1. Opstellen van de requirements, threat-modeling, validatiemethodiek en literatuurstudie naar 
mogelijke oplossingen: hierin wordt de set aan voorwaarden/eisen opgesteld waaraan de 
technische oplossing zou meten voldoen — juridisch, ethisch, cryptografisch, global security, 
opsporing en I&V, etc. - en waartegen de uitkomsten beoordeeld worden. Deze worden tot 
meetbare variabelen omgezet en door een state-of-the art literatuuronderzoek uitgediept. 
Gezien de breedte aan belangen (en behoefte aan draagvlak) wordt dit traject intensief 
begeleid door een brede maatschappelijke commissie, vanuit bedrijfsleven, opsporing, 
veiligheidsdiensten, wetenschap, etc. 

a. Duur: plusminus 1 jaar 
b. Methode: conferenties, onderzoek door 4 verschillende wetenschappelijke 

onderzoekers (crypto, technisch, opsporing en privacy), dubbel uitgevoerd - om 
goede inhoudelijke oplossing te vinden, omdat 1 persoon zelden alle kennis die 
relevant is op het domein in huis heeft en tunnelvisie te voorkomen - en begeleiding 
door een brede maatschappelijke commissie. 

c. Kosten: €1,6 min 
i. Commissie: 15 personen a € 15.000 pp + overhead = € 250.000 
ii. State of the art literatuurstudie vanuit privacy en vanuit opsporingsbelangen 

belicht: 4 x onderzoekers universiteit a €125.000 x 2 onderzoeken + kosten 
onderzoeksmateriaal = €1,1 mln. 

iii. Threatmodeling: 2 x brede internationale conferenties tbv threatmodeling, 
requirments en validatie = € 250.000 

2. Onderzoek naar technische mogelijkheden, in dit onderdeel gaat het om het inzichtelijk 
maken of en op welke wijze OTT-communicatiediensten hun dienst conform te requirements 
zouden kunnen inrichten en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. De uitkomsten 
daarvan kunnen daarna in een PoC worden getest; indien er mogelijkheden lijken te zijn die 
aan de requirements voldoen. 

a. Duur: 2 jaar, kan pas aanvangen na voltooiing stap 1 hierboven. 
b. Methode: wetenschappelijk onderzoek door 7 onderzoekers, specialisten per domein 

— crypto, juridisch, opsporing, I&V, standaarden en ETSI, systeem architectuur van 
OTT-diensten en internationaal geopolitiek - nodig, en dubbeling per domein. Deze 
dubbele uitvoering is van groot belang om de nodige wettenschappelijke kennis per 
domein meestal niet bij een wetenschapper voorhanden is, om tunnelvisie te 
voorkomen en de kans op breed draagvlak te maximaliseren om tot implementatie 



over te gaan wanneer de uitkomsten daar aanleiding toe geven. Onderzoek wordt 
geadviseerd door commissie uit onderdeel 1, met een iets lagere intensiteit. 

c. 	Kosten: C 4,25 mln. 
i. Onderzoek 2 (jaar) x 2 (dubbeling) x 7 (onderzoekers) € 125.000 + 

onderzoeksbudget en test faciliteiten a € 0,5 min = C 4.000.000 
ii. Commissie 2 jaar: 15 x 2 x €7.500 + overhead = € 250.000 

3. Proof-of-Concept (PoC)  
a. Duur: 1— 2 jaar (kan deels al parallel aan stap 2 lopen) 
b. Methode: in samenwerking met OTT-dienst bouwen van een opstelling waarin de 

uitkomsten van onderdeel 2 getest kunnen worden, op basis waarvan empirisch 
bepaald kan worden in welke mate aan de requirements uit onderdeel 1 is voldaan. 
Ook begeleid door commissie. 

c. Kosten: € 1,25 min 
i. 2 oplossingen uit onderdeel 2 worden in technische PoC omgezet: 2 x € 

500.000 = €1 min. 
ii. Commissie 2 jaar: 15 x 2 x €7.500 = € 225.000 

4. Secretariaat onderzoeksprogramma, beleidsvorming en ondersteuning: 2 fte (s13 en s11) 
a. 	Duur: 4 jaar (kabinetsperiode) 
b. Kosten: € 1,15 min 

i. loon € 125.000 (gemiddelde loonsom + bureaukosten) x 2 x 4 = € 1 min. 
ii. onvoorzien € 150.000 

Scenario 1 beperkt: 
Enkel onderdeel 1 uitvoeren: requirements, threatmodeling, validatiemethodiek en literatuurstudie. 
Daarna nog geen oplossing voor vraagstuk, dus probleem blijft. Mogelijk kan wel EU verkenning 
hiermee worden verder geholpen, evenals nationale discussie over mogelijkheden. 

4 Kosten: € 1,75 mln. eenmalig te besteden in 1- 2 jaar 

Scenario 2 nationaal complete uitwerking: 
Onderdelen 1— 3 uitvoeren. Op basis hiervan zou een wettelijke oplossing voor vraagstuk 
geïmplementeerd kunnen worden, indien die mogelijk blijkt (aan de requirements voldoet). 

4 Kosten: C 8,25 mln. eenmalig te besteden in 3 - 4 jaar (kabinetsperiode) 

Scenario 3 complete uitwerking in internationaal verband 
Scenario 2 in internationaal verband (EU en like minded landen) uitvoeren. Voordeel hiervan is dat 
de benodigde internationale afstemming met het project wordt geborgd, waardoor internationale 
implementatie van oplossingen gemakkelijker wordt. Internationale implementatie zal nodig zijn om 
effectief te kunnen handhaven. Zelfde kosten als scenario 2, maar met meerkosten voor 
internationale samenhang te behouden zoals reiskosten en afstemmingskosten (geschat op €1,75 
min). Deze internationale extra kosten kunnen deels door de deelnemende landen zelf gedragen 
worden. 

4 Kosten: € 10 mln. eenmalig te besteden in 3 - 4 jaar (kabinetsperiode) 
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nota 
1. Doel 
Ter besluitvorming. 

E.033 

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies 
U wordt gevraagd om in te stemmen bijgesloten interdepartementaal en met het 
OM, de opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten opgestelde 
formatiefiche over de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten. 

Dit vraagstuk en de wens om aan een oplossing te werken zal door meerdere van 
de in het fiche genoemde partijen bij de formatie worden opgebracht. Indien de 
formerende partijen daarom vragen, dan kan het bijgesloten fiche mede namens 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de daarin genoemde 
organisaties worden ingebracht. 

3. Toelichting op het advies 
Al enkele jaren wordt interdepartementaal en met de behoeftestellende diensten 
gewerkt aan mogelijkheden tot het verkrijgen van rechtmatige toegang tot 
communicatie van subjecten en verdachten via zogenaamde Over-The-Top-
Communicatiediensten (OTT), zoals WhatsApp, Signal e.d. Communicatie 
daarover is op dit moment, vanwege de toegepaste encryptie (end-to-end-
encryptie), niet onversleuteld aftapbaar. Dit heeft in toenemende mate gevolgen 
voor de effectiviteit van de opsporing en nationale veiligheid. Het realiseren van 
deze aftapbaarheid vergt echter aanpassing van de encryptiewijze, waardoor 
volgens sommige experts de beveiliging van de communicatie in algemene zin 
verzwakt zal worden. Dit heeft in potentie gevolgen voor de veiligheid van de 
communicatie, personen, de privacy en vrijheid van meningsuiting. 
Tot op heden heeft, voor zover bekend, echter geen technische uitwerking en test 
plaats gevonden van mogelijkheden om zowel toegang tot versleutelde 
communicatie van subjecten/verdachten via OTT-communicatiediensten als goede 
beveiliging te realiseren. Pas na dergelijk onderzoek kan weloverwogen een 
politiek-maatschappelijke discussie en keuze gemaakt worden of een technische 
oplossing proportioneel en noodzakelijk is om geïmplementeerd te worden. Het 
fiche beoogt politieke steun en middelen voor een dergelijk onderzoek naar 
proportionele technische mogelijkheden te verkrijgen. 

Kostenraming 
De in het fiche geraamde kosten zijn gebaseerd op een advies van het NFI. 
Omdat het een innovatief onderzoek met hoog R&D karakter betreft en het een 
(mogelijk kostbare) IT component kent is de claim enkel een grove schatting. De 
uitwerking van de raming is met DFEZ afgestemd en ter informatie toegevoegd. 
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4. Politiek-bestuurlijke context 
Het vraagstuk is politiek en maatschappelijk sterk gepolitiseerd en zelfs het 
verkennen van technische mogelijkheden ligt gevoelig. 
De MCEV heeft in mei 2020 nog besloten de OTT-communicatiediensten in 
hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet te verplichten om aftapbaar te zijn. 
Afgelopen najaar heeft het ministerie van EZK aangegeven dit besluit niet meer 
uit te willen voeren i.v.m. de risico's voor de beveiliging van de communicatie via 
deze diensten. In reactie op bespreking daarvan in de MCEV van maart jl. heeft 
een brede groep van belangenorganisaties, wetenschappers en bedrijven een 
petitie voor het volgende Kabinet opgesteld om encryptie in alle vormen te 
bevorderen. De minister is op 19 mei met een selectie van de ondertekenaars in 
gesprek gegaan. Ook verschillende politieke partijen hebben het voornemen van 
het Kabinet afgekeurd. 
Dit onderstreept dat, conform het fiche, een zorgvuldige uitwerking nodig is, 
waarbij het betrekken van het maatschappelijk middenveld, bedrijven en 
wetenschap essentieel is voor het onderzoek en de acceptatie van de uitkomsten 
daarvan. 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRRDRC-GC 

Datum 
14 mei 2021 

Ons kenmerk 
3338630 

5. Communicatie 
Nvt 

6. Afstemming 
Het fiche is afgestemd met DFEZ en op ambtelijk niveau opgesteld door en 
afgestemd met alle in het fiche genoemde partijen, te weten: Ministerie van 
Defensie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Openbaar 
Ministerie, Politie, Agentschap Telecom, Nationaal Coiirdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (waaronder NCSC), Algemene Inlichtingen en 
Veiligheidsdienst, Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Bijzondere 
Opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-IOD, IL&T-IOD en NVWA-IOD). 
Het is mogelijk dat vanuit de lijn van enkele van de genoemde partijen nog 
wensen voor aanpassingen volgen. De korpsleiding, het College van PG en de 
BOD'en hebben reeds akkoord op het fiche gegeven. 
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Nr. E.034 
- BD/DRC/FO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dag 2a en 10.2.e  

10.2.e 	- BD/DRC/FO 
woensdag 7 april 2021 19:48 
10.2.e 	- BD/DRC/CV; 1 0 2 e 	BD/DWJZ/SSR 
Verslag (wrap-up) strategie sessie 
Brainstormsessie interceptie en toegang tot versleutelde gegevens.docx 

Ik heb een overzichtje gemaakt met punten die ik relevant vond uit onze strategiesessie van vorige week met 
opsporings- en I&V diensten. 
Hebben jullie nog relevante aanvullingen? Ik heb niet alles kunnen noteren. 

Dank! 

Groet, 



Nr. E.034a 

e interceptie en toegang tot versleutelde gegevens 

- Er speelt veel rondom toegang tot versleutelde gegevens en beschikbaarheid van gegevens: 
NL wetgeving (5G en OTT), EU wetgeving, uitspraken EHJ, five-eyes, etc. Coërdinatie en 
afstemming belangrijk om alle partijen op zelfde kennisniveau en betrokkenheid te houden. 

- Toegang tot gegevens/verzamelen van belang maar ook middelen om die effectief te kunnen 
analyseren. Hebben we die en daarvoor genoeg wettelijke ruimte? (NB: kijken naar en 
herijking wjsg en wpg) 
Communicatie: 

o Meer/beter uitleggen wat het werk van opsporing en I&V diensten behelst en 
waarom toegang tot inhoud communicatie essentieel blijft en hoe we daar wel/niet 
bij kunnen komen. 

o Elkaar informeren over media/publiciteitsmomenten 
o Mogelijk opstellen van standaard woordvoeringlijn tbv relevante momenten. 

- EU wetgeving en jurisprudentie steeds meer invloed I&V werk. Meer afstemming en inzet 
I&V in Brussel nodig. 
Voorstel om goede strategie op te stellen en meer bezig te zijn met wetgeving en beleid voor 
wat komt qua techniek dan zoals nu ad-hoc oplossingen formuleren voor techniek van een 
paar jaar geleden. Functionele techniek neutrale eisen stellen, zoals toegang en goede 
beveiliging. (NB: toekomst zoals low-orbit-satelite, machine learning, quantum computing) 

o Volg je als wetgever nieuwe technieken of ben je ze voor? 
- Aftapbaarheid, hacken en toegang beschikbaarheid metadata aan elkaar gelinkte 

vraagstukken geworden. 10.2.c 
- Standaardisatiegremia: zijn we daar voldoend actief en op aangehaakt? 

Territorialiteit: welke wetgever en hoe handhaven. 
Strategie gericht op draagvlak en kennisoverdracht van probleem en streven naar 
genuanceerde proportionele oplossing: 

o Veel weerstand en beeldvorming te overbruggen. We zitten niet er in met doel een 
zero-sum game. Dader - held - slachtoffer driehoek -› streven held status. Strategie 
moet win-win zijn. Tegenstellingen verminderen. 

o Briefings organiseren en meer kennis laten maken met werk en invloed versleuteling 
daarop. Hoe ziet het opsporings- en I&V-werk er in digi-domein uit. 

o Ook kritisch eigen behoefte blijven: kunnen we oude norm (aftapbaarheid) nog wel 
verwachten/eisen, terwijl techniek en communicatie wel degelijk veranderd zijn. 

o Kennis van draagvlak en beeld samenleving nodig: werken we met vocale minderheid 
of zien we de teneur van de maatschappij? 

o Goede inhoudelijke oplossing met politiek-bestuurlijk draagvlak creëren: rol CSR? 
Voorstel fiche voor commissie iig veel steun. 

o Stakeholderanalyse maken: 
■ Departementen -> interdepartementaal op een lijn komen moet prio 

hebben. Gebruik dilemmalogica 
■ Politiek --> fiche en tech.briefings? 
■ Maatschappelijk -> CSR rol geven waardoor cybersec genuanceerd verhaal 

en dilemma ook uitdraagt? Briefing daar? 
■ Wetenschap 
■ Internationaal 

Voor bredere steun wetgeving/beleid gebruik maken van beproefde methodes zoals bij 
commissie Koops en modernisering WSv. 



- Fiche: wie brengt onderwerp in tijdens formatie? Moeten we nog over afstemmen, kans is 
aanwezig dat geen van de behoeftestellers het doet en dat MJenV er niet aan toekomt ivm 
grote hoeveelheid fiches/punten die hij wil inbrengen. 

Wat gaan we doen: 

Stakeholdersanalyse 
- Planning JenV en opzet overleg met I&V, opsporing en een groep met externen zoals EZK er 

bij. 
- Sessie/afstemming communicatiemedewerkers er bij, opstellen plan en comlijn. 
- Opzet brede-commissie uit fiche verder uitwerken, kan ook zonder dat fiche in formatie 

wordt besproken de beste weg zijn. Welke vraag stel je zo'n commissie precies? 
- Afstemmen/laten weten of en wie fiche in formatie zal agenderen. 
- Komt een vervolg. 



F.001 
Becht, F.J.E.M. - BD/NCSC/Staf 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 	

• 
BD/NCSC; 10.2.e - BD/NCSC/OPt.2.e 

- BD/NCSC Staf - BD/NCSC/IVT; 	.2.e 
BD/NCSC/SK;  h 	 BD CSC/SK 

CC: 	 NCSC Bestuurlijke On• ersteuntng; 	. .e 	 - BD/NCSC/Staf; 10.2.e 
- BD/NCSC/Staf, 	 - BD/NCSC/SK 

Onderwerp: 	 encryptie 
Bijlagen: 	 opiegnota MT encryptie versie 13 7 definitief.docx; OTTs-Aftappen-NV-v0h2.pdf; 

Questionnaire B 20210712-NCTV NCSC(002).docx 

Beste MT-leden, 

Bijgaand ontvangen jullie ter informatie de volgende documenten: 

de definitieve nota met daarin het NCSC standpunt over het verzwakken van encryptie van OTT-diensten 
t.b.v. opsporingsdoeleinden 
de mindmap `OTT Aftappen NV' 
een Questionnaire vanuit de EU met daarin nog aanvullend commentaar van het NCSC (tezamen met de 
NCTV) Een eerdere versie voorzien van commentaar NCSC ontvingen jullie van 10.2.e 

Tot slot: 
0 7 en 8 uli I. or• aniseerde DGRR een ambteli k overle • met een aantal or anisaties waaronder 

over e verzwa en van encryptie 	p opspo ngs oe e n en. 	a et 	v a e 
NCTV eveneens hiervoor ui enodi d. In overle met de NCTV hebben wi niet deel enomen aan deze 
bijeenkomsten. 10.2. 

Groet, 10.2.e 

- BD/NCSC/Staf 
2021 11:33 



F.002 
110.2.e - BD/NCSC/Staf 

van110.2.e 	BD/NCSC/StafF-11.111M 10.2.e 	 Verzonden: 
donderdag 1 juli 2021 14:32 
Aant10.2.e 	Ivan - BD/NCSC/Staf <10.2.e 
CC: NCSC Bestuurlijke Ondersteuning 10.2.g 	 Pncsc.nl> 
Onderwerp: RE: Uitnodiging ambtelijk overleg toegang tot opsporingsinformatie en encryptie 

Ik heb zojuist even me410.2.e  bijgepraat met Ncni,110.2.e 
deze een korte weergave van dat gesprek: 

NCTV heeft in de Q&A vanuit de EU (ik stuurde hem je eerder toe) onze toevoe• in• dat het 
NCSC bevraa•d is over verzwakken encr •tie er uit• ehaald110.2.a, 10.2.g 

110.2.a, 10.2.g 

s ui me aan • ij • e ieron • er genoem • e • ijeen oms 	.2.g 

NCTV vraa  •  t DGRR o  •  wat zi"  •  recies  •  aan inbren  •  en in de breenkomst. 

Ik 
hoor het graag als jij dat anders ziet. 

Groet,10.2.e 

over het encryptiedossier. Bij 

s zi na ui 



F.003 

Van: 	 AigligiSág 
Aan: 	 .4-.1OLI5S;MMIMME  - BD/NCSC/Staf 
Onderwerp: 	RE: Fiche OTT-communicatiediensten versie 2 na BWP 
Datum: 	 maandag 2 augustus 2021 12:17:29 

Hoi 
Dank voor het delen. 
Ja hoor, dat denk ik wel. Overigens geldt dat ook voor effectiviteit. 
Overigens een tip, mogelijk pas later relevant: In de beschrijving van het onderzoek 
spreken ze over 'vereisten' uit verschillende hoeken. Het Is goed om te weten dat een 
brede coalitie van academisch cryptografen in 2015 al zo'n lijst heeft opgesteld vanuit 
een beveiligingsperspectief. Het resultaat staat bekend als het Keys Under Doormats-
rapport: https://dspace.mitedu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-
026.pdf.  
Het rapport bevat meerdere interessante stukken, maar het is vooral opgesteld als 
antwoord op de vage handwaving van opspoorders die zeiden "Ja we moeten het 
oplossen, de details werken we later wel uit". Dat maakte het lastig om weerwoord te 
bieden, zo zonder concreet voorstel om op te reageren. Daarom hebben ze een lijst van 
eisen/vragen opgesteld die beantwoord zouden moeten worden bij elke concreet 
voorgestelde 'oplossing'. Die gedachte sluit vervult volgens mij precies de behoefte aan 
cybersecurityvereisten die het fiche noemt. 
Hartelijke groeten, 



F.004 
Van: 	NCSC Bestuurlijke Ondersteuning 
Aan: 	lii~1~1  -  BD/PNDV:  lallill~~=agetX 	 : 

BDIKS:11~~~ Mailia~l=mei11~1111111111111111~C 
Cc 	 . -  BD/NMC/OP~II.DalCSUSlat; 	~Mg; 

13O/NCSC/Staf 	 -131VNCSC/S1( 
Onderwerp: 	RE: Amotatie NCTV 11w expertbriefing 
Datum: 	woensdag 10 maart 2021 07:47:46 

Ham, 

Voor het NCSC graag meegeven dat aan het ontsleutelen van encryptie grote risico's 
vastzitten omdat er nieuwe kwetsbaarheden geïntroduceerd worden en kwaadwillenden 
w.o. statelijke actoren misbruik kunnen maken van het verzwakken van encrypties. Dat 
levert dus ook risico op voor de Nationale Veiligheid. 

Ik begrijp dat de minister zijn keuze al heeft gemaakt, maar het blijft m.i. van belang dat 
wij waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van zijn keuze. Ook al wordt nu alleen nog 
maar gestart met het schrijven van een wetsvoorstel. 

Groet, 



Onderwerp Encryptie 
Datum 13 juli 2021 
Opsteller(s) 10.2.e 

Doel x ter informatie 

Eigenaar 

Afgestemd met 

Mindmap 'OTT Aftappen NV' 23-11-2020 - Ncsc10.2.e & Nc-r-v10.2.e Bijlage(n) 

F.005 
Oplegnota MT NCSC 

Gevraagde beslissing/doel 
Doel van onderhavige nota is het informeren van het MT over de bezwaren van het NCSC 
inzake het verzwakken van encryptie van zogenaamde over-the-top diensten (OTT) zoals 
Whatsapp t.b.v. opsporingsdoeleinden. Bijgevoegde mindmap biedt hier inzicht in. 
Het MT werd 17 februari jl. middels een nota geïnformeerd over het Kabinetstandpunt 
inzake encryptie. 
Het NCSC is geen voorstander van het verzwakken van encryptie. De reden hiervan is dat 
er aanzienlijke risico's aan vastzitten voor de digitale weerbaarheid. Met het verzwakken 
van encryptie worden nieuwe kwetsbaarheden geïntroduceerd die kwaadwillenden -
waaronder statelijke actoren- kunnen gebruiken om oneigenlijke toegang te krijgen tot 
systemen en (vertrouwelijke) informatie. Dit levert een risico op voor de Nationale 
Veiligheid en de digitale veiligheid in algemene zin. 

Aanleiding 
Het MT wordt op verzoek hierover opnieuw geïnformeerd. 

Voorstel 
Het MT wordt verzocht kennis te nemen van de inhoud van de mindmap 'OTT Aftappen NV' 
en het ongewijzigde standpunt van het NCSC Inzake de risico's van het verzwakken van 
encryptie t.b.v. aftapbaarheid OTT-diensten. 

Uitvoering 

Advies 

Vervolgproces 
- Onderhavig onderwerp is 'controversieel' verklaard vanwege de demissionaire status van 
het huidige kabinet. Er worden op dit moment op dit onderwerp geen onomkeerbare 
stappen gezet. Wel wordt er op ambtelijk niveau onderzocht of en welke mogelijkheden er 
zijn voor de opsporing om inzage te krijgen in communicatie via OTT-diensten en wat 
hiervan de impact is. Tevens wordt er aangesloten bij de verkenning naar toegang tot 
versleuteld digitaal (bewijs)materiaal door de Europese Commissie. 
- Overzicht lopende zaken m.b.t. dit onderwerp: 
1. Gesprekken Minister n.a. v. petitie voor sterke encryptie 

• De demissionair Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 mei een gesprek 
gevoerd over end-to-end-encryptie en toegang tot communicatie met een aantal 
ondertekenaars van de petitie voor sterke encryptie. Dit gesprek was meti020  
10.2.e (wetenschap),10.2.e 	(cybersecurity), 10.2.e 	(Facebook), 
10.2.e 	(branchevereniging NLdigital),10.2.e 	(Bits of Freedom). Er 
zijn geen concrete (nieuwe) acties uit het gesprek gekomen. Naast dit gesprek 
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Oplegnota MT NCSC 

zullen er op ambtelijk niveau vergelijkbare overleggen plaatsvinden met andere 
ondertekenaars van de petitie. 
De Minister wil deze gesprek o.a. gebruiken om kennis te nemen van de bezwaren 
van de aanwezigen en met de experts spreken over eventueel andere 
mogelijkheden in plaats van het verzwakken van encryptie. 

2. Europees traject onderzoek interceptie OTT-diensten 
• Zoals bekend speelt de discussie over aftapbaarheid met inzage in communicatie 

van OTT-communicatiediensten ook op EU-niveau 
• De komende tijd zal de Europese Commissie vragenlijsten aan de lidstaten sturen, 

onder andere met de vraag welke mogelijke (technische) oplossingen lidstaten zien 
om de communicatie te kunnen aftappen 

• De NCTV heeft DGRR verzocht hen te betrekken bij het opstellen van reacties op 
de vragenlijsten vanuit de commissie. De NCTV betrekt vervolgens het NCSC. 

3. Fiche OTT-communicatiediensten 
• DGRR heeft een fiche opgesteld voor de kabinetsformatie. Dit fiche is breed 

interdepartementaal afgestemd. 
• In het fiche wordt een plan geschetst om te gaan onderzoeken welke (en of) 

(technische) oplossingen mogelijk zijn binnen gestelde kaders van sterke encryptie 
en beveiliging ter bescherming van fundamentele rechten én rechtmatige toegang 
tot communicatie in specifieke gevallen. 

• In het fiche wordt tevens wederom steun uitgesproken voor het Europese traject. 
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Encryptie & 
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Aanleiding: terugkerende discussies over de door opsporingsdiensten 
gepercipieerde problemen rondom de aftapbaarheid van zogenaamde over-the-top 
diensten (OTT), zoals WhatsApp 

OTT-diensten (zoals WhatsApp, Signal) zetten 
end-to-end encryptie in 

Samengevat 

End-to-end encryptie dient een groot aantal diverse belangen, 
waaronder de nationale veiligheid, bescherming persoonlijke 
levenssfeer en waarborgen voor een (economisch) concurrerend 
Nederland 

End-to-end encryptie werpt een barrière op het aftappen door 
opsporings- en inlichtingendiensten daarom o.a. hackbevoegdheid 

Het is een politiek/beleidsmatige keuze of end-to-end enayptie 
breed beschikbaar is om Nederlandse belangen te beschermen  

"criminelen", "terroristen" enz. zullen altijd relatief 
eenvoudig toegang hebben tot end-to-end encryptie 

Openbare telecommunicatie voorzieningen kennen 
een "aftapverplichting"; OTTs-diensten niet  

Aftappen traditionele telco gebeurt op Nederlands 
grondgebied, gericht op specifieke doelwitten met in 
achtneming van Nederlandse wettelijke waarborgen  

OTT-tapfaciliteit beschikbaar voor Nke-opsporings-
en inlichtingendiensten is technisch ook beschikbaar 
voor alle andere landen in de wereld. Alle gesprekken 
(ook NLse) kunnen dan (technisch) worden getapt.  

OTT-tapfaciliteit interessant doelwit voor misbruik 

10.2.c, 10.2.g 

OTT-diensten & 
encryptie  

Wat is het verschil tussen 
traditionele telco 
tapfaciliteiten en 
OTT-tapfaciliteiten 

Creatie tapfaciliteiten 
0U-diensten voor één overheid 
betekent dat een andere 
(kwaadwillende) overheid deze 

\, 	ook kan inzetten   

Als deze technische mogelijkheid bestaat voor NL gaan 
andere landen die ook willen gebruiken.  

Welke landen hebben een rule of law die geschikt is om 
deze bevoegdheid te kunnen voeren, en hoe gaan we 
zorgen dat alleen die landen toegang krijgen?  

Hoe voorkom je dat landen met een offensief 
cyberprogramma gericht op NL gebruik maken van 
OTT-ta pfaci I iteiten?  

Met andere woorden: hoe voorkomen we dat 
tapfaciliteiten worden ingezet door 10.2.a, 10.2.g 
11~11, om Nederlandse burgers, bedrijven 

▪ of overheden af te luisteren?   

Vgl Huawei/5G-discussie 

OTT-tapfaciliteiten (zeer 
aantrekkelijk) doelwit voor 
statelijke actoren, 
criminelen, enz  

Immers deze 0U-faciliteiten bieden toegang tot de 
communicatie van miljarden mensen, bedrijven, NGOs en 
overheden, 

Casuïstiek uit het verleden heeft aangetoond dat het hier 
niet slechts handelt om voorstelbaarheden, maar dat er 
daadwerkelijke tapfaciliteiten zijn gecompromitteerd 
door statelijke actoren.  

23-11-2020 - NCSC10.2.e  & NCTV,10.2.e 



t- 
Hoe "praten" programma's en systemen met elkaar 

Terugkerende discussies over de door opsporingsdiensten gepercipieerde 
problemen rondom de aftapbaarheid van zogenaamde over-the-top diensten 
(OTT), zoals WhatsApp 

Beschermen vertrouwelijkheid van gegevens in 
transport (bijvoorbeeld over internet)  

Beschermen vertrouwelijkheid van opgeslagen gegevens 

Controleerbaar maken of gegevens gewijzigd 
zijn (waarborgen integriteit)  

Toepassing voor 

Beschermen Webverkeer (TLS, bijvoorbeeld tbv intemetbankieren) 

Toegang tot bedrijfsnetwerken (VPN) 

Vertrouwelijke spraakcommunicatie (bijvoorbeeld 
10.1 b, 10.2.g XS bij de Rijksoverheid of C2000)  

Vertrouwelijke berichten (bijvoorbeeld WhatsApp)  

• Vertrouwelijke e-mail  

• Digitale (gekwalificeerde) handtekeningen (PK! Overheid) 

\„. Annonimisatie (Tor)  

• Diefstal bescherming (laptop, mobiel)  

Applicaties 

IntemettijdperIc de facto standaardisatie (i.tt. de 
jure); kort door de bocht community werkt 
(wereldwijd) aan standaardisatie; wat werkt, dat 
wordt gebruikt en dat blijft  

Protocollen 

Onderliggende wiskunde die maakt dat het werkt 

Symmetrisch (1-sleutel)  
Wiskunde  

Asymmetrisch (2-sleutels) 

Hash  

23-11-2020 - NCSC 10.2.e & NCTV,10.2.e 

t- Aanleiding 

Aanleiding en 
Encryptie 

Encryptie 



Belangen geschaad 
door encryptie 

Beschermen persoonsgegevens 

Beschermen bedrijfsgeheimen 

Beschermen vertrouwelijke gegevens (niet 
zijnde staatsgeheimen) 

Beschermen staatsgeheimen 

Stimuleren / randvoorwaardelijk voor datagedreven innovaties  

• Stimuleren van complexe en hoogwaardige intemetdienstverlening 

• Wereldwijd beschermen van mensenrechten  

• Waarborgen journalistieke grondrechten  

• Beschermen persoonlijke levenssfeer/ denkwereld  

Opsporing complexer omdat inhoud van berichten niet 
direct toegankelijk met tap bij telco/OTT 

Inlichtingen verwerven complexer omdat inhoud van 
\ 	berichten niet direct toegankelijk met tap bij telco/OTT 

Metadata-analyse: wie communiceert, wanneer met wie, 
waar bevinden apparaten zich, enz  

Eindgebruikersapparaten kwetsbaar; denk bijvoorbeeld aan inzet 
hacksoftware / hackbevoegdheid 

Facilititerende systemen kwetsbaar, vgl. 

Encryptie & 
Belangen 

Belangen gediend 
bij encryptie 

Bescherming en ook 
schade niet absoluut 

Veilig gedrag is niet eenvoudig; wacht of forceer onveilig gedrag  

23-11-2020 - NCSC 10.2.e & NCTV,10.2.e 



diensten bovenop de dienstverlening van internetserviceprovider / telco, 
voorbeelden: WhatsApp, Facebook Messenger, Netflix, enz  

in principe <geen invloed van ISP/Telco op de dienst 
( 

scope op OTT-berichten/spraak-toepassingen 

"openbaar", bijvoorbeeld WhatsApp  

"niet openbaar", 	.1.1), 10.2.g 
en PGP Blackberry 

zoals gebruikt door (o.a.) criminelen  

onderscheid tussen 

Openbare OTT-dienstaanbieders zijn vaak 
gevestigd in ander land dan Nederland 

De (vercijferde) berichten van OTT gaan, door de 
architectuur van het internet op een onvoorspelbare en 
zeer internationale route over de wereld (bijvoorbeeld 
ook landen als10.2~ Vercijfering 
beschermt daarmee de inhoud van de berichten tegen 
dreigingen die in een klassieke telecommunicatie 
voorziening 	niet bestaan. 

Tegen relatief lage kosten is het mogelijk om 
OTT-diensten aan te bieden (al dan niet openbaar)  

OTT-Diensten kennen in voorkomende gevallen zeer 
grote aantallen gebruikers in groot aantal zeer 
verschillende landen (>1.5 miljard WhatsApp gebruikers) 

OTT / Over-The-Top 
diensten 

verschillen met 
klassieke 
telecommunicatie 
voorzieningen  

OTT-diensten zijn in een tijdbestek van 
ongeveer 10 jaar opgekomen  

Inzet (bij specifieke diensten) van end-to-end encryptie 
waarmee de inhoud (en dus niet de metadata) van 
berichten is vercijferd en daarmee alleen toegankelijk 
voor betrokken in de communicatie (en dus niet voor de 
dienstaanbieder en telco)  

Dienstaanbieder heeft bijna altijd inzicht in wie wanneer 
waar met wie communiceert (inzicht in metagegevens); 
verschilin aanbieders of, en hoelang deze gegevens 
bewaard worden.  

3-11-2020 - NCSC,10.2.e & NCW10.2.e 



Belangenafweging... 

Openbare telecommunicatie voorzieningen kennen 
een "aftapverplichting"; OTTs-diensten niet 

t- Aftappen traditionele telco gebeurt op Nederlands grondgebied, 
gericht op specifieke doelwitten met in achtneming van Nederlandse 
wettelijke waarborgen 

OTT-tapfaciliteit beschikbaar voor NLse-opsporings- en 
inlichtingendiensten is technisch ook beschikbaar voor alle andere 
landen in de wereld. Alle gesprekken (ook NLse) kunnen dan 
(technisch) worden getapt. 

Aftapproces OTT-diensten heeft zijn primaire werking in het land van 
herkomst van de OTT-dienst (ergo, het buitenland), binnen de wettelijke 
waarborgen van dat land; inherent niet beperkt tot de grenzen van/de 
het Nederlandse grondgebied en rechtstaat. 

OTT-tapfaciliteit interessant doelwit voor misbruik 

10.2.c 

Wat is het verschil tussen 
traditionele telco tapfaciliteiten 
en OTT-tapfaciliteiten  

Als deze technische mogelijkheid bestaat voor NL, gaan 
andere landen die ook willen gebruiken. 

Hoe voorkom je dat landen met een 
offensief cyberprogramma gericht op NL 
gebruik maken van OTT-tapfaciliteiten?  

• Welke landen hebben een rule of law die geschikt is 
om deze bevoegdheid te kunnen voeren, en hoe gaan 
we zorgen dat alleen die landen toegang krijgen? 

• Met andere woorden: hoe voorkomen we dat 
ta 	*keften worden ingezet door 10.2.a 

om Nederlandse burgers, bedrijven 
of overheden af te luisteren?  

e- 

Toevoegen aftapbaarheid leidt tot moeilijkere te beveiligen OTT-diensten. 
Simpel gezegd is alle (vertrouwelijke) communicatie (van bijv 1.5 miljard 
WhatsApp gebruikers) op 1 plek (of zelfs meerdere plekken) toegankelijk.  

Misbruik door medewerkers: vanwege de schaalgrootte van OTTs (door 
aantal gebruikers en landen die mogelijk willen tappen) relatief veel 
medewerkers op tapfaciliteit (vgl casuïstiek Griekenland of RDW) 

Casuïstiek uit het verleden heeft aangetoond dat het hier 
niet slechts handelt om voorstelbaarheden, maar dat er 
daadwerkelijke tapfaciliteiten zijn gecompromitteerd 
door statelijke actoren. (vgl Google / Aurora)  

Complec o.a. vanwege eenvoud om (niet-openbare) OTT-diensten 
aan te bieden. Hoe ga je hiermee om? Anders is het effect dat 
crimineel blijft beschikken over end-to-end encryptie 

Hoe voorkom je misbruik 
/\„ van OTT-tapfadliteiten?  

Hoe ga je om met regelgeving 
& handhaving richting niet 
openbare OTTs? 

Hoe ga je om met de noodzakelijkheid 
dat OTT (bijv WhatsApp) aftapbaarheid 
in hun toepassingen aanbrengen?  

Aftap-mogelijkheid is er nu niet; OTT met vercijfering heeft de inhoud 
van de communicatie dus ook niet. 

Dit vereist aanpassingen door de openbare OTT, dit kost tijd/ 
geld/middelen enz. of openbare OTT kan kiezen om dienst op te 
doeken. 

Hoe voorkom je 
"wensdenken"?  

3-11-2020 - NCSC,10.2.e & NCTV,10.2.e 

Discussie wordt soms vormgegeven langs de lijn: "technologen / technologie 
bedrijven / ... moeten technische oplossingen verzinnen die voldoen aan de eisen van 
de opsporingsdiensten en tegelijkertijd niet structureel encryptie verzwakt"  

• Bij de vorige discussie, in 2015, is dit uitgebreid besproken, en de technische 
partijen zijn het met elkaar eens: dit bestaat niet. 

• technisch geen onderscheid tussen inbreken in communicatie voor 
kinderpomo, terrorisme en andere zware misdrijven vs lichtere 
vergrijpen. Mogelijke verzwakking daarvoor geldt over de gehele linie.  

Sterker nog, het is niet mogelijk om de encryptie alleen te verzwakken voor 
"criminelen" en "terroristen" en tegelijkertijd te voorkomen dat bestuurders, 
ambtenaren, medewerkers van bedrijven, activisten, journalisten enz niet 
kwetsbaar worden.  

Issues / 
Vragen 
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Aanleiding 
Er heeft vorige week donderdag (11 febr) een technische briefing plaatsgevonden, 
waar namens het NCSC 10.2.e 	aanwezig was. Waar het kabinet eerder een 
duidelijk standpunt had ingenomen rondom encryptie (2016) namelijk dat het 
kabinet het niet wenselijke achtte om beperkende maatregelen te nemen ten 
aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie 
binnen Nederland, lijkt er nu beweging te zitten op dit dossier. Voorafgaand aan 
de technische briefing werd duidelijk dat er al een standpunt voorlag in de ACEV 
van 11 februari. De technische briefing was dus na de ACEV. De notitie van DGRR 
voegen we toe aan dit memo. 

Kern (geen actie MT vereist) 
•In de ACEV van 11 februari lag een keuze voor bestaande uit 4 opties. JenV 

en EZK lijken daarbij niet op één lijn te staan. 
•Aan de MCEV van 23 februari zullen diezelfde opties worden voorgelegd. 

1. De MCEV handhaaft haar besluit van mei 2020 dat OTT-
communicatiediensten in de Telecommunicatiewet (Tw) tot dezelfde 
inrichtings- en medewerkingseisen worden verplicht als 
telecommunicatiediensten. 

2. Hetzelfde als 1, maar de gewijzigde wet treedt nog niet in werking 
voor OTT-communicatiediensten. Een besluit over eventuele 
inwerkingtreding wordt pas later genomen, mede op basis van de 
verkenning naar toegang tot versleuteld digitaal (bewijs)materiaal 
door de Europese Commissie. De Commissie gaat dit verkennen naar 
aanleiding van de EU raadsverklaring van december jl. Dit kan worden 
uitgelegd in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel. 

3. De MCEV besluit om nog geen wijzigingen in de Tw op te nemen en 
eerst de effecten van een verplichting tot ontsleuteling t.b.v. aftappen 
in kaart te brengen. Hiertoe kan de Europese technische inventarisatie 
benut worden, waarbij ook de OTT-spelers worden betrokken. 
Vervolgens kan er een belangenafweging plaatsvinden op grond 
waarvan de MCEV kan besluiten tot het al dan niet alsnog opnemen 
van een dergelijke bepaling in de Tw. 

4. De MCEV neemt het besluit om voorlopig af te zien van het opnemen 
van een verplichting tot het aftappen OTT-dienstverleners. 

• In de voorliggende nota heeft JenV al een keuze gemaakt: (optie 2) het 
verplichten aan OTT-bedrijven om encrypties te ontsleutelen ten behoeve 
van de opsporing- en veiligheidsdiensten, maar wel nog te wachten op de 

1  Kabinetsstandpunt encryptie, 4 januari 2016, kenmerk TK 2015-2016, nr. 708641 
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EU-verkenning. De EU gaat bij de verkenning vooral naar de technische 
haalbaarheid van een proportionele oplossing kijken. De NCTV is er 
voorstander van om het NCSC daarbij te betrekken als expert, maar 
intern JenV is dat nog geen uitgemaakt gezien de verschillende 
standpunten intern (DGRR vs NCTV). 

•De NCTV is steeds betrokken geweest bij trajecten richting de Minister over 
dit onderwerp. De NCTV heeft hierin onder meer de risico's aangaande de 
Nationale Veiligheid benoemd. 10.2.g &11.1 

Staf 
NCSC-Staf-Bestuurlijke 
Ondersteuning 

Datum 
17 februari 2021 

-:i 	wa4Yw.'viiVSLivtÁ'::iT+Áa+ 

•EZK zit op een andere lijn: het oude kabinetsstandpunt handhaven en eerst 
de EU-verkenning afwachten (optie 3 in de ACEV-nota). 

•Aan het ontsleutelen zitten voor het NCSC risico's vast, te weten dat er 
nieuwe kwetsbaarheden worden geïntroduceerd en belangrijker dat het 
mogelijkheden biedt voor kwaadwillenden waaronder statelijke actoren 
om misbruik te maken van die verzwakkingen van encrypties. Dit levert 
een risico op voor de Nationale Veiligheid. Deze notie is nu niet als 
zodanig opgenomen in de nota die voor ligt aan de MCEV. 

•Voor het MT is geen ruimte meer om bij te sturen/te escaleren op dit traject 
omdat stukken al ambtelijk zo goed als af geprocedeerd zijn. De NCTV 
deelt overigens inhoudelijk onze lijn. 

•Dit onderwerp is 'controversieel' verklaard vanwege de demissionaire status 
van het huidige kabinet. DGRR wil wel graag al het wetgevingstraject in 
gang wil zetten zodat het later d.m.v. een ministerieel besluit bekrachtigd 
kan worden. DGRR heeft dus haast. 
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