
3. Interceptie van OTT diensten 

• De MCEV heeft ingestemd met het aanpassen van de definities van normadressanten in 
hoofdstuk 13 van de TW, van 'aanbieders van openbare telecommunicatiediensten' naar 
`aanbieders van elektronische communicatiediensten', zodat ook OTT diensten en niet 
openbare communicatiediensten aftapbaar gemaakt kunnen worden. 

• 10.2.a 

• EZK wil aan de stas mee kunnen geven welke impact deze nieuwe verplichting heeft op de 
OTT's en of zij hun diensten bij een dergelijke verplichting niet meer in Nederland zullen 
aanbieden. EZK stelt dat dit zou mogelijkerwijs kunnen ontstaan doordat het complete 
encryptiemodel, dat nu ondersteund wordt door het kabinetstandpunt, aangepast moet 
worden. Een zwakker encryptiemodel heeft ook negatieve effecten voor de (nationale) 
cyberbeveiliging (bijv. datalek). 
EZK wilt ook dan ook graag bevestiging dat de gekozen aanpak niet leidt tot een zwakkere 
encryptie (discussiepunt). In de MvT zou ook moeten worden vermeld dat de aanpassing in 
lijn is met het kabinetsstandpunt. 



• r 

Reactie JenV: er worden geen beperkingen op het toepassen van encryptie opgelegd enkel 
de functionele eis gesteld dat communicatie aftapbaar moet worden gemaakt. Hoe 
aanbieders dat realiseren is aan hen zelf. Daarbij zijn zij gehouden aan de wettelijke 
vereisten voor bescherming van privacy, kwaliteit etc. NB: dezelfde decryptie (en 
encryptie) vereisten stellen we nu ook van onze telecomaanbieders en plaatst OTT's 
daarmee op eenzelfde eisen en beschermingsniveau. Er worden maw geen beperkingen 
opgelegd voor de toepassing van encryptie, alleen wordt geëist dat die ontsleuteld kan 
worden bij rechtmatige interceptie. 

• JenV ziet het niet als realistische verwachting dat OTT's uit de NL markt stappen, 10.2. 
 Om in kaart te brengen wat de 

impact op OTT diensten van deze verplichting is, zou een gesprek met een afvaardiging 
van OTT dienstenaanbieders gevoerd kunnen worden, al is het lastig om te bepalen met 
welke, omdat het zo'n omvangrijke groep betreft. JenV heeft voorgesteld om de wet in de 
consultatiefase doelgericht aan enkele OTT's aan te bieden en deze uit te nodigen om 
daarop te reageren. 10.2.g 

Wel is het raadzaam om 
ten tijde van de consultatie die gesprekken samen met EZK met een aantal aanbieders wel 
te voeren om aan de due-dilligence op dit vlak te hebben voldaan. 

• EZK wenst dat dit in een eerder stadium gebeurt, en is bereid dit op te pakken 

Gevraagd:  kan worden ingestemd met het hierboven genoemde voorstel, waarbij EZK bepaalt 
welke aanbieders in de consultatie worden benaderd en afspraken maakt met een aantal 
aanbieders voor een gesprek (samen met JenV) over de impact van de wet. 

4. Afbakening definitie "aanbieder van een elektronische communicatiedienst" 

• De MCEV heeft ingestemd met de definitie van "aanbieder van een elektronische 
communicatiedienst". EZK geeft aan dat de reikwijdte erg wordt opgerekt en mogelijk 
onbedoeld aanbieders die wij niet beogen te reguleren wel onder de verplichtingen vallen. 
JenV erkent dat vraagstuk. 

• Dit vraagstuk speelt altijd bij definities. Ook nu zijn er veel aanbieders die wettelijke 
gezien onder de verplichtingen van hoofdstuk 13 vallen waarbij niet gehandhaafd wordt 
dat dit ook gebeurt, tenzij de behoeftesteller (bijv. politie ) aangeeft dat interceptie van de 
communicatie op/via de dienst/netwerk van die aanbieder afgetapt moet worden. Ter 
beeldvorming, er zijn in Nederland meer dan 700 aanbieders die onder de definitie 
aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk/dienst vallen. 
JenV acht het onwenselijk om deze afbakening die reeds in de werkgroep en DO is 
besproken en door de MCEV is geaccordeerd nog aan te passen. Wel kan worden gekeken 
of er in de wet of lagere regelgeving een afbakening kan worden opgenomen, bijvoorbeeld 
welke aanbieders vooraf moeten aantonen dat zij die inrichting hebben gerealiseerd. Bij de 
andere aanbieders geschiedt dit n.a.v. behoeftestelling. 

Gevraagd besluit:  vast te houden aan besluit van MCEV en uitwerken hoe afbakening in lagere 
regelgeving kan geschieden. 
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Omschrijving 	 Directeurenoverleg 5G en de opsporing 
Vergaderdatum en -tijd 	28 oktober 2020, 14:00 uur 
Vergaderplaats 	 Weber, zie vergaderverzoek 
Aanwezig 	 DRC (voorzitter), EZK, AT, POL, OM en BZK 

Aanwezig: 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

(vz) 
(EZK) 

(Agentschap Telecom) 
(politie) 

(OM, vervangt 
(10.2.e JSCU, namens BZK (diensten) 
(JenV,  10.2.e',  verslag) 

e7K, 10.2.e 
op nv, 10.2.e 

ivm vakantie) 

Introduceren:10.2.e 	, landsadvocaat. Hij sluit aan voor 
agendapunt 3 -t.b.v. mogelijke nadere toelichting en vragen van de 
directeuren. 

Aanleiding en doel: 
Het overleg is een vervolg op het eerste directeurenoverleg van 5 maart 2020, 
waarin besluitvorming is geweest over de Beleidsnota 5G - een uitwerking van 
hoe de 5 functionele eisen bij de introductie van 5G geborgd kunnen worden. 
(verslag is t.i. aan de stukken toegevoegd). De beleidsnota is op basis daarvan op 
punten nog aangepast en daarna door de ACEV en MCEV behandeld en 
goedgekeurd (beleidsnota is t.i. aan de stukken toegevoegd). 
Over de functionele eisen 1, 3, 4 en 5, is de voorgestelde oplossing akkoord 
bevonden en is DWJZ aan de slag gegaan met het opstellen van een concept 
wetsvoorstel. 
Buiten reikwijdte 
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Op basis daarvan is door de werkgroep 5G een beleidsvoorstel uitgewerkt, dat ter 
besluitvorming nu voorligt. Doel is om akkoord op het voorgestelde oplossing te 
verkrijgen. 
Tevens heeft EZK aangegeven de opname van OTT diensten onder de 
verplichtingen van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet nog wat te 
voorbarig te vinden en uit te willen stellen (agendapunt 3). 

Daarnaast staat ook de planning van het wetsvoorstel geagendeerd (agendapunt 
4), omdat deze op basis van de besluiten van het DO mogelijk niet meer haalbaar 
is en keuzes gemaakt moeten worden over proces en de planning. 

Bereiken: 
- Overeenstemming over de voorgestelde oplossing voor het roaming-

vraagstuk. 
- Proberen consequenties te beperken van uitstel/onderzoek van EZK de op 

reeds genomen MCEV besluit om aftapbaarheid van OTT diensten in deze 
wet te gaan borgen. Uitstel is niet nodig volgens JenV. 
Bespreken welke planning nog haalbaar is, afhankelijk van de besluiten in 
DO. Aantal zaken, waaronder Buten iti 	e' 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
Stukken ter info: beleidsnota 5G zoals door MCEV is geaccordeerd en verslag 
van vorig DO in maart 2020. 

- Buiten reikwijdte 

Over eisen 1, 3, 4 en 5 waren is akkoord bereikt en is wetgeving in 
concept opgesteld en vanuit jullie organisaties becommentarieerd. 
Voorts zijn op verzoek van JenV de eerste grove impactanalyses vanuit 
jullie organisaties opgeleverd, waarvoor dank. NB: Het verzoek was om 
op 1 november ook een getailleerde impactanalyses op te leveren, maar 
de uitvoerende organisaties willen eerst een concept wetsvoorstel 
ontvangen alvorens daartoe over te gaan. Dat complete wetsvoorstel zal 
pas na dit DO en mogelijk vervolgoverleg met bewindslieden kunnen 
worden opgesteld. 

2. Besluitvorming roamingvraagstuk (functionele eis 2) 
Buiten reikwijdte 
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Buiten reikwijdte 

3. Aftapbaarheid van OTT diensten i.r.t. encryptiestandpunt 
Mondelinge toelichting door EZK over gewenste processtappen. 

Gevraagd: discussie over voorgestelde stappen en gevolgen voor het 
onderhavige wetsvoorstel. 

Geen van de deelnemende partijen weet nog van de discussie met EZK. 
Hier kan je het woord aan  10.2.e 	geven om toe te lichten waar EZK 
nog zorgen heeft bij de uitvoering van het besluit van de MCEF om alle 
elektronische communicatiediensten (waaronder OTT diensten en de 
huidige telecombedrijven) onder de verplichtingen van hoofdstuk 13 van 
de telecomwet te plaatsen. 
Standpunt van JenV is dat besluit dat ze aftapbaar moeten worden-reeds 
door de MCEV is genomen. Daarmee worden ze onder de zelfde 
beveiligingseisen en verplichtingen om te ontsleutelen geplaats als KNP, 
Vodafone-Ziggo etc. 
EZK lijkt aan slechte/niet tijdige beleidsvorming te hebben gedaan. 
Ambtelijk zijn ze al in 2019 gewezen op het feit dat deze weg een impact 
heeft op de wijze van encryptie en dus ook spanning heeft met het 
encryptiestandpunt van het Kabinet ( dat stamt uit 2016, de wereld is 
sindsdien al weer flink veranderd). EZK weet ook dat MJEnV in oktober 
vorig jaar ondanks dat gekozen heeft voor aftapbaarheid van OTT 
diensten  I0.2.g & 11.1 	 I  Nu vlak 
voor de deadlines vertraging op dit fundamentele punt claimen met een 
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niet/amper uitvoerbaar onderzoek (zie hieronder) is onprofessioneel en 
ook inhoudelijk gezien niet nodig. 
JenV ziet geen toegevoegde waarde van een onderzoek zoals EZK 
voorstelt, naar vraag of de beveiliging van communicatie met deze wet 
wordt verminder of niet meer afdoende is. EZK gaat daar niet uitkomen. 
Hier zijn vele reden voor, zowel technische als normatief, waaronder: 

o Aan welk niveau zou beveiliging getoetst moeten worden, dat van 
gisteren, vandaag of van morgen? Er is geen definitie van veilig ic 
te stellen, het kan altijd veiliger dat geldt ook voor de huidige 
telecombedrijven die wel aftapbaar zijn. Neem je de situatie 
vandaag, gisteren of de mogelijkheden van morgen als 
uitgangspunt voor wat veilig is? 

o Is communicatie via KPN nu dan onveilig omdat deze aftabpaar 
moet zijn volgens de wet? Zo ja, moeten we daar dan mee 
stoppen? 

o Stel je bepaalt wel een minimum beveiligingsniveau, en EZK zou 
besluiten dat alle versleuteling onder het niveau van end-to-end 
encryptie onveilig is, gaat EZK dat dan ook als verplicht 
minimumniveau opleggen aan alle elektronische 
communicatiediensten en daarop laten handhaven? 

o JenV stelt dat het juist de OTT bedrijven zijn die moeten werken 
aan een product dat zowel goed beveiligd is en aftapbaar. We 
hebben hier deels met de rijkst en technisch meest geavanceerde 
bedrijven ter wereld te maken, die in staat moeten worden geacht 
daaraan te kunnen voldoen. 

o Er moet geen sprake zijn van een omgekeerde bewijslast: dat wij 
moeten aantonen dat aftapbaarheid veilig kan. De wetgever stelt 
een norm: communicatie mag (en die moet goed beveiligd zijn), 
evenals geld verdienen in onze markt; maar als een officier dat 
vordert moet die communicatie afgeluisterd kunnen worden. Ook 
OTT's hebben zich daaraan te conformeren. 

o Er zijn honderden vormen van versleuteling en beveiligingsopties, 
je komt er niet uit welke goed genoeg is en ga je die allemaal in 
kaart brengen. 

Wat we wel gaan doen is na invoering van de wet goed monitoren welke 
beveiliging wordt toegepast, of er incidenten zijn en handhaven dat 
bedrijven hun beveiliging op orde houden en dat aantonen. 
EZK zal ook willen dat voorafgaand aan de consulatie uitgebreid met 
OTT's wordt gesproken. Dat gebeurt al jaren en de impasse is steeds dat 
die stellen dat end-to-end encryptie de enige en veiligste vorm van 
encryptie is en dat interceptie gewoon niet mogelijk is. Uiteraard moeten 
OTT bedrijven goed in de consultatie betrokken worden en voorafgaand 
gaan we zeker ook met een paar spreken in het kader van due-dilligence, 
I0 .2.g 

• 10.2.g 

4. Planning en proces 
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Stuk: planning 

Gevraagd: Bespreken of de door de werkgroep gehanteerde planning nog 
haalbaar is. Deze is opgesteld om bij de uitrol van 5G standaarden en 
technologie de nodige wettelijke bepalingen tijdig in werking te laten treden. 

De krappe en ambitieuze planning die voorligt is een minimale variant om 
tijdig enkele wetgeving ingevoerd te krijgen, i.v.m. de aanstaande 
verkiezingen en formatie. Doel is om wetsvoorstel nog door deze 
minsterraad behandeld te krijgen. 
NB: De planning is niet krap te noemen als je kijkt dat het beleids- en 
wetgevingstraject al twee jaar loopt en stap voor stap is doorlopen met 
alle belanghebbende partijen binnen de overheid. 

5. Sluiting 

- 	Bezien of een vervolgoverleg wenselijk is. 
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Nr. C.051 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dep. VERTROUWELIJK 

Leden DO wetgeving 5G 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRR_DRC 

Contactpersoon 

verslag DO wetgeving 5G en opsporing 

Datum 
1 oktober 2020 

Notulist 
1194.2A, 

Vergaderdatum en -tijd 	28 oktober 2020, 14:00 uur 
Vergaderplaats 	 Webex 

Aanwezig 10.2.e 	, 10.2.e 	 , JenV (voorzitter) 
10.2.e 	, 10.2.e 	 , EZK 
10.2.e 	, 10.2.e 
10.2.e 	10.2.e 	, AT 
10.2.e 	, Landsadvocaat 
10.2.e 	 , 10.2.e JSCU, Defensie 
10.2.e 	, Landelijk Parket, OM 
10.2.e 	, 10.2.e 	, EZK 
10.2.e 	10.2.e 	JenV (verslag) 
10.2.e 	10.2.e ki 	,In2,fiig„.„ 	,JenV 

Politie 

1. Opening en mededelingen 

Korte voorstelronde. 
Op de agenda voor vandaag staan de volgende punten: 

- Nota voorstel roaming 
- Openstaande punten voorgaand directeurenoverleg 
- OTT diensten, toelichting op encryptiestandpunt vanuit EZK 
- Planning wetsvoorstel 

Er zijn vanuit alle partijen geen opmerkingen op het verslag van het vorige DO 
van maart en het verslag wordt daarmee vastgesteld. 

2. Besluitvorming roaming-vraagstuk (functionele eis 2) 
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Buiten reikwijdte 
Dep. VERTROUWELIJK Minister van Justitie en 

Veiligheid 
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1 oktober 2020 
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Dep. VERTROUWELIJK 

Buiten reikwijdte 
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Buiten reikwijdte 
Dep. VERTROUWELIJK Minister van Justitie en 

Veiligheid 
DGRR_DRC-GC 

Datum 
1 oktober 2020 
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Dep. VERTROUWELIJK Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRR_DRC-GC 

Datum 
1 oktober 2020 

3. Aftapbaarheid van OTT diensten i.r.t. encryptiestandpunt 
Mondelinge toelichting door EZK over gewenste additionele processtappen 
(mogelijk volgt nog schriftelijke informatie vooraf). 
Gevraagd: discussie over voorgestelde stappen en gevolgen voor het 
onderhavige wetsvoorstel. 

10• 2• e 	I geeft een toelichting. Vanuit EZK wordt de doelstelling gesteund dat 
opsporingsdiensten toegang moeten krijgen tot de OTT-diensten, maar de 
beveiliging van de communicatie mag daardoor niet verzwakt worden. De 
ontsleutelingsverplichting opleggen aan OTT-diensten betekent echter wel dat 
end-to-end encryptie moet ophouden te bestaan. Encryptie zal dan dus 
verzwakken en dat is in tegenspraak met het Kabinetsstandpunt encryptie. 
EZK stelt voor een onderzoek in te stellen. 

DRC geeft aan dat hier een fundamenteel verschil van inzichten is. Het gaat om 
een principiële keuze, die door de MCEV al gemaakt is. Gezien het besluit op dat 
niveau is genomen, ligt het voor de hand om deze impasse eerst aan de 
bewindslieden voor te leggen en hen met elkaar in overleg te laten treden. De 
conclusie uit dat overleg kan eventueel terugkomen in een volgend DO, dan 
kunnen we spreken over consequenties. 

4. Planning en proces 
Stuk: planning 
Gevraagd: Bespreken of de door de werkgroep gehanteerde planning nog 
haalbaar is. Deze is opgesteld om bij de uitrol van 5G standaarden en 
technologie de nodige wettelijke bepalingen tijdig in werking te laten treden. 

Dit agendapunt behandelen we niet omwille van de tijd. Met 
opmerkingen/vragen kan men bij 10.2.1 terecht. 

5. Sluiting 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Buiten reikwijdte 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Datum 
1 november 2020 

agenda 
Interdepartementale werkgroep 5G opsporing 

3 november 2020, 15:00 - 16:30 
Via Webex (zie uitnodiging, ook geschikt voor inbellen 
zonder beeld) 
DGRR/DRC (voorzitter), DWJZ, OM, Politie, PIDS, MEZK, 
MBZK, Agentschap Telecom, MAZ, NCTV, BOD, IenV 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Genodigden 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

2. Terugkoppeling DO 28 oktober 2020 (zie verslag gemaild op 1 nov) 
• Routing vraagstuk 
• OTT diensten 
• Planning 

3. Oplossing Home Routing vraagstuk 

4. Wetgeving: 
• aanpassingen en besluiten op basis van feedback 
• compleet concept planning 

5. Inplannen vervolg overleggen werkgroep 

6. Afsluiting 



F'  Bui „.• 

3. Oplossing Home Routing vraagstuk 
• Buiten reikwijdté 

•-• 

Nr. C.053 

Notulen 5G Werkgroepoverleg 3 november 2020 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Aanwezig: 10.2.e 

Er zijn geen opmerkingen/mededelingen en de agenda wordt vastgesteld. 

2. Terugkoppeling DO 28 oktober 2020 (zie verslag gemaild op 1 nov) 
1°21 geeft een korte terugkoppeling van het DO en verwijst naar het verslag daarvan dat 
aan de leden van de werkgroep is verspreid. 

• Roaming vraagstuk 
Buiten reikwijdte 	 , 

áh 

OTT diensten 
EZK heeft aangegeven dat de aftapverplichting/OTT zoals door de MCEV toe is 
besloten stuit op een fundamenteel vraagstuk, namelijk op het encryptiestandpunt 
van het kabinet, waardoor volgens EZK de aftapverplichting voor elektronische 
communicatiediensten niet meer in de wet kan worden opgenomen. JenV deelt die 
gevolgtrekking niet. Dit moet op bewindslieden niveau besproken worden. 
Planning 



' 

Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 	t. ee 	2, , 



Buiten réilffiiijdfé 

Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdtes ,yg 

4. Wetgeving: 
• Aanpassingen en besluiten op basis van feedback 
• Compleet concept planning 



, 

5. Inplannen vervolg overleggen werkgroep 
Goed om nog een paar keer bij elkaar te komen om overige zaken te bespreken. De volgende 
momenten zijn gepland: 

- 18 november 09:30 tot 11:00 uur 
- 1 december 15:00 tot 16:30 uur. 
- 15 december 13:30 tot 15:00 uur voor openstaande punten: AMvB, ministeriële regeling 

6. Afsluiting 
Bel 



Nr. C.054 

Buiten reikwijdte 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

agenda 	
Interdepartementale werkgroep 5G opsporing 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Datum 
13 december 2020 

Vergaderdatum en -tijd 	15 december 2020, 13:30 - 15:00 
Vergaderplaats 	 Via Webex (zie uitnodiging, ook geschikt voor inbellen 

zonder beeld) 
Genodigden 	 DGRR/DRC (voorzitter), DWJZ, OM, Politie, PIDS, EZK, 

BZK, Agentschap Telecom, AZ, NCTV, BOD, diensten 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

2. Oplossing Home Routing vraagstuk 



3. Wetgeving en planning 
Ter informatie en bespreking: 

Aan M3enV is voorgelegd om de temporisering van het onderdeel 
aftapbaarheid OTT diensten te bespreken in de ACEV en MCEV van 
januari en om bij de verdere inhoudelijke besluitvorming daarover 
onder meer de uitkomsten van de verkenning door de EC te 
betrekken. 

- Daarnaast is hem gevraagd of hij alle onderdelen in een wetsvoorstel 
wil houden of wil splitsen, cf voorbehoud uit de beleidsnota. 
Indien tot een splitsing wordt gekozen, dan kan mogelijk nog een 
wetsvoorstel voor de onderdelen m.b.t. 5G en roaming voor de 
verkiezingen in consultatie worden gebracht. 

- Om deze optie open te houden, is de oplevering van de 
impactanalyses uiterlijk in de derde week van januari van belang. 

- Na oplevering na van de impactanalyses en de nodige besluitvorming 
zal door D1ALIZ een aangepast wetsvoorstel worden opgeleverd. 

Planning: bijgesloten is een concept planning opgenomen voor het 
scenario dat voor splitsing en consultatie binnen deze kabinetstermijn 
wordt gekozen. 

4. Inplannen vervolg overleggen werkgroep 

5. Afsluiting 



Bijlage: concept planning 

k( 



Nr. C.056 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Datum 
19 janauri 2021 

agenda 
Interdepartementale werkgroep 5G opsporing 

20 januari 2021, 9:30-11:00 
Via Webex (zie uitnodiging, ook geschikt voor inbellen 
zonder beeld) 
DGRR/DRC (voorzitter), DWJZ, OM, Politie, PIDS, EZK, 
BZK, Agentschap Telecom, AZ, NCTV, BOD, diensten 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Genodigden 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
• Ingekomen impactanalyse 

2. Oplossing Home Routing vraagstuk (Bijlage) 
• Werkgroep wordt gevraagd om in te stemmen met bijgesloten 

nota van JenV en EZK t.b.v DO 

3. ACEV en MCEV 
• Terugkoppeling ter informatie 

4. Wetgeving en planning 
• Gevraagd te reflexteren op de planning en met streven in te 

stemmen. 
• Gevolgen aftreden Kabinet. 

5. Afsluiting 



Bijlage: voorgenomen planning 



Nr. C.058 

10.2.e - BD/DRC 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

donderdagoo er 2020 17:32  
- BD DRC/FO 

a appen 5G: vestigings imaat OTT's 

@minezk.nl> 

Hal" e  

Ik heb nog even intern gesproken over het toevoegen van het aftappen van OTT's, daarbij kwam het volgende punt 
inzake het vestigingsklimaat aan de orde. 

Wij willen bij de advisering aan de Stas melden dat er geen negatieve effecten zijn m.b.t. vestigingsklimaat. Wij 
willen in de advisering aan Stas EZK dan ook graag inzicht geven over (1) de effecten van de beschikbaarheid van de 
diensten van de OTT-dienstverlener en (2) een vergelijking maken met andere Europese lidstaten. 

M.b.t. punt 1 willen we voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij OTT-dienstverleners zich gaan terugtrekken 
uit de Nederlandse markt (bijv. omdat OTT's menen dat de encryptie de facto te weinig gaat voorstellen). Een 
situatie dat WhatsApp niet meer beschikbaar is in NL moeten we zien te voorkomen. We willen daarom voorstellen 
om een effectentoets toe te voegen aan het traject om de gevolgen voor OTT's in kaart te brengen. Zouden er 
hiertoe mogelijkheden zijn, dan wel andere oplossingen? We willen graag comfort bieden aan Stas dat er geen 
negatieve economische effecten zullen zijn. 

In het verlengde hiervan zouden wij in onze advisering ook willen meenemen dat andere lidstaten OTT's aftappen 
(zodat wij niet het enige land in Europa zijn), zou je t.z.t. een overzicht kunnen geven van Europese landen die ook 
OTT's aftappen? 

Ik zou willen voorstellen om dit punt ook in de bila van komende week tussen 120  en 10.2.e aan de orde te laten 
komen. Overigens zijn wij wel van mening nog dat OTT's aftapbaar moeten zijn, o.m. wegens gelijk speelveld met 
telecomoperators. 

In de CC mijn 10.2.e 

Dank vast. 

Groet, 

10.2.e 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 

Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73 t 2594 AC 1 Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

T: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 



verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



- BD/DRC/CV 

Nr. C.059 

10.2.e -BD/DRC 

Van: 
Verzonden: 	

10.2.e ARM - BD/DRC/FO 
zondag 18 o o er 2020 10:36 

Aan: 	 10.2 
CC: 	 1 	 - BD/DRC/FO; 
Onderwerp: 	 OTT en encryptiestandpunt 
Bijlagen: 	 OTT eo 

Urgentie: 

Ha 10.2.e 

Hoog 

In mijn archief vond ik nog bijgesloten mail van mij aan jou uit 2019 met daarin de nota over aftapbaarheid OTT -
die hebben we toen samen in werkgroepverband vormgegeven - waarin ook spanning met encryptiestandpunt aan 
de orde komt (en ons advies toentertijd om het op EU niveau te regelen). Deze nota hebben we aan MJenV 
voorgelegd hij is over de spanning geïnformeerd, ook door de NCTV/NCSC, en heeft besloten desondanks voor de 
aftapbaarheid te kiezen en om dat in nationale wetgeving reeds te regelen. Voor de spanning met het 
encryptiestandpunt maakt het ook weinig uit of je dezelfde wetgeving nationaal of op EU niveau invoert, de 
impact is nagenoeg dezelfde. 

Kan jij nagaan wie jij toen binnen EZK hebt meetgenomen? Is er mogelijk een traject richting stas is geweest, 
daar hebben we over gesproken toen. Ik kan me voorstellen dat 10.2.e 	lig door jou is geïnformeerd? De 
onderhavige discussie had vanuit EZK lig veel eerder gevoerd moeten en kunnen worden en kan nu van een 
serieuze impact zijn voor de wetgeving en opsporing. Dat betekend niet dat ze niet alsnog gevoerd kan worden, 
maar Ik baal er wel van. 

Afhankelijk van de uitkomsten wil ik iig voorkomen dat we een discussie opnieuw gaan doen die al een jaar 
geleden plaats heeft gehad. Als er een sessie nodig is, lijkt het me vooral dat die gericht moet zijn op de vraag in 
welke mate we kunnen objectiveren - daar hebben we denk ik uiteindelijk ook externe expertise voor nodig - wat 
de aftapbaarheidseis betekent voor de beveiliging van de communicatie: dus niet of, maar in welke mate. Bij dat 
laatste moeten we denk ik altijd voor ogen houden dat we aan onze MNO's en aanbieders dezelfde eisen stellen. 

Bel me als je wilt sparren. 10.2.e 

Groet, 

102.e 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

staan lig paraat voor een sessie volgende week. 



Nr. C.059a 

Van: 	 10.2.e 	- BD/DRC/FO 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	OTT eo 
Datum: 	 dinsdag 23 juli 2019 11:25:31 
Bijlagen: 	Nota interceptie OTT.clocx  

Ha 10.2.e 
Zoals gisteren besproken, hierbij de laatste versie van de OTT nota. Laat me weten als 
jullie het ook met de stas willen bespreken, dan kan ik dat meenemen in mijn 
bespreking met de min. 
Dank! 
Groet, 



Nr. C. 060 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

DRC 
Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www. rijksoverheid. n I/jenv 

Contactpersoon 
10.2.e 	' nota 	WODC onderzoek encryptie 

Besluit en advies 
U wordt hierbij geïnformeerd over de startnotitie van het WODC voor het 	Datum 

onderzoek naar het effect van encryptie op de strafrechtelijke vervolging en 	6 april 2021 

opsporingsonderzoeken. 	 Projectnaam 
Encryptie 

De startnotitie wordt door het MT van het WODC vastgesteld. 	 Ons kenmerk 
3281673 

Aanleiding 
Naar de aard en omvang van de impact van encryptie (versleuteling) op de 
opsporing is tot op heden in Nederland nog geen omvattend wetenschappelijk 
onderzoek verricht. Opsporingsdiensten geven aan dat versleuteling in 
toenemende mate (tijdige) toegang tot informatie die nodig is voor hun wettelijke 
taak bemoeilijkt, vertraagt of het geheel onmogelijk maakt. In 2016 is een 
kabinetsstandpunt op het onderwerp encryptie ingenomen waarin vanwege het 
belang van encryptie wordt geconcludeerd dat: "het op dit moment niet wenselijk 
is om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de 
ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland." 
Echter, in hetzelfde kabinetsstandpunt staat dat vanwege het belang van de 
vervolging van strafbare feiten en de nationale veiligheid, in samenwerking met 
internet dienstverleners, gezocht moet blijven worden naar mogelijkheden voor 
rechtmatige toegang. 

Naarmate de digitalisering voortzet wordt het belang van versleuteling groter, 
maar ook het belang van rechtmatige toegang tot digitale gegevens ten behoeve 
van de rechtshandhaving. Steeds meer informatie is immers digitaal en deze 
informatie is steeds vaker standaard versleuteld op een wijze waarbij de 
opsporing praktisch is uitgesloten. 

De urgentie bij de opsporing voor een oplossing groeit. De mogelijkheden voor 
rechtmatige toegang vereisen echter een aanpassing van de wijze waarop 
encryptie wordt toegepast. Vele cybersecurity-experts voorspellen dat deze 
aanpassing resulteert in een verzwakking van de encryptie, waardoor informatie 
minder goed beveiligd is, misbruik door kwaadwillende derden 
(criminelen/statelijke actoren) op de loer ligt en fundamentele rechten zoals 
privacy minder goed kunnen worden beschermd. Daarbovenop bestaat de vrees 
dat wanneer Westerse landen een dergelijke mogelijkheid afdwingen, landen met 
repressieve regimes zullen volgen. 
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Gegeven de zwaarwegende belangen aan weerszijden van dit dilemma is het 
belang van een nadere onderbouwing van de problematiek noodzakelijk. Onze 
inzet tot nu toe is gebaseerd op de expertise en ervaringen uit de opsporing (en 
die van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Voor het maatschappelijk debat 
over de problematiek en voor de brede steun voor eventuele oplossingen is 
wetenschappelijk onderzoek naar de aard en omvang van het probleem 
noodzakelijk. 

Toelichting 
De startnotitie stelt een gelaagd onderzoek voor. Omdat praktisch elk 
opsporingsonderzoek een digitaal element kent wordt de onderzoekers eerst 
gevraagd om het onderzoek af te bakenen tot misdrijven waarbij digitale 
opsporingsinformatie in hoge mate relevant is. Het betrekken van verschillende 
typen misdrijven is hierbij van belang, bijvoorbeeld ernstige of georganiseerde 
criminaliteit, maar ook meer commune criminaliteit en cybercrime. Op deze 
manier wordt een representatief beeld verkregen op de impact van de opsporing 
in den brede en wordt voorkomen dat wordt gefocust op misdrijven waar 
encryptie over- of ondervertegenwoordigd is. 

Vervolgens wordt onderzocht hoe vaak men versleuteling tegenkomt. Daarna 
wordt bekeken wat de invloed is op het verloop van opsporingsonderzoeken, 
vragen die worden gesteld zijn onder andere: is het te omzeilen/met welke 
bevoegdheden/wat betekent dit voor de doorlooptijd? Als laatste wordt de invloed 
geanalyseerd op de opbrengst van opsporingsonderzoeken. Elementen die hierbij 
worden betrokken zijn het identificeren verdachte, de vervolging en het stoppen 
van criminele activiteiten. 

Het WODC besteedt het onderzoek uit aan een externe partij, mogelijke offranten 
zijn universiteiten of onderzoeksbureaus. DRC zal plaatsnemen in de 
begeleidingscommissie. De geplande opleverdatum is april 2022. 

Afstemming 
De onderzoeksopzet is afgestemd met politie, OM, NFI en gedeeld met de IenV 
diensten en EZK. 

Bijlage 
Startnotitie WODC 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
6 april 2021 

Ons kenmerk 
3281673 
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Nr. C.061 

Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 

Startnotitie WODC-onderzoek 

Opmerking: Het is onzeker hoe het verdere verloop zal zijn van de 'Corona-maatregelen' In deze startnotitie is derhalve geen 

rekening gehouden met de uitvoerbaarheid van de beoogde onderzoeksactiviteiten in die context Of de gevraagde einddatum 

en/of alle daarvoor benodigde onderzoeksactiviteiten haalbaar zijn, zal in de loop van het onderzoek moeten blijken Van de 

onderzoekers wordt gevraagd om het onderzoeksplan te schrijven, uitgaande van een situatie zonder 'corona-maatregelen' 

T a v de uitvoering van het onderzoek wordt flexibiliteit verwacht in geval het onderzoeksplan (inclusief planning) moet 

worden aangepast 

Aan MT WODC 
Afdelingshoofd 

Concipiënt 

Datum 

10.2e 
10.2e 
22 april 2021 

Projectnummer 3218 

Werktitel van het De impact van encryptie op de opsporing 
project 

Doelstelling van het Het voorgenomen onderzoek betreft de mogelijke impact van encryptie op de 
project opsporing. Ten eerste moet in kaart worden gebracht voor de opsporing van welke 

misdrijven digitale opsporingsinformatie van grote relevantie kan zijn. Op basis 
daarvan moet voor dergelijke zaken worden onderzocht hoe vaak er wordt gestuit 
op versleutelde informatie die niet (of slechts zeer moeizaam) zonder medewerking 
van de betrokkenen kan worden ontcijferd. 

Vervolgens moet worden nagegaan wat de invloed van die encryptietechnieken is op 
het verloop van de desbetreffende opsporingsonderzoeken. Hierbij kan worden 
gedacht aan factoren zoals de duur van het onderzoek, de inzet en effectiviteit van 
alternatieve opsporingsmiddelen en de vraag of het opsporingsonderzoek 0berhaupt 
kan worden voortgezet ingeval relevante versleutelde informatie niet (of slechts zeer 
moeizaam) kan worden ontcijferd. 

Tot slot moet het effect van encryptie op de opbrengst van opsporingsonderzoeken 
worden onderzocht, specifiek het vaststellen wat er is gebeurd en of dit een 
strafbaar handelen betreft (waarheidsvinding), het identificeren van personen en 
(strafrechtelijk relevante) relaties tussen personen, het stoppen of verstoren van 
criminele activiteiten, en het succesvol of kansrijk kunnen vervolgen van 
verdachten. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het debat over het belang 
van encryptie voor de bescherming van data tegenover het door de behoeftestellers 
ervaren knelpunt dat encryptie vormt voor de slagvaardigheid van opsporing. Om dit 
debat voldoende te kunnen informeren, moet eerst onderzocht worden wat het 
daadwerkelijke effect is van encryptie op de opsporing in de huidige Nederlandse 
context. Het onderhavige onderzoek betreft dus alleen de impact van encryptie op 
de opsporing en nadrukkelijk niet het belang van encryptie voor de bescherming van 
data of een afweging tussen die belangen.  

Probleemstelling In welke mate komt encryptie voor in opsporingsonderzoeken, wat is de invloed 
daarvan op het verloop en de opbrengst van opsporingsonderzoeken, en wat is het 
uiteindelijk effect op de strafrechtelijke vervolging van deze zaken?  

Bele dscontext Achtergrond 

Sterke encryptie is belangrijk voor de beveiliging van informatie binnen het 
bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij in het algemeen. De beschikbaarheid 
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en het gebruik van encryptie is bovendien de laatste jaren sterk toegenomen, 
bijvoorbeeld voor elektronische communicatiemiddelen die op grote schaal worden 
gebruikt, zoals WhatsApp en Facebook Messenger. Versleutelde informatie en 
communicatie bieden echter ook een uitkomst voor criminelen, omdat toeg.ang voor 
opsporingsdiensten in sommige gevallen ook bemoeilijkt wordt. Een specifiek 
voorbeeld hiervan is Encrochat, een aanbieder van zogenaamde 'cryptotelefoons' 
voor crimineel gebruik, waarvan het communicatieverkeer volledig versleuteld was 
totdat deze gehackt werd door een Frans-Nederlandse politiesamenwerking in april 
2020'. Door deze en andere ontwikkelingen in de technologie en het gebruik 
daarvan door criminelen is de juiste balans tussen het beschermen van privacy door 
encryptie en de noodzaak van rechtmatige toegang tot versleutelde data van groot 
maatschappelijk belang. Om dit debat beter te kunnen informeren, is in de eerste 
plaats nader onderzoek nodig betreffende het eigenlijke effect van encryptie op de 
opsporing. 

Op zowel internationaal als nationaal niveau is er aandacht voor de ontwikkelingen 
rondom encryptie en het effect daarvan op veiligheid. De 'Five Eyes' (Verenigde 
Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland & Australië) publiceerden 
samen met India en Japan op 11 oktober 2020 een statement over end-to-end 
encryptie2, waarin techbedrijven werden opgeroepen om samen met overheden tot 
haalbare oplossingen te komen voor het probleem dat end-to-end encryptie 
momenteel vormt voor opsporingsdiensten (en inlichtingen- en veiligheidsdiensten). 
In een aangenomen resolutie van 14 december 2020 verklaarde ook de Europese 
Raad3  bij te willen dragen aan het vormgeven van globale regels en standaarden 
betreffende encryptie, door tezamen met internetdienstverleners een inventarisatie 
uit te voeren naar technische mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot 
versleuteld bewijs. De Minister van Justitie en Veiligheid informeerde op 14 
december de Tweede Kamer dit initiatief te steunen4. In deze brief werd ook 
toegezegd het WODC het effect van encryptie op de opsporing nader te laten 
onderzoeken. 

Soorten toepassingen van encryptie 
Binnen de encryptie kan onderscheid gemaakt worden tussen het versleutelen van 
communicatiemiddelen (end-to-end encryption van diensten zoals WhatsApp, 
Telegram, en Protonmail), apparaten (smartphones, harde schijven), of 
onlinediensten (cloudopslag, VPN's, en internetbrowsers). Naast deze veelgebruikte 
diensten zijn er ook specifieke encryptietools die zijn ontwikkeld voor crimineel 
gebruik, variërend van speciale telefoons tot betaalde apps, waarvan Encrochat een 
bekend voorbeeld was. 

Effect van encryptie op opsporing 
Hoewel een steeds groter deel van de communicatiemiddelen en onlinediensten 
encryptie aanbieden, is vooralsnog onduidelijk wat het precieze actuele effect 
daarvan is op Nederlandse opsporingsonderzoeken. In zowel de binnen- als 
buitenlandse literatuur zijn maar een beperkt aantal schattingen te vinden van het 
aandeel opsporingsonderzoeken wat belemmerd wordt door encryptie, alsook de 
soorten encryptie die daarbij een rol spelen. De beschikbare schattingen zijn vaak 
van kwalitatieve aard, dat wil zeggen niet gebaseerd op daadwerkelijke cijfers maar 
op schattingen van betrokkenen bij de opsporing. In het PricewaterhouseCoopers  

1. Openbaar Ministerie (2020). Aardschok voor de georganiseerde misdaad: 
https://www.om.nliactueel/nieuws/2020/07/02/aardschok-voor-georganiseerde-misdaad  

Zie: https://www.justice.gov/opa/pr/internat  onal-statement-end-end-encrypt on-and-public-safety 
3  Council of the European Union (2020). Council Resolution on Encryption Security through encryption and security despite 
encryption. 

Kamerstukken TK 2020-2021, 26643 nr. 729 
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rapport 'Doorlichting strafrechtketen' uit 2020 wordt op basis van interviews 
gemeld dat "over het aandeel van zaken waarin sprake is van versleutelde 
communicatie lopen antwoorden van respondenten uiteen van 8% tot 80%."In een 
enquête uit 2016 onder 25 lidstaten van de EU uitgevoerd door de Europese Raad en 
Europol6, gaf de meerderheid (20 staten) aan dat encryptie vaak of bijna altijd 
opspeelt in opsporingsonderzoeken. Het ging hierbij om encryptie van zowel online 
communicatiemiddelen als offline hardware of apps. In 2016 werd eveneens in een 
Nederlandse studie aangegeven dat het regelmatig voorkomt dat inbeslaggenomen 
gegevensdragers niet toegankelijk zijn, op basis van interviews met 22 
opsporingsambtenaren7. 

Kwantitatieve data in de vorm van tapstatistieken uit de VS' laten zien dat in 2018 
bij ongeveer 5% van de taps sprake was van encryptie. Onder deze 5% was echter 
in 87% van de gevallen geen mogelijkheid toegang te krijgen tot de data. Deze 
cijfers vertegenwoordigen al een toename ten opzichte van 2017 en 2016, waarbij 
respectievelijk maar in 2.7% en 1.8% van de gevallen sprake was van encryptie. 
Statistieken van de Officier van Justitie van Manhattan9  (New York, VS) laten ook 
zien dat 64% van de in beslaggenomen telefoons in 2019 vergrendeld .is. Doorgaans 
betekent dit dat toegang voor opsporingsdiensten onmogelijk is, omdat veel 
telefoonaanbieders zoals Apple en Android niet langer de mogelijkheid hebben of 
aanbieden om de telefoons te ontsleutelen. Al met al laten deze statistieken slechts 
een beperkt kwantitatief beeld zien, dat bovendien niet in alle gevallen actueel meer 
is. Gelijksoortige statistieken zijn vooralsnog niet beschikbaar voor de Nederlandse 
opsporing. Het voorgenomen onderzoek dient onder andere in deze lacune te 
voorzien. 

Onderzoeksvragen 

en toelichting 
Onderzoeksdeel A: Inventarisatie opsporingsveld 

1. Wat is de stand van zaken in het (digitale) opsporingsveld? 
Ten behoeve van de afbakening van het onderzoek dient onder andere inzicht te 
worden verkregen in het volgende: 

a. Voor de opsporing van welke type misdrijven is digitale 
opsporingsinformatie in hoge mate relevant? 

b. Op welke wijze/uit welke databronnen kan informatie worden verkregen 
over de impact van encryptie op opsporingsonderzoeken? 

c. Hoe is de aard en de rol van encryptie in opsporingsonderzoeken in de 
laatste jaren veranderd? (o.a. toegepaste versleutelingstechnieken, schaal 
waarop informatie is versleuteld) 

Het doel van deze inventarisatie is om tot een passende afbakening van 
opsporingsonderzoeken (en bijbehorende databronnen) te komen die in 
onderzoeksdeel B nader onderzocht kunnen worden. Praktisch elk 
opsporingsonderzoek bevat tegenwoordig een digitaal component. Belangrijk 
startpunt voor de afbakening van dit onderzoek is echter: voor welke soort zaken 
maakt rechtmatige toegang tot digitale opsporingsinformatie het grootste verschil? 
Hier worden gegevens bedoeld die dienstig zijn voor de uitoefening van de 
strafvordering. In verschillende soorten cybercrime (bijv. ransomware, illegale 
handel op het darkweb), kinderpornozaken en bij georganiseerde criminaliteit is 
digitale opsporingsinformatie mogelijk van groter belang dan bij huiselijk geweld of 
inbraken. Hoewel een scherpe afbakening gewenst is voor de uitvoerbaarheid van 
onderzoeksdeel B, is spreiding onder zware en minder zware criminaliteit in de 

5  Zie: https://www.rijksoverheid.ni/documenten/rapporten/2020/06/26/tk-bijiage-ii-pwc-doorlichting-strafrechtketen 	• 
6  Council of the European Union (2016). Encryption: Challenges for criminal justice in relation to the use of encryption - future steps. 
7  Mevis, Verbaan, & Salverda (2016). Onderzoek aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve 
van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

United States Courts (2020). Wiretap Reports: https://www.uscourts.gov/statist  cs-reports/analysis-reports/wiretap-reports 
9  Manhattan District Attorney's Office (2019). Report of the Manhattan district Attorney's office on Smartphone encryption and Public Safety: An 
update to the November 2018 report. 
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steekproef ook wenselijk. Tussen zware en minder zware delicten bestaan namelijk 
verschillen in het al dan niet nemen van maatregelen om encryptie te doorbreken 
(denk hier aan proportionaliteit en subsidiariteit). Dit wil zeggen dat voor zware 
zaken het waarschijnlijk is dat meerdere alternatieve bijzondere opsporingsmiddelen 
beschikbaar zijn, die doorgaans niet worden toegepast bij minder zware zaken. 
Daarnaast kan onder bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit een 
oververtegenwoordiging van een bepaald type encryptie zijn, bijvoorbeeld het 
gebruik van specifieke en veelal betaalde cryptodiensten als Encrochat of Sky, 
terwijl bij doorsnee strafzaken de voor het brede publiek toegankelijke en veelal 
kosteloze communicatiediensten (zoals Whatsapp en Telegram) een prominentere 
rol kunnen spelen. Al met al dient onderzoeksdeel A om tot een bruikbare steekproef 
voor onderzoeksdeel B te komen. 

Onderzoeksdeel B: De impact van encryptie 

2. In welke mate komt encryptie voor tijdens opsporingsonderzoeken 
waarin digitale opsporingsinformatie van grote relevantie kan zijn? 
Bij deze vraag van het onderzoek gaat het voornamelijk om: 

a. Hoe vaak stuit de opsporing op encryptie bij het verzamelen van 
opsporingsinformatie? 

b. Om welke toepassing van encryptie gaat het? (o.a. stromende data of 
opgeslagen gegevens, betaald/onbetaald, crimineel/algemeen gebruik) 

c. Hoe vaak betreft dit encryptie die niet (of slechts zeer moeizaam) zonder 
medewerking van de betrokkenen kan worden ontcijferd? 

3. In hoeverre heeft encryptie invloed op het verloop van 
opsporingsonderzoeken? 
Bij deze vraag van het onderzoek gaat het voornamelijk om: 

a. Hoe vaak lukt het ondanks encryptie om toch toegang te krijgen tot 
relevante digitale opsporingsinformatie en onder welke omstandigheden 
lukt dit? (o.a. tijdsinvestering, mankracht/fte, deskundigheid en financiële 
middelen) 

b. Wat is verder de impact van encryptie op: 
i. De voortzetting en doorlooptijd van opsporingsonderzoeken; 
ii. De hoeveelheid ingezette alternatieve opsporingsmiddelen en de 

duur van de inzet van die middelen; 
iii. De effectiviteit van alternatieve opsporingsmiddelen. 

4. In hoeverre heeft encryptie invloed op de opbrengst van 
opsporingsonderzoeken? 
Bij deze vraag dient onder andere aandacht te worden besteed aan de impact van 
encryptie op: 

a. Het identificeren en/of lokaliseren van relevante personen; 
b. Het vaststellen van samenwerkingsverbanden of (strafrechtelijk relevante) 

relaties tussen personen; 
c. De mogelijkheid om criminele activiteiten vast te stellen (signaleren), 

stoppen of te verstoren; 
d. De mogelijkheid om verdachten succesvol of kansrijk te kunnen vervolgen. 

Op basis van de vastgestelde afbakening in onderzoeksdeel A dient in 
onderzoeksdeel B zowel kwantitatief als kwalitatief inzicht te worden verkregen in de 
impact van encryptie op de opsporing. Onderzoeksvraag 2 kan naar verwachting 
beantwoord worden door middel van een steekproef onder opsporingsonderzoeken, 
om een beeld te vormen over de hoeveelheid aan relevante digitale 
opsporingsinformatie die niet (of slechts zeer moeizaam) kan worden ontcijferd in 
verschillende typen zaken. Onderzoeksvraag 3 en 4 dienen vervolgens op 
kwalitatieve wijze inzicht te geven in het effect van encryptie op het verloop en de 
opbrengst van opsporingsonderzoeken en de vervolgbaarheid van de 
geïdentificeerde verdachte(n).  
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Spelen theorieën een rol 

in het onderzoek? 

De offrant kan ervoor kiezen om binnen het onderzoek gebruik te maken van 
wetenschappelijke theorieën ten aanzien van het onderzoeksonderwerp en/of te 
hanteren onderzoeksmethodieken. 

Methoden en technieken 

(voorzien gebruik van 

statistische tools) 

De hieronder geschetste methode van dataverzameling is optioneel. Wij nodigen 
offranten uit om aan het onderzoeksvoorstel een eigen invulling geven m.b.t. de in 
te zetten onderzoeksmethoden, met name wat betreft de kwantitatieve inschatting 
van de aanwezigheid van encryptie (onderzoeksvraag 2). Het WODC beoordeelt 
offertes op de robuustheid en haalbaarheid van het onderzoeksplan. Wij noemen 
enkele mogelijke methoden: 

Onderzoeksdeel A: Inventarisatie opsporingsveld 

Oriënterende interviews of expertmeetings 
Door middel van interviews of expertmeetings kan inzicht worden verkregen in de 
huidige stand van zaken in de digitale opsporing. Daarnaast kan bij stakeholders 
worden uitgevraagd welke informatie reeds beschikbaar is en welke databronnen 
bruikbaar zijn voor het onderzoek. Op basis van de inzichten verkregen in deze 
gesprekken kan een passende afbakening gezocht worden van 
opsporingsonderzoeken (en bijbehorende databronnen) die in onderzoeksdeel B 
kwantitatief en kwalitatief onderzocht kunnen worden. Mogelijke experts die 
bevraagd kunnen worden zijn bijvoorbeeld functionarissen van de Dienst Landelijke 
Recherche, het Team High Tech Crime, het Nederlands Forensisch Instituut, of het 
Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. 

Onderzoeksdeel B: De impact van encryptie 

Dossieronderzoek 
Om een inschatting te maken van het effect van encryptie op 
opsporingsonderzoeken kan door offranten gekozen worden een steekproef onder 
dossiers in de strafrechtketen uit te voeren, bijvoorbeeld bij landelijke of regionale 
politie-eenheden en het Openbaar Ministerie. Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd 
binnen de afbakening vastgesteld in onderzoeksdeel A. Onderzoekers kunnen in hun 
offerte een aanzet geven voor de manier waarop de steekproef onder dossiers kan 
worden uitgevoerd (bijv. handmatig of door middel van keyword searches). 
Belangrijk is ook dat een gedetailleerd schema wordt opgesteld waarmee voor elke 
zaak in de steekproef minimaal het volgende gecodeerd kan worden: 

1) aanwezigheid van encryptie; 
2) soorten toepassing van encryptie (communicatiemiddelen, apparaten, 

online diensten, diensten voor- en door criminelen); 
3) is men erin geslaagd de opsporingsinformatie te ontsleutelen; 
4) type opsporingsonderzoek (soort criminaliteit waarvan sprake is). 

Daarnaast kan gekozen worden om schattingen te maken die een reeks jaren 
betreffen (bijvoorbeeld 2015-2020), om mogelijke veranderingen in het aantal of de 
soort versleutelde opsporingsinformatie inzichtelijk te maken. 

Interviews 
Om aanvullend kwalitatief inzicht te krijgen in het effect van encryptie op het 
verloop en de opbrengst van opsporingsonderzoeken kan ook gekozen worden om 
interviews uit te voeren, bijvoorbeeld onder opsporingsambtenaren of officieren van 
justitie. Bij partijen waar dossieronderzoek wordt verricht is het wenselijk dat er in 
ieder geval ook interviews worden uitgevoerd. De interviews zijn namelijk ook van 
belang om inzicht te krijgen in de hoeveelheid en aard van zaken waarin encryptie 
voorkwam, maar waarvan bijvoorbeeld geen dossier is opgenomen of waarin niet tot 
vervolging is overgegaan. 
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Benodigde expertise Voor het onderzoek moeten offranten in ieder geval beschikken over aantoonbare 
expertise op het gebied van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, alsook 
kennis over politieopsporing. Wanneer voor dossieronderzoek wordt gekozen, is 
ervaring met dergelijk onderzoek bij voorkeur binnen archieven van de Politie of het 
OM gewenst. 

Gebruik bron(-nen) 
	

Nee 
WODC? Zo ja, welke? 

Warden persoons-

gegevens verwerkt? 

Zo ja: wordt er een PIA 

uitgevoerd? 

Wijze van uitvoering 

Naar verwachting worden er (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt indien er 
gekozen wordt voor dossieronderzoek. Dit is mogelijk ook het geval bij 
expertmeetings of interviews. De opdrachtnemer is dan verplicht een PIA uit te 
voeren. De privacy officer van het WODC toetst de door de opdrachtnemer 
uitgevoerde PIA nadat deze reeds is goedgekeurd door diens eigen functionaris die 
verantwoordelijk is voor naleving van de AVG.  
Het WODC besteedt het onderzoek extern uit. Naar verwachting start het onderzoek 
15 juni 2021. De definitieve versie van het rapport, inclusief een leesvervangende 
samenvatting in het Nederlands en Engels, dient uiterlijk 1 mei 2022 te zijn 
opgeleverd. 

Er is voor het onderzoek een bedrag van maximaa110'.2rommallim beschikbaar. 
Gezien de omvang van het onderzoek zullen er drie offertes worden aangevraagd. 
Mogelijk geschikte kandidaten om te offreren zijn: 

Offranten worden geacht de (on)mogelijkheden voor tijdige uitvoering van hun 
onderzoeksplan adequaat in te schatten. Vertraging in de uitvoering, ook door 
externe factoren, behoort tot het 'ondernemersrisico' van de opdrachtnemer. 

Het al of niet inschakelen van tijdelijke werknemers is de verantwoordelijkheid van 
de opdrachtnemer. Bij vertraging zijn de gevolgen, zoals kosten voor verlenging van 
contracten, voor rekening van opdrachtnemer. 

Na sluiting van het contract honoreert het WODC geen verzoeken om extra betaling 
of vergoeding van 'meerwerk' tenzij het nieuw overeengekomen activiteiten betreft 
(conform ARVODI-2018). 

Gevraagde producten 

en/of diensten (inclusief 

wijze van 

kennisoverdracht) 

Minimaal worden de volgende eindproducten gevraagd: 
• Nederlandstalig onderzoeksrapport, met in de definitieve versie ook lees-

vervangende samenvattingen in Nederlands en Engels; 
• Word- en PDF-files van het onderzoeksrapport en apart ook van de lees-

vervangende samenvattingen; 
• Secretariaat begeleidingscommissie (waaronder: agenda opstellen, verslagen 

maken, vergaderingen plannen, verspreiden van stukken). 
• Indien n>100: Overdrachtsdocument en onderzoeksdata (zie *). 

Onderzoeksmateriaal anders dan databestanden met een N>100 hoeven niet 
standaard aan het WODC te worden opgestuurd.  
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• Het WODC wordt eigenaar van al het tijdens het onderzoek verzamelde en 
ontwikkelde materiaal, met inbegrip van registraties, databestanden, 
(ingevulde) vragenlijsten, observatieprotocollen, rapportages en dergelijke. 

• De opdrachtnemer moet onderzoeksmateriaal gedurende een periode van tien 
jaar, ingaande op de datum van ondertekening van de overeenkomst, om niet 
voor het WODC bewaren. 

Controle en 

hergebruik data 

* Overdrachtsdocument en databestanden met n>100 
Het overdrachtsdocument beschrijft de uitvoering en verantwoording van de 
steekproeftrekking, het veldwerk, de verwerking van de gegevens en de analyses 
van het databestand. In dit document dienen tevens de gebruikte vragenlijst(en) te 
zijn opgenomen, inclusief de rekenregels (syntax) en de wijze waarop de gegevens 
voor de rapportage(s) zijn berekend uit het databestand. In het document dient 
expliciet te worden aangegeven hoe is omgegaan met weegfactoren in geval van 
disproportionele steekproeven en met uitbijters. In het databestand zijn variabelen-
en valuelabels duidelijk gespecificeerd. De dataset is ontdaan van 
persoonsgegevens. Dat wil zeggen: ze bevatten geen namen, geen adressen en 
woonplaatsen (alleen de vier postcodecijfers zijn toegestaan), geen 
geboortegegevens (alleen het geboortejaar is toegestaan), geen gegevens over het 
beroep van respondenten (omgecodeerde beroepsgegevens zijn wel mogelijk), 
geen BSN-nummer en geen contactgegevens. Ook informed consent verklaringen 
van respondenten over hergebruik van de data horen bij het overdrachtsdocument.  
Het WODC behoudt zich het recht voor om, ook tijdens de looptijd van het 
onderzoek de data in te zien en te controleren. Het WODC wijst hierbij ook op de 
mogelijkheid dat dit onderzoek in een periodieke steekproef valt waarbij al het 
onderzoeksmateriaal in een audit wordt ingezien en op betrouwbaarheid en 
zorgvuldigheid wordt beoordeeld. 

De onderzoeksdata kunnen onder voorwaarden ook aan andere partijen dan de 
opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld voor secundaire wetenschappelijke 
analyses. De bestanden met een nk100 worden daartoe door het WODC 
beschikbaar gesteld aan het Data Archiving and Networked Services (DANS) van de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Kwalitatieve bestanden en 
bestanden met een n<100 komen ook voor hergebruik in aanmerking. Voor 
hergebruik van data is in alle gevallen toestemming van het WODC nodig, ook 
wanneer het hergebruik uitgevoerd wordt door de opdrachtnemer van het 
oorspronkelijke onderzoek. 

Ris co's, onzekerheden 

en beslispunten 

• Medewerking van de Politie en/of het Openbaar Ministerie dient officieel 
aangevraagd te worden via het WODC. De beoordeling van die 
medewerkingsverzoeken bij Politie en OM kan veel doorlooptijd kosten. Om 
dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet de benodigde data zo 
specifiek mogelijk gedefinieerd worden (o.a. door de afbakening in 
onderzoeksdeel A). 
Voor eventueel dossieronderzoek dient de uitvoerder naar verwachting 
gescreend te zijn (of worden) en een geheimhoudingsverklaring te 
ondertekenen. Dit kan ook een effect hebben op de looptijd van het 
onderzoek. 
De aanwezigheid van encryptie tijdens opsporingsonderzoeken wordt niet 
apart bijgehouden door opsporingsdiensten, en zal in veel gevallen niet op 
een eenduidige manier beschreven worden. Dit vergt mogelijk veel 
leeswerk tijdens een dossieronderzoek, of kan de zoekstrategie 
bemoeilijken. 
Bij eventueel dossieronderzoek moet rekening gehouden worden met de 
mogelijkheid dat de onderzoeker(s) geconfronteerd worden met ernstige 
onderwerpen die zich voordoen in opsporingszaken.  
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• Er moet zorgvuldig omgegaan worden met operationeel gevoelige 
informatie uit opsporingsdossiers. Specifieke casussen kunnen in de 
rapportage niet zodanig worden uitgelicht dat ze herleidbaar zijn. 

Begele dingscommissie 

Het is belangrijk dat offranten in hun offerte en onderzoeksplan aangeven hoe zij de 
bovengenoemde en eventueel andere mogelijke risico's inschatten en welke 
oplossingen zij bieden.  
De begeleidingscommissie wordt samengesteld en ingesteld door het WODC. Voor 
dit onderzoek wordt gedacht aan drie bijeenkomsten, ter bepaling door de 
commissie zelf. Het secretariaat en de verslaglegging van de commissie wordt 
uitgevoerd door de opdrachtnemer. Notulen worden kort na elke bijeenkomst door 
de onderzoekers in concept voorgelegd aan het WODC en na akkoord verspreid. 
Enkel de eerste vergadering van de begeleidingscommissie wordt door het WODC 
gepland; de andere bijeenkomst(en) worden door de onderzoekers gepland. Het 
WODC zorgt wel voor de zaalreservering bij alle vergaderingen van de 
begeleidingscommissie, tenzij vergaderingen bij de onderzoekers worden gehouden. 

Voor het onderzoek wordt een begeleidingscommissie ingesteld. De mogelijke 
voorzitter en leden van de begeleidingscommissie zijn: 

Overig (o.m. relevante 

eerdere onderzoeken) • Mevis, Verbaan, & Salverda (2016). Onderzoek aan in beslag genomen 
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve 
van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Erasmus Universiteit 
Rotte rd a m/WODC. 

• Koops, Leenes, de Hert, & Olislaegers (2012). Misdaad en opsporing in de 
wolken. Universiteit Tilburg/WODC. 

• Oerlemans (2012). Mogelijkheden en beperkingen van de internettap. 
Justitiële Verkenningen. 
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Nee Evaluatie 

Zo ja, welke? 

Nee Gebruik bron(-nen) WODC? 

Zo ja: welke? 

Namen inzet bronbeheerder(-s) 

Begroting benodigde uren 

Bijlage t.b.v. invoer van projectgegevens in Navision en Onderzoekdatabase 

Projectnummer 

Aanvrager DG 

Aanvrager directie 

Contactpersoon aanvrager 

Uitvoerende afdeling WODC 

Contactpersoon WODC 

Nummer begrotingsartikel  

Opgenomen in de WODC-

programmering? 

Zo ja: programmeringsjaar en -

ronde 

10.2e 
33 
2021-1 

Begroting kosten extern 

u tvoeren, incl. BTW (per jaar 

specificeren) 

2021: 102.9 	1 

2022:10.2.§ 

Begroting uren WODC, waarbij 

ook uren van EWB voor 

projectbegeleiding (beide per 

jaar specif ceren) 

2021: 84 uur EWB 
2022: 48 uur EWB 

Geplande begindatum project 

Geplande einddatum project 

15 juni 2021 
1 mei 2022 

Publicatievorm (traject 

aangeven)  

Aanbieding publicatie aan: 

Financieringsbron 

(mede)financiering door derden? 

Zo ja: 

1. 	Toezegging bijvoegen 

2. 	Door wie 

3. 	Bedrag(-en) cofinanciering 

Kamertoezegging: 

Zo ja: vindplaats en nummer 

Ja, 26643 nr. 729 

Gebruik van vertrouwelijke 

gegevens 

Levering databestand aan SIBa? 
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11.0 Nederlandse rechtsorde 

33.3 
Totstandkoming Europese 
internationale Rechtsorde 

34.3 
Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden 
en ICT Politie 

Code Omschrijving 

Jeugd  
Uitvoering jeugdbescherming en 
voogdij AMV's 
Tenu tvoerlegging Justitiële 
Sancties Jeugd 
Contraterrorisme- en Nationaal 
Veiligheidsbeleid 
Nationale Veiligheid en 
Terrorismebestrijd ing 

Vreemdelingen 
Toegang, toelating en opvang 
vreemdelingen 

Terugkeer 

Algemeen 

35.0 

35.2 

35.3 

36.0 

36.2 

37.0 

37.2 

37.3 

91.1 

Code Omschrijving Code Omschrijving 

(Nationale) wetgeving 

Wetgevingskwalite tsbeleid 	33.2 

Slagvaardige en kwalitatief goede 
rechtspleging 

Veiligheid en Criminal teitsbestrijding 

Opsporing en Vervolging 

Bestuur, Informatie en Technologie 

31.0 Politie 34.0 Sanctietoepassing 

Bekostiging Nationale Politie 	34.2 

Rechtspleging en 
Rechtsbijstand 	 34.4 
Adequate toegang tot het 
rechtsbestel 

Preventieve maatregelen 
Tenu tvoerlegging strafrechtelijke 
sancties en vreemdelingenbewaring 

Slachtofferzorg 

32.3 

33.0 

11.2 

17.1 

31.2 

31.3 

32.0 

32.2 

Begrotingsartikelen 1  
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Dep. VERTROUWELIJK 

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRR_DRC-GC 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rnksoverheid.nl/jenv  

Contactpersoon 
10.2.e 	 

T 10.2.e 

Datum behandeling 
17 februari 2021 

Datum 	17 februari 2021 
Onderwerp Aftapbaarheid OTT-communicatiediensten 

Agendapunt 
nnb 

Afkomstig van 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid 

MR/OR-nummer 
nnb 

1 	Indiener 
MJenV, mede namens stas EZK. 

Datum stuk 
17 februari 2021 

Nr C.062 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

2 Advies 
Toelichten en besluit nemen over de in de nota geschetste opties. JenV bepleit optie 2 uit de 
voorliggende nota: OTT-communicatiediensten opnemen in hoofdstuk 13 van de Telecomwet —
o.a. aftapbaarheid - maar om de verplichtingen nog niet in werking te laten treden. 

3 	Kern van het voorstel 
De vraag die voorlicht is hoe verantwoord uitvoering kan worden gegeven aan het MCEV-besluit 
van mei 2020 om OTT-communicatiediensten, zoals WhatsApp, Signal e.d., te verplichten om hun 
diensten zodanig in te richten dat een communicatie daarover afgetapt en ontsleuteld kan worden 
door de opsporings- en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Er is verschil van inzicht tussen EZK 
en JenV hoe dit te doen. In de voorliggende nota worden vier opties geschetst. 

4 	Interventie / spreektekst 
Ter inleiding: 

• Voorliggende nota heb ik mede namens de staatssecretaris van EZK ingediend. 
• De nota geeft opties voor hoe we invulling geven aan ons besluit van mei 2020 over een 

aftapverplichting voor OTT-communicatiediensten (WhatsApp, Signal, etc.). 
• Toentertijd hebben we tot een dergelijke aftapverplichting gekozen omdat: 

o Een groot en toenemend deel van communicatie via deze diensten verloopt. 
o Zij niet aftapbaar zijn vanwege het ontbreken van een aftapverplichting in de 

Telecommunicatiewet. 
o Dit in toenemende mate gevolgen heeft voor de effectiviteit van de opsporings- en 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
• Enkele elementen die zijn meegewogen in de besluitvorming toentertijd betreffen: 

o het effect op end-to-end versleuteling, 
o het internationale karakter van deze mark, en 
o het ongelijke speelveld dat bestaat tussen traditionele telecommunicatiediensten 

(die reeds kunnen worden afgetapt) en OTT diensten. 
• EZK heeft te kennen gegeven om op dit besluit terug te willen komen. Daarom ligt voor u 

een nota met vier mogelijkheden. 



• Ik bepleit optie 2, het genomen besluit van mei 2020 respecteren, de aftapverplichting 
verwerken in wetgeving, maar deze passage nog niet in werking te laten treden; 
waarmee: 

o we recht doen aan een weloverwogen besluit en er zijn geen nieuwe feiten naar 
voren gebracht. 

o We nemen de tijd om nog even goed naar de technische uitwerking te kijken. 
o We geven dan duidelijk aan wat we normatief van de OTT-communicatiediensten 

verwachten in de hoop dat zij dan ook geschikte technische oplossingen aandragen 
voor de implementatie. 

o De noodzaak voor een aftapverplichting Is hoog, wanneer het technisch mogelijk is 
om toegang te verkrijgen tot de versleutelde data moet snel worden gehandeld. 

o Inwerkingtreding geschiedt pas nadat belde Kamers deze maatregel aanvaardbaar 
hebben gevonden. 

• Dit is een stap in de goede richting zonder onverantwoorde risico's. 

Mogelijk vragen en reactie 

1 
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5 	Politiek bestuurlijke context 

De MCEV heeft in mei 2020 zonder voorbehoud ingestemd om OTT-communicatiediensten net als 
telecommunicatiediensten in de Telecommunicatiewet te verplichten hun dienst zodanig in te 
richten dat een communicatie daarover kan worden afgetapt ten behoeve van de opsporings- en 
veiligheidsdiensten. Ambtelijk wordt dit principebesluit gesteund, alleen is er verschil van mening 
over de uitvoering. Hieronder vindt u een overzicht van de in de ACEV van 11 februari gegeven 
ambtelijke adviezen per departement per in de voorliggende nota geschetste optie: 

Optie 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. 

o Steun van Politie.  
Optie 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. • 

o Steun van JenV, AZ, AIVD, MIVD, Financiën (neutraal, steunt ook optie 3),  
Defensie (ook steun optie 1), BZ, IenW en BZK.  

o NCTV en NCSC  merken op dat er op basis van de bij hen aanwezige expertise geen 
mogelijkheid wordt gezien tot technische oplossingen zoals die nu worden verkend, 
die niet inherent communicatie vanuit OTT's over de linie onveiliger maken. Dat 
creëert risico's vanuit perspectief nationale veiligheid (tegengaan statelijke 
dreigingen, die interesse hebben in informatie van politici en de eigen diaspora of 
dissidenten, maar ook grote verzamelingen persoonsgegevens, en op het gebied 
van economische veiligheid). 

- Optie 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. 

o Steun EZK, OCW, BHOS  
Optie 4: De MCEV neemt het besluit om voorlopig af te zien van het opnemen van een 
verplichting tot het aftappen OTT-dienstverleners. 

o Geen steun  

6 	Toelichting 
De toelichting van het JenV-standpunt en dat van EZK is in de geagendeerde nota opgenomen. 

7 	Voorportalen & Onderraden 
Besproken in de ACEV van 11 februari, zie bijgevoegd verslag. 

8 Afstemming 
Stukken geagendeerd voor de MCEV zijn samen met EZK opgesteld. 
Deze annotatie is opgesteld door DGR-DRC en NCTV. 



C.063 

10.2.e -BD/DRC 

Van: 	 »10 .11.111111111n@minbuza.nl> 
Verzonden: 	 donder da 6 mei 2021 11:50 
Aan: 	 1 0. 	- BD 
CC: 	 1 U.1. 	 - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/PIDS 
Onderwerp: 	 RE: Technische oplossing toegang versleuteld bewijs 

Hollue 

Uiteraard bereid om hierover verder te "bomen". Wel handiger om het dan concreet te maken, alhoewel dat lastig 
is in de fase waarin jullie nu zitten. Maar dan kan ik gerichter antwoorden geven C 

Mei is voor mij een redelijk volle maand. Is begin Juni een optie? Of is dat te laat? Plan maar iets in... 

Groet, 
102.4§ 

From: 10.2.e 	- BD/DRC/CV 
Sent: donderdag 6 mei 2021 10:19 
To: 10.2.e 	10.2.e 
Cc 10.21 1 0 . 2 . e 10.2.:, - BD/DRC/FO ;10.2.e 	- BD/PIDS 
Subject: RE: Technische oplossing toegang versleuteld bewijs 

Hano", 

Veel dank voor je uitgebreide mail, heel verhelderend. Vanuit de opsporing kunnen we inderdaad opgeslagen data 
bij OTT-communicatiediensten vorderen, maar geen bevel tot interceptie versturen. Hierbij maak je terecht een 
onderscheid in het kunnen afvangen van communicatie en het leesbaar overdragen van de informatie aan de 
opsporing. Onderdeel van onze inventarisatie is juist het zoeken naar een technische oplossing waarbij de OTT-
communicatiedienst in het specifieke geval de informatie ontsleuteld aan kan leveren. Hierbij is nadrukkelijk 
aandacht voor het effect van dergelijke oplossingen op cybersecurity en privacy. Daarom moet de proportionaliteit 
van een oplossing tzt goed worden afgewogen, maar eerst moeten mogelijke oplossingen worden geïnventariseerd. 
In de weging van de proportionaliteit worden ook bestaande mogelijkheden voor toegang tot versleuteld bewijs 
meegenomen, zoals de offensieve capaciteiten, maar op dit punt van het proces zijn we nog op zoek naar mogelijke 
oplossingen om via OTT-communicatiediensten bij de informatie te komen. 

Als ik je toelichting goed begrijp zijn er mogelijkheden om een dergelijke tooi te zijner tijd, indien proportioneel te 
implementeren, onder een exportcontrole regime te plaatsen. Hierbij zou de export inderdaad niet beperkt zijn tot 
Westerse landen, maar misschien wel landen met een democratische rechtsstaat en mensenrechtenverdragen 
respecteert? 

Een andere mogelijke hobbel is het feit wanneer sprake is van 'export'. Wanneer Facebook een tooi heeft om zijn 
informatie te ontsleutelen dan kan het in theorie een bevel uitvoeren vanuit een land van zorg, de tooi toepassen in 
Palo Alto, en de communicatie overdragen. Hierbij wordt de tooi niet geëxporteerd. Of is dit een te strikte 
interpretatie en zijn er modaliteiten waardoor dit ondervangen kan worden? 

Misschien goed om eens over door te praten? 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 



10.2e 

m10.2.e 
10.2.e ic  minveni.n1 

Van:10.2.e 	 Pminbuza.nl>  
Verzonden: woensdag 28 april 2021 10:58 
Aan:10.2.e 	- BD/DRC/CV111100minienv.nk 	 n minbuza.nl> 
CC:10.2.e 	 minbuza.nk gp. 2.e 	- BD/DRC/FO 	 Ominienv.nk 
10.2.e 	- BD/PIDS < 	Ominienv.nl>  
Onderwerp: RE: Technische oplossing toegang versleuteld bewijs 

Beste 102.e 

Dank voor je mail. Volgens mij is dit best een complexe case met meerdere wegen die naar Rome leiden... 

Ik ga even van wat aannames uit, ook omdat ik niet alle informatie heb en ook omdat er dingen zijn waar we niet 
snel zullen achterkomen denk ik. 

Het doel is om e2e encryptie te intercepten en daarna te ontsleutelen. Dat kan naar mijn mening op verschillende 
manieren, die niet allemaal aan de DuVo raken; 

Een verzoek als LEA indienen bij de OTT dienst. Verreweg de meest eenvoudige en proportionele manier. Dit 
kan nu ook al; dus zowel Westerse landen als landen van zorg kunnen dergelijke verzoeken indienen bij 
Whatsapp bijv. 

2. Het intercepten van de communicatie zal niet heel ingewikkeld zijn, daar heb je wel tools voor (die 
gecontroleerd zijn via 5D001e) zoals monitoringscenters of IMSI catchers (5A001f). Daarbij heb je 
toestemming van de telco nodig, maar dit soort dingen gebeuren nu ook al. Het probleem is dat je dan met 
versleutelde berichten zit, er van uitgaande dat het echt e2e encrypted is en de sleutel niet in handen is van 
de LEA. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat alle berichten voldoende geencrypt zijn met AES256 bit 
encryptie. Dit is tot op heden onmogelijk geweest om te kraken (voor zover ik weet). Gaat dus een lastig 
verhaal worden ben ik bang. 

Dan kom je in de wat offensievere toolbox: 
3. Het op afstand meelezen van berichten zou in principe ook moeten kunnen, zoals bijv via remote code 

execution ofwel intrusion software, zoals de The Pegasus Voice Cali Attack een paar jaar geleden. Dit soort 
spullen zijn gecontroleerd via 4A005 (hardware om dergelijke aanvallen uit te voeren en waar de software 
op draait, ook wel command and control genoemd). En de software zelf (4D004), denk ook aan Finfisher 
software etc. Alles met als doel monitoring/detectie te omzeilen en in een systeem te geraken. 

4. Laatste optie is natuurlijk fysiek toegang tot de telefoon. Denk aan de FBI case waarbij men de toegang 
wilde tot berichten in de telefoon, maar deze was versleuteld. Uiteindelijk is dit gelukt. Cellebrite maakt dit 
soort apparatuur (Univeral Forensic Extraction Device) om cryptoanalystische functies uit te voeren. Hierbij 
zal deze apparatuur gecontroleerd zijn onder 5A004 apparatuur en de software onder 5D002c3. 

Volgens mij zijn dit een beetje de smaken die er zijn. Sommige zaken zullen dus vergunngplichtig zijn bij export, 
sommige niet. Mocht er uiteindelijk een export van de software of apparatuur plaatsvinden, dan is het handig weer 
even contact met ons op te nemen. Het kan namelijk best goed mogelijk zijn dat er dan vergunningen aangevraagd 
dienen te worden. Het lijkt mij — vanuit exportcontrole — wel heel lastig om bij voorbaat al uit te sluiten dat 
technische oplossingen alleen voor het Westen ingezet zullen worden. Dit zal je contractueel misschien wel kunnen 
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afdwingen als je dit samen met een private partij ontwikkeld. Uiteindelijk zal de private partij er ook aan willen 
verdienen en dit dus breder in de markt uitzetten. Echter, dan moet deze partij waarschijnlijk wel bij ons 
langskomen voor vergunningen. Een vergunning buiten de EU zal daarbij zeer lastig — lees in sommige gevallen 
onmogelijk — zijn om te verkrijgen gezien het risico op mensenrechtenschendingen. Goed om daar vooraf met de 
ontwikkelaar van de oplossing over te praten. 

Groet, 
10.2.0,  

From: 1 	 - BD/DRC/CV 10.2.e 	@ minienv.nl> 
Sent: maandag 26 april 2021 09:33 
To: 10.2.e 	 ,@minbuza.n1>;  10.2.e 
cc:10.2.e 	 @minbuza.n1>;  10.2.e 
10.2.e 	- BD/PIDS <10.2.e Rminjenv.nl>  
Subject: Technische oplossing toegang versleuteld bewijs 

Goedemorgen 1029en10.2.e 

minbuza.nl> 
- BD/DRC/F010.2.e @minienv.nl>; 

We hebben eerder contact gehad over een toets op leveranciers voor binnendringsoftware voor de opsporing 
(Computercriminaliteit III). 

We zijn bezig met een inventarisatie naar technische oplossingen voor toegang tot versleuteld bewijs. Een 
onderdeel hiervan is de mogelijkheid om Over The Top-communicatiediensten (Whatsapp, Signa!, etc) een bevel te 
kunnen sturen voor interceptie, in lijn met wat nu reeds mogelijk is met traditionele communicatiediensten. 

Complex element in deze discussie is dat OTT-communicatiediensten hun dienstverlening end-to-end versleutelen. 
De inventarisatie naar technische oplossingen heeft als voorwaarde dat dit proportionele oplossingen zijn waarbij de 
veiligheid van communicatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voldoende gewaarborgd blijven. 

Daarbovenop, en daarom mail ik jullie, bestaat het argument dat zodra Westerse en Westers georiënteerde landen 
de OTT-communicatiediensten kunnen bevragen landen van zorg dit ook kunnen doen en daarmee 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, dissidenten in deze regimes die deze OTT-communicatiediensten 
gebruiken mogelijk extra kwetsbaar worden. 

Nu vraag ik mij af of een technische oplossing waar naar wordt gezocht onder een dual-use reimge zou kunnen 
komen te vallen en wat eventuele voorwaarden zijn waar we rekening mee moeten houden in het proces. 

De 'technische oplossing' zal dus software zijn waardoor via private partijen overheden rechtmatige toegang kunnen 
verkrijgen tot versleutelde informatie. Is dit een offensieve capaciteit waardoor het onder een dual-use regime zou 
kunnen komen te vallen? 

De inventarisatie naar een technische oplossing wordt samen met private en publieke belanghebbenden uitgevoerd. 
Maar wat NL betreft is de private partij zelf verantwoordelijk voor de technische oplossing. Niet elke implementatie 
van versleuteling van de OTT-communicatiediensten is hetzelfde en op deze manier wordt geprobeerd de eventuele 
implementatie zo makkelijk en veilig mogelijk voor bedrijven te maken. Is de aan- of afwezigheid van de overheid bij 
de daadwerkelijke oplossing nog relevant voor de vraag of dit onder een dual-use regime kan vallen? 

Kan het voorschrift dat mogelijke technische oplossingen alleen voor democratische rechtsstaten zouden moeten 
gelden iets zijn voor een Internal Compliance Programme(Richtlijnen voor het opstellen van een Intern 
Nalevingsprogramma voor Strategische Foltergoederen, Technologie en Sancties)? 

Zijn er anderszins mogelijkheden om bedrijven ertoe te bewegen om hun beleid aan te passen en de hier bedoelde 
medewerking alleen mogelijk te maken voor democratische rechtsstaten? 

NB. we zitten nog aan het begin van de inventarisatie naar technische oplossingen. Definitieve antwoorden zijn nog 
niet nodig, maar ik maak graag gebruik van jullie expertise door een inschatting te vragen over de slagingskans van 
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zulke ideeën (en waar we vervolgens aan moeten denken om dit mogelijk te maken). Als de technische oplossing 
zich voordoet willen ook wij het risico dat dit wordt misbruikt door repressieve regimes tot een absoluut minimum 
beperken. 

Alvast veel dank! 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
Cybercrime unit 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

M 

www.rilksoverheid.nliveni 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
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abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Actie Terugkoppeling 

Europees agenderen 
Vendome bespreken 

20/12/19 bespreken (door DEIA?) minister 
Europees agenderen, Vendome. 

Vooroverleg bijeenkomst 
MJenV en dFBI 

14/1  FBI komt op staf niveau langs om te spreken 
over encryptie en overleg tussen MJenV en FBI 
directeur op 16 januari. 
16/1 Bijeenkomst MJenV en 

dFBI 
19/2 Bijpraat na de executive meeting van M)enV 
en dFBI. 10.2.a 

Bijpraat FBI 

Internationaal 
Have done 
Bezoek staffer Britse 
Ambassade mede 
tekenen verzonden brief 
aan FB 
Bilat BEL 
criminaliteitsbespreiding 
MJenV 
Werkbezoek MJenV aan 
WASH 

22/11/19: 10.2.a 

2/12/2019 Dossiernotitie gesprek met België 
grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding; 10.2.e 

	DEIA  
4-7/12-2019 Werkbezoek MJenV Washington to DO) 
en FBI, 

Laag ambtelijk int. 
Overleg BRX 

11/12/2019 laag ambtelijke lunch KRO, FIN, DUT, 
FRA, BEL, ZWE, NL op PV. 

2/3 Gespreken over encryptie en 5G. uitnodiging 
ontvangen voor statement en bilat tussen ministers. 
3/3 Overleg over statement VK/VS. Moeten we een 
Europees statement opstellen? Wat wordt 
besproken op het UNODC Crime Congress in Kyoto? 

Nota aan minister peilen 
of MJenV deelname wil 
sonderen 
Bespreken nota 
deelname statement aan 
MJenV met DRC 

10/3 opgesteld, kenmerk 2856061, 30/3 behandeld 
M)enV in Digijust. Overleg gevraagd. 

16/3 plaatsgevonden. dRC akkoord met de lijn. 

Bezoek London 

Overleg dEIA en DRC 

Aanschrijven 
Msoft/Apple/Google voor 
deepdive? 

Todo 
belangenvereniging 
Reactie op WOB verzoek 
BOF 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
29 april 2020 

Ons kenmerk 
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Overleg BMI 

31/3 Bijgepraat met10.2.e 	1 over interceptie 
en OTT, incl. encryptiestatement. 
3/4: DRC, NCTV, MJenV: positieve grondhouding 
voor deelname, sondeer interdepartementaal. 
Belangrijk dat het een uitdaging is, challenge, om 
een oplossing te vinden. 

Bijpraten NCTV 

Overleg mJenV 

Interdept. overleg 
statement 

8/4: DRC(vz), NCTV, EZK, BZ, DPenV(afwezig) 

DO Encryptie statement 

Overleg BMI (DUI) 

15/4: DRC(vz), NCTV, EZK, BZ: inventariseer, lig bij 
DUI en FRA wat zij van het statement vinden en of 
zij ook een Europees geluid zouden willen laten 
horen.  
24/4 BMI 

28/4 nav overleg met DUI en reactie FRA overlegd 
wat de strategie Is: Er wordt gewacht of FRA 
reageert op verzoek tot call (dd. 28.4). Ook wordt 
gewacht op wat VK doet met input van DUI. 

Overleg pdEIA 

29/4 gebeld met 10-2.einieuwe versie in de maak 
wordt wellicht eind volgende week gedeeld. 

Bellen met 1112  

Update DRC 30/4 gedaan, DO wordt ingepland in de week van 
18 mei 

Coordineer met BZ 

Overleg met 
veiligheidspartners 

04/5 gemaild, 06/5 gebeld, week van 11 mei 
interdept overleg. Voelt meer voor 'nee, tenzij' ipv 
'ja, mits' mbt advies aan DO inz. Statement VK/VS. 
07/5 BZK, IenV diensten: zien noodzaak, maar zijn 
voorzichting. Mede nav aankomende evaluatie WIV. 

Plan nieuw DO inter dep nieuw DO op 19/5 
Deel nota voor overleg 
dRC over encryptie 

11/5 gedaan. 

9/4: eerste gesprek,10.2.g 

Europees 
Have done 
Europees agenderen 
Vendome bespreken 
Laag ambtelijk int. 
Overleg BRX 

20/12/19 bespreken (door DEIA?) minister 
Europees agenderen, Vendome.  
11/12/2019 laag ambtelijke lunch KRO, FIN, DUI, 
FRA, BEL, ZWE, NL op PV. 10.2.a 

Interdepartementaal 
Have done 
Overleg statement 8/4: DRC(vz), NCTV, EZK, BZ, DPenV(afwezig) 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
29 april 2020 

Ons kenmerk 
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Nationaal 
Inventarisatie algemeen 

2/10/2019 overleg bij de MJenV plaatsgevonden 
met DRC (10.2.8 en de NCTV (10.2.e 	over 
de Interceptie van OTT diensten. Deze nota is tot 
stand gekomen ) in samenwerking met politie, 
OM, bureau PIDS, EZK, AIVD, MIVD, NCTV en 
DGPenV. Het besluit dat in de nota wordt 
voorgesteld was: Inzetten op een Europese 
regeling die verplichtingen van OTT's regelt in lijn 
van de huidige verplichtingen die nu gelden voor 
telecommunicatiediensten voor het adresseren 
van de praktische problemen bij het aftappen, 
uitluisteren en opvragen van gegevens van 
elektronische communicatiediensten. 
De minister is hiermee akkoord gegaan, maar 
heeft aanvullend aangedrongen op het parallel 
onderzoeken van de mogelijkheden van nationale 
regelgeving. 
4/10/2019 nieuws dat de Amerikaanse minister 
van Justitie Barr, samen met zijn collega's uit het 
Verenigd Koninkrijk en Australië, Facebook (een 
OTT) verzocht om zijn plannen rond het end-to-
end encryptien van Messenger uit te stellen met 
een uitnodiging om om tafel te gaan met 
opsporingsdiensten zodat recht kon worden 
gedaan aan hun belangen. De MJenV heeft begrip 
voor de zorgen van zijn Amerikaanse collega: 
"Privacy mag nooit het schild worden van 
criminelen en dus ook niet van mensen die 
kinderporno uitwisselen." Grapperhaus wil hier 
ook zelf in Washington met de Amerikaanse 
autoriteiten over praten. 

Interceptie en OTT 

Begrip voor brief Barr 

9/10/2019ontvangst Kamervragen Verhoeven 
(D66) over Het bericht 'Minister bezorgd om 
versleuteling Facebook' 

KV Verhoeven 

17/10/2019 10.2.e 	' Facebook 
vertegenwoordiger komt uitleg geven over 
plannen. 
Gesprek minister met Verhoeven 

FB komt uitleg gegeven 
over plannen E2E 
Messenger 

28/10 staf DGRR met minister: bespreken Memo 
Internetplatforms en verspreiding kinderporno. 
Opdracht gegeven om de reikwijdte van een 
oplossing te Inventariseren alsook een proces te 
schetsen. 
28/10/2019 bespreken voorbereiding Nieuwsuur 
interview (afgenomen op 29 oktober). 

Staf DGRR KP 

Voorbereiding Nieuwsuur 

Uitzending Nieuwsuur 3/11/2019 uitzending Nieuwsuur, oproep tot 
onsleutelrecht 
4/11/2019: stafoverleg DGRR-MJenV: minister 
geeft opdracht tot opstellen nota met daarin inzet 
en proces rond decryptie OTT. 

Overleg MJenV nav 
nieuwsuur 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
29 april 2020 

Ons kenmerk 

Pagina 4 van 7 



Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
29 april 2020 

Ons kenmerk 

Gespreksnotitie 	 17/11/2019 in Digijust geaccordeerd. Akkoord 
gegaan met: 

1. Op ambtelijk niveau in gesprek te gaan met 
relevante private partijen over een juridische 
verplichting voor OTT-diensten om gegevens 
ontsleuteld aan te kunnen leveren, waarbij de 
technische mogelijkheden hiervoor 
gezamenlijk worden verkend. 

2. De partners van het kabinetsstandpunt 
encryptie van januari 2016 (AIVD, MIVD, BZ, 
BZK, DEF, OM, Politie, PIDS) te informeren 
over het traject. Na de inventarisatie wordt 
het gesprek aangegaan of een mogelijke 
herijking/ interpretatie van het standpunt en 
de belangenweging aangewezen is. In het 
bijzonder gaat het om interpretatie van 
'beperkende wettelijke maatregelen ten 
aanzien van het gebruik van encryptie,' 
'verzwakking in algemene zin' en in hoeverre 
sleutelmanagement binnen de scope van het 
standpunt valt; 

3. Te blijven inzetten op regelgeving op 
Europees niveau voor de opsporing van 
diverse strafbare feiten, waaronder 
kinderporno; 

4. De lopende inventarisatie van de 
wenselijkheid van een Europese aanpak in 
enkele grotere EU-lidstaten voort te zetten. 
Een gezamenlijke aanpak vergroot de 
siagingskans. 

5. Ook de VS te bevragen over mogelijke en 
wenselijke oplossingen. 

Gesprek minister nav 	22/11/2019 Geaccordeerde nota (zie 17 
gespreksnotitie 	november) met de minister besproken, 

afgesproken dat het komende half jaar naar 
oplossingen wordt geïnventariseerd tussen 
publieke en private partijen. 

KV Verhoeven 	5/12/2019 ontvangst Kamervragen Verhoeven 
(D66) over Het bericht 'Dutch minister urges EU 
action to fight child pornography online'. 

PIDS 
	

13/12/2019 
KV Van Dam 	 13/12/2019 ontvangen Kamervragen Van Dam 

(CDA) over het bericht het bericht 'Minister 
Grapperhaus pleit bij Europese Unie voor 
achterdeur in encryptie' 

Bespreken PaG en DEIA 
	

19/12/19 Bespreken discussie mbt end-to-end 
encryption met PAG en met DEIA. 

Gesprek M.lenV en 	22/1 niet door gegaan 
Verhoeven 
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(Tilburg), 
(UVA). 

tzt weer benaderen.  

10/2:10.2.e (Tilburg), 
10.2.e 	 (isoc), 
Toezegging dat we  10. 
Mails 8/5 verstuurd. 10. 
(KULeuven, 11/5), 10 

	
(Lelden), 10.2.e 

!(Tilburg), 	(vervanger10.2.e , 
EUR), 10.2.e 	(emeritus),102ië —  (UVA), 

	10.2.e 	(Maastricht)  

20/4 Bijpraat afd. CenV 

8/1 Wob verzoek ontvangen 
BOF 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
29 april 2020 

Ons kenmerk 
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7/2 bespreken verdere traject van de 
inventarisatie met de dRC. Akkoord op de 
werkgroep en internationaal bezoek. 

Bespreken vervolgtraject 
dRC 

Have done academici 

Have done WG 
opsporing en nat. 
Veiligheid 

27/2 aanwezig: OM, Pol, DEF I en II, DRC, 
Belastingdienst (NFI, Dpol, BZK, afwezig). 
Verzoek om cijfermatige onderbouwing cijfers 
gedaan. 

Startbijeenkomst 

Have done private 
sector 
Overkoepelende 
werkgroep 'Children safe 
on Internet' 

4/12/2019 besproken. 

Bijeenkomst Platvorm 
Internet Veiligheid 
Bijeenkomst Platvorm 
Internet Veiligheid 

12/12/2019 besproken. 

30/1 besproken. 

4/3 overleg Facebook, aanbod om een deepdive te 
organiseren met techneuten FB, opsporing, 
diensten. Verzoek met uit JenV komen. 

Gesprek Facebook 

Have done 
belangenvereniqingen 

Verzoek om gesprek BOF 7/1 Uitnodiging verzonden door Bits of Freedom 
om in gesprek te gaan met de minister. 
7/2 Vervolgbrief verzonden door Bits of Freedom, 
ook namens de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten, de Consumentenbond, het 
Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten, Amnesty International en Free 
Press Unlimited. 

Reactie vervolgverzoek tot 
tot overleg 

Gesprek Bits of Freedom 
en Amnesty international 

5/3 	 , 

Overleg met 10.2.e 
et al 

Plan een bijeenkomst met 
opsporingswetenschappers 



Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
29 april 2020 

Ons kenmerk 
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Nr. C.066 

10.2.e -BD/DRC  

Onderwerp: 
Locatie: 

Begin: 
Einde:  

Gesprek beperking gebruik interceptie OTT-communicatiediensten 
WEBEX 

do 3-6-2021 14:00 
do 3-6-2021 14:45 

Terugkeerpatroon: 	 (geen) 

Vergaderingsstatus: 	 Organisator van vergadering 

Organisator: 	 10.2.e 	BD/DRC/CV 
Verplichte deelnemers: 	10.2.e - BD/DRC/FO 

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingnummer (toegangscode):11111. 
Wachtwoord voor vergadering: 

Deelnemen aan vergadering 

a es oll 

Deelnemen vla telefoon 

United States Toll 
Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 10.2.g 

kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 10.2.g 

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven. 



Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com  

2 



Hierbij een samenvatting van klussen deze week voor het 5G wetgevingstraject.: 
- Rapport Landsadvocaat: 

- Interceptie bij roaming: 

Nr. C.067 

10 2 e  BD/DRC  

Van: 	 10.2.e 	, - BD/DRC/FO 
Verzonden: 	 zaterdag 17 oktober 2020 14:57 
Aan: 	 1 0.2.e 	1. - BD/DRC/FO 
Onderwerp: 	 RE: 5G en interceptie: to do 

Hi, wat de afspraak met 10.2.e i cs betreft, ik zag net dat we nog een afspraak met hem hebben 
staan en heb een verzoek tot verlening daarvan verstuurd. Kan jij kijken of dat lukt en iedereen kan 
volgende week. Thanks! 

Groetkid 

Van:1-021' 	 - BD/DRC/FO 
Verzonden: zaterdag 17 oktober 2020 12:09 
Aan: 10.2.e 	- BD/DRC/FO 
Onderwerp: 5G en interceptie: to do 
Urgentie: Hoog 

H10.2.6 

- Sessie interceptie OTT en encryptiestandpunt: bijgesloten vind je het encryptiestandpunt van dit Kabinet. 
Zoals verteld zal er door 10.2.e 	een sessie worden georganiseerd met experts; zie ook bijgesloten mijn 
mail aan hem daarover.10.2.e 	is bereid om mij in die sessie te vervangen, hij weet er veel van af, 
in mijn vakantie volgende week. Zou jij 1°2  e willen benaderen om aan te geven dat jij hem kan 
ondersteunen (bijv. stukken verzamelen, verslaglegging sessie, overzicht andere landen iig toesturen) als 
hij daar behoefte aan heeft. Mijn (donkere) vermoeden is dat het 10.2.e 	niet lukt om volgende week 
die sessie georganiseerd te krijgen, dus dan kan ik er in de week er op zelf bij zijn. 
Kan jij voorts een afspraak met 10.2.e 1 inplannen van 1,5 uur voor maandag de 26ste  met hem, jou, 
10.2.e 	 j, zodat we de.  uitkomsten van de sessie in een advies voor het DO van de 28ste  kunnen 
vertalen. 

- Afronden van de internationale verkenning. 

Heel veel dank alvast en succes komende week. Bel me als je spraak loopt of ergens over wilt sparren. 

Groet, 

:1021 



- BD/DRC/FO Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

vn d 16 oktober 2020 13:32 

- BD/KSJMIRIM - 

Nr. C.068 

10.2.e -BD/DRC 

BD/PIDS; 	 BD/PNDV 
Onderwerp: 	 Sessie verhouding a ap•aar e OTT diensten tot encryptiestandpunt kabinet 
Bijlagen: 	 Beleidsnota 5G en de opsporing MCEV.docx 

Urgentie: 

Ha 10.2.e 	e.a. 

Hoog 

Zoals gisteren door onze directeuren besproken, vind e in de deze mail de personen van Justitie DGRR 111 
10.2.e 	, Pids (10.2.e MI) en NCTV/NCSC 	 om u 

‘ 
t te 

nodigen voor de bijeenkomst over de verhouding encryptiestandpuntabinet met de atapbaa ei sverelste voor 
OTT-diensten. Omdat 10.2. 	en ik met verlof zijn volgende week en ik gebaat ben bij snelle 
voortgang, hebben we 10.2 	 bereid gevonden om ter vervanging deel te nemen aan 
een sessie. Mocht het niet lu en om e vo gene wee , i.v.m. de vakantie, gepland te krijgen, dan kunnen late 
en ik de week erop zelf deelnemen. 

@ 10.2.e 	de sessie Is dus bedoeld om een advies op te stellen voor de bewindspersonen, stas EZK en 
min3enV, over de vraag in hoeverre het door de AZEV en MCEV genomen besluit (zie bijlage, functionele eis 1) om 
alle elektronische communicatiediensten onder de eisen van aftapbaarheid uit hoofdstuk 13 van de Telecomwet te 
brengen zich verhoudt met het encryptiestandpunt van het kabinet. We oen alle kennis en inzichten van 
experts bij EZK en JenV met een sessie, die door mijn EZK collega 10.2. 	 georganiseerd wordt, 
op te halen. Het kan zijn dat een sessie niet afdoende is qua tijd e/o er nog meer expo geraadpleegd moeten 
worden. 

10.2.e 	, ik zal voor de 26Ste  een afspraak met ons beiden inplannen (die we kunnen verzetten als het niet 
meer lukt om de sessie volgende week gepland te krijgen) waarop we op basis van de bevindingen uit de sessie 
een advies kunnen opstellen voor het DO van de 28ste. 

Dank alvast voor jullie flexibiliteit en inzet! 

Groet, 

102.4 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 



Contact 
1C1?.e 

Date 	14 September 2020 
Concerning Request for information 

T 102e 
10.2,e 	, @minjenv.ni 

Nr. D.001 
Ministry of Justice and Security 

> Return address Postbus 20301 2500 EH The Hague 

RESTRICTED 
	 Directorate General for the 

Administration of 3ustice 
and Law Enforcement 
Law Enforcement and 
Combatting of Crime 
Department 

Turfmarkt 147 
2511 DP The Hague 
Postbus 20301 
2500 EH The Hague 
www.rijksoverheid.ni/jenv  

Dear sir/madam, 

With the advent of 5G mobile networks, the growing use of OTT services for 
communications and the extensive use of Network Address Translation (NAT) by 
ISP's, several challenges for law enforcement have arisen. The Dutch Ministry of 
Justice and Security is looking into the possibilities to mitigate these issues for law 
enforcement authorities, and is interested in knowing what legal and operational 
solutions, if any, are (being) developed and/or implemented by other EU Member 
States. To this end, we would be grateful if you could answer the questions below. If 
confidentiality is a concern to you, we could also arrange for a secure 
teleconference. 

We are specifically interested in knowing which national policies and/or legislation 
are in place regarding the following issues: 

•OTT (over-the-top) services, such as WhatsApp, Signal, Telegram, etc. are 
currently not legally obliged to provide technical means to intercept and 
decrypt communications via their services. Dutch legislation may be 
changed by including OTT services in the definition of communication 
services that need to provide assistance with legal intercept. 10.2.a 

1 OTT services being global and not based in our 
country or even the EU complicates the enforcement of national obligations. 
We are therefore keen to learn more about solutions other Member States 
may have found for this challenge and ask you for information in respect of 
the following questions: 

o Are communications through OTT channels accessible (decrypted) 
for legal interception for the purpose of criminal investigations? 

o If so, which legal provisions are in place for access to decrypted 
communications and how is this technically and functionally 
achieved? 

■ How is potential incompliance by companies that provide 
services in your Member State but are legally not based 
there handled? How do you overcome jurisdiction issues 
when enforcement action is needed? 

o If there is no possibility in your Member State to decrypt 
communications through OTT channels for the purposes of criminal 
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RESTRICTED 

investigations, are there any developments in establishing such a 
legal framework and operational facilities to enable access? 

o Would your Member State be in favour of possible solutions at EU 
level to address the abovementioned issues? 

•Advancing possibilities for secured international roaming present problems for 
the accessibility of data from foreign users on Dutch national networks. 
Specifically Privacy Enhancement (PE) technologies for communication 
services like telephony (potentially) activated by foreign networks pose 
problems for our authorities to obtain communications for the purpose of 
criminal investigations. 

o Has your Member State found solutions to this challenge and if so, 
what kind of solutions? 

o Has your Member State put legal obligations on national telecom 
providers to incorporate a legal ban on unilateral activation of PE 
technologies in their roaming contracts with foreign providers? If 
not, are you considering to include such obligations for !egel 
intercept for criminal investigations? 

o In case you have the aforementioned obligation in place, how are 
you handling potential incompliance by foreign providers to not 
unilaterally implement PE technologies? 

•Most national telecommunication providers are currently using IPv4, with a 
limited number of IP-addresses. This results in multiple telecommunication 
users sharing the same IP-address, using NAT technology. The number of 
simultaneous users can be up to tens of thousands, hampering the 
identification of the user in criminal investigations. 

o Does your Member State experience issues in the identification of 
the users of an IP-address when the NAT technology is applied? 

o Have you introduced or proposed any solutions (legislation, 
contracts, technical) to address such issues? 

Directorate General for the 
Administration of Justice 
and Law Enforcement 
Law Enforcement and 
Combatting of Crime 
Department 

Date 
14 September 2020 

Our reference 
0 

We would like to thank you in advance for your reply. Should you have any 
questions, please don't hesitate to contact us. 

Yours sincerely, 

10.2.e 

10.2.e 	J©minienv.n1 
10.2.e 
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Nederlandse vertaling 
10.2.a 

Originele tekst 
10.2.a 

Duitsland 
Bron: 10.2.e 	(10.2.e 	@bmi.bund.de), Contactpersoon 
Bundesministerium des Innern, fr Bau und Heimat (Duitsland), 10.2.a 

via 10.2.e 
(10.2.e 	@minbuza.nl) en 10.2.e 	(10.2.e 

@minbuza.nl), Ambassaderaad Duitsland  
OTT 

Nr. D.003 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.ni/jenv  

Contactpersoon 
10.2.e 	I 

Internationale verkenning 

Door de opkomst van 5G, het toenemende gebruik van over-the-top (OTT) 
diensten (zoals WhatsApp), en het wijdverbreide gebruik van Network Address 
Translation (NAT) zijn er een aantal uitdagingen ontstaan voor opsporings- en 
inlichtingendiensten met betrekking tot het aftappen van telecommunicatie en het 
identificeren en lokaliseren van gebruikers van netwerken. Telecommunicatie 
beperkt zich niet tot landsgrenzen en daarom is het aanbevelingswaardig een 
internationale (Europese) aanpak te overwegen. In ieder geval is het waardevol 
om te weten hoe andere landen met deze uitdagingen omgaan, zodat we daarvan 
kunnen leren en/of samenwerking in kunnen zoeken. Daarom hebben we een 
internationale verkenning opgestart. 10.2.a 

Allereerst hebben we online gezocht naar 
beschikbare informatie over deze onderwerpen. Daarnaast hebben we via 
connecties van collega's informatie verzameld en een informatieverzoek ingediend 
bij Frankrijk, België, Duitsland en Zweden. In onderstaande tabel is alle 
verzamelde informatie weergegeven. Een duidelijker overzicht met conclusies is 
weergegeven in een matrix in het bijgevoegde Excel bestand. 

T 10.2.e 

Datum 
24 november 2020 
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10.2.a 

10.2.a 

10.2.a 

10.2.a 

10.2.a 
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10.2.a 

— •41,t4,9 

Roaming 
Nederlandse vertaling 
Buiten reikwijdte 

Originele tekst  
Buiten-reikwijdte 

10.2.a 

Pagina 3 van 14 



Nederlandse vertaling 
Buiten reikwijdte 

Originele tekst  
Buiten reikwijdte 

IP 

Overig 
Bron: Duitse collega van BundesNetzArgetur, via  10.2.e 

Originele tekst  
Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte Buiten reikwijdte 
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Buiten reikwijdte 

België 
Bron: 1O.2.e 
Justitie (België), 1O.2.e 
via  1O.2.e 	10.2.e 
0 7-  T 

(10.2.e 	@just.fgov.be), Contactpersoon FOD 
Bijzondere inbreuken en Procedures - Directie Strafrecht, 
@minbuza.n1), Ambassaderaad België  
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10.2.a 

Roaming 
• • Buiten reikwijdte : 

• 
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Buiten reikwijdte 

IP 
Buiten reikwijdte 

Overig 
Bron: Onderzoek Dialogic (https://www.wodc.nl/binaries/3006_Volledige_Tekst_tcm28-
413412.pdf)   
België kent (relatief) het grootste aantal IPv6-gebruikers ter wereld: het 
internetverkeer van ruim 58% van de gebruikers in België verloopt via IPv6. 
Dat België een hoog IPv6-adoptie-percentage kent, heeft verschillende 
oorzaken. Vanuit een beleidsperspectief zijn twee stappen genomen die hebben 
bijgedragen aan de sterke IPv6-adoptie. 
In juni 2012 heeft de Belgische federale overheid een document verspreid 
onder overheidsinstanties waarin zij werden geadviseerd om IPv6 te verplichten 
in aanbestedingen. Deze beleidsmaatregel is niet alleen effectief geweest in 
België. Uit onderzoek van Howard et al. (2014) blijkt het opnemen van IPv6 in 
aanbestedingen in verschillende landen positief bij te dragen aan de adoptie 
van IPv6. 
Daarnaast heeft de Belgische overheid met een aantal Belgische ISP's de 
afspraak gemaakt om het aantal gebruikers over één IPv4-adres te limiteren 
tot 16. Door één IPv4-adres met maar maximaal 16 gebruikers te delen, wordt 
de druk op het aantal beschikbare IPv4-adres-sen verhoogd. Door de 
gecreëerde schaarste was er voldoende incentive voor (een aantal van) de 
Belgische ISP's om over te stappen op IPv6. Belgische ISP's die voldoende 
IPv4-adressen hadden om onder de 1:16 ratio te blijven, hadden minder 
incentive om over te stappen. 
In 2017 houden de meeste van de Belgische ISP's zich aan de 1:16 
gebruikersratio. Eén Belgische ISP heeft zelfs een lagere ratio van 1:8 
gebruikers geïmplementeerd. Vanuit een opsporingsperspectief is het Belgische 
beleid succesvol: het gemiddelde aantal gebruikers dat nu achter een mobiel 
IP-adres zit in het geval van een misdrijf is slechts 4.  
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Nederlandse vertaling 
10.2.a 

10.2.a 

Zweden vraagt: 10.2.a 

Het internetverkeer van 58% van de gebruikers in België verloopt al via IPv6. 
Dit is te danken aan twee ontwikkelingen in beleid. Ten eerste heeft de 
Belgische overheid in 2012 een document verspreid onder overheidsinstanties 
waarin werd geadviseerd IPv6 te verplichten in aanbestedingen. Ten tweede 
heeft de Belgische overheid met een aantal nationale ISP's de afspraak 
gemaakt dat er maximaal 16 gebruikers per IPv4-adres mag zijn. Door de 
schaarste aan IPv4-adressen is er voldoende incentive geweest voor veel ISP's 
om over te stappen op IPv6.  
Zweden 
Bron: Videoconferentie met 10.2.e 
(10.2.e 	@regeringskansliet.se), 10.2.e 
(10.2.e 	@regeringskansliet.se), 10.2.e 

@regeringskansliet.se),10.2.e 	(10.2.e 
10.2.e 	' (10.2.e 	@gov.se), via 10.2.e 
PV Brussel 

(10.2.e 
@regeringskansliet.se) en 

(10.2.é 	1@minbuza.n1), 

OTT 

Roa m i ng 
Nederlandse vertaling. 	 Notulen 
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Buiten reikwijdte 

IP 

Buiten reikwijdte 

Nederlandse vertaling 
Buiten reikwijdte 

y'7 

, 

Notulen  
Buiten reikwijdte , 
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@minbuza.n1), 
@minjenv.n1) 

Overig 
Bron: 0 2.::è 

Originele tekst Nederlandse vertaling 

Frankrijk 
Antwoord nog te ontvangen van IO2:é7 	0 
10.2.e 	; (10.2.e 	@justice.gouv.fr) en 
(10.2.e 	@justice.gouv.fr), via 10.2 
Ambassaderaad Frankrijk en  10.2.e 	114Q: 
07T 
Nederlandse vertaling 
	 Originele tekst 

Roaming 

@justice.gouv.fr), 

Nederlandse vertaling Originele tekst 

IP 

Noorwegen 
Bron: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos- 
notatbasen/notatene/2016/nov/ekomkodeksen/id2555877/ 
Nederlandse vertaling 
De definitie van elektronische 
communicatiediensten wordt 
uitgebreid en omvat drie nieuwe 
categorieën: 1) 
internettoegangsdiensten, 2) 
communicatiediensten tussen 
persoenen, 3) diensten die geheel of 
gedeeltelijk op signaaloverdracht zijn 
gebaseerd. Dit introduceert een 
onderscheid tussen diensten die een 
nummer gebruiken en diensten die 
geen nummer gebruiken. Voor 
diensten die een nummer gebruiken 
gelden dezelfde regels als voor 
traditionele telecomproviders wat  

Originele tekst  
Definisjon av elektronisk 
kommunikasjonstjenester 
utvides/presiseres til á omfatte tre 
nye tjenestekategorier: 1) 
internettaksess tjenester, 2) 
kommunikasjonstjenester mellom 
personer, med to underkategorier; én 
som er nummerbasert og én som er 
nummer uavhengig, og 3) tjenester 
som baseres helt eller delvis pá 
overforing av signaler, sá som 
overforingstjenester brukt til M2M 
(maskin-til-maskin kommunikasjon) 
og for kringkasting. Det innfor dermed 
et skille mellom tjenester som 
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betreft contracten, overdraagbaarheid 
van providers, de mogelijkheid voor 
gebruikers om het 
gemeenschappelijke Europese 
alarmnummer 112 te bereiken, en 
netwerk- en dienstbeveiliging. 
Services die geen nummer gebruiken 
(zoals Whatsapp) zullen onder 
bepaalde voorwaarden aan 
verplichtingen moeten voldoen om 
ervoor te zorgen dat hun netwerken 
en servers veilig zijn, dat gebruikers 
(beperkte) toegang hebben tot hun 
diensten en dat hun gebruikers 112 
kunnen bereiken, een soort "light-
touch" regeling voor OTTs. 

benytter nummer og tjenester som 
ikke benytter nummer. Tjenester som 
bruker nummer vil bli pálagt samme 
regler som tradisjonelle ekomtilbydere 
nár det gjelder kontrakter, 
tilbyderportabilitet, mulighet for 
brukerne til á ná det felles europeiske 
nodnummeret 112, og nár det gjelder 
sikkerhet i nett og tjenester. Tjenester 
som ikke benytter nummer (som for 
eksempel WhatsApp) vil, under visse 
betingelser, bli pálagt forpliktelser nár 
det gjelder á sikre at deres nettverk 
og servere er sikre, at brukere med 
nedsatt funksjonsevne har tilgang til 
deres tjenester, og at deres brukere 
kan ná 112. Dvs. en slags "Light-
touch" regulering av OTTs. I tillegg 
pálegges det maksimalpriser pá 
sluttbrukernivá for internasjonale 
samtaler og SMS, og det innfores et 
offentlig varslingssystem for 
katastrofer. 

UK 
Bron: 10.2.e 	(10.2.e @ntac.gov.uk),i102.! 
National Technical Assistance Centre, via  1:2" 
Buiten reikwijdte 

NTAC 10.2 e 

Nederlandse vertaling 
Buiten reikwijdte 

Originele tekst 
Buiten reikwijdte 
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Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 

• 
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10.2.a 

Switzerland 
Bron:  10.2.e 	j10.2.e 
BUiten reikwijdte 

@isc-ejpd.admin.ch), via  10.2e 

Nederlandse vertaling 
Buiten reikwijdte 

Originele tekst 
Buiten reikwijdte 

a 
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• Buiten ei ijdte • B U nen reikwijdte 

• 

VS 
Bron:10.2:W--  I  via ILETS bijeenkomst 
Buiten reikwijdte 

10.2.a 
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Nr. D.005 

10.2.e al.  BD/DRC/FO  

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

PIDS - DOB 
dinsdag 8 juni 2021 09:59 
10.2.e 	- BD/DGPenV/PPM/EBF; 10.2.e ,....bik. 
110.2.e 	olitie.n .; g0.2.e 	(Lan.LcIelnearketY; 10.2.e;  
102.e

, 
 _.. 	0, 

	

09n imes.n11 -0.2. @belastingdienst.nr• 0.2. 'e-- 	 (PaG 
Den Haag); 0.2.e 	1.-BD DRC/CV; 	. :e @mindef.nr; 10.2.e 
10.2.e _ BD DRC/FO; 10.2 	- BD/PIDS; 10.2.e 	- BD/DRC/CV; 
10.2. 	- BD/PIDS 
FW: New legal regulation update from Germany 

Bijgaand wat informatie over nieuwe Duitse wetgeving door de BKA via de ILETS kanalen. 

Groeten, 
10.2.0 

Subject: [EXTERNAL EMAIL] - New legal regulation update from Germany 

10.2.a & 10.2.e 

10.2.a 

10.2.a 

10.2.a 

1 



2 



10.2.a 

10.2.a 



tr v. 

10.2.e 	10.2.a , 

Best Regards / By Order 
10.2.e 
Bundeskriminalamt - Federal Criminal Police Office 
OE 25, CC ITO - Lawful Interception 
phone: 10.2.e 
Mob. :10.2.e 
fax:10.2.e 
E-Mail: 10.2.e 	@bka.bund.de   

4 



29 se dinsda 

Nr. D.006 

- BD/DRC/FO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

t~11@minbuza.nl> 
) 16:26 

- BD/DRC/FO; 
DRC CV 

@minbuza.nl 
FW: Pays-Bas- demande &information 
Request for information on 5G policy.pdf 

- BD/DRC/FO; 

Nav telefoontje van 
Ter info en evt rappel oor 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.e0m) 

Van: 	 iiiii0minbuza  nl> 
Datum: 	2 . 	: PM 

op e: 	
[ usnce. ouv. >, 

uza. > 

Aan: 	 'ustice. ouv.fr>, 

Onderwerp: Pays-Bas- s eman e d' ormanon 

ushce. ouv. 

Chers collègues, 
Veuillez trouver ci-joint une questionnaire portant sur la législation et la politique frangaises è propos des effets de 
l'introduction du réseau 5G pour la police et pour la justice. 
La questionnaire est en anglais. J'espère que cela ne posera pas d'obstacle è votre précieuse collaboration. 
La questionnaire, également envoyé è nos collègues d'une poignée d'autres Etats-Membres, s'inscrit dans la 
préparation de la législation pertinente néerlandaise. Compte tenu des délai prévus dans ce cadre, il serait 
fortement apprécié si vous pouviez y répondre avant mi-octobre. 
Nous sommes è votre service pour toutes les questions regardant cette questionnaire. N'hésitez pas de me 
contacter afin que je puisse établir un contact avec mes collègues qui s'occupent du dossier è La Haye. 
Salutations distinguées, 

1 Justice, Sécurité et Affaires intérieures 
M 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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10.2.e 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Nr. D.007 

Geachte10.2.e 

- BD/DRC/FO 

10.gajle - BD/DRC/FO 
dinsda 6 o o r.  2020 17:44 
10. 
10.2.e 

@just.fgov.be' 
- BD/DRC/FO; 10.2.e @minbuza.nl 

Informatieverzoek 5G beleid 
OTT.docx 

Vanochtend ontving ik van 10.e 	uw antwoorden op ons informatieverzoek. Hartelijk dank voor het 
uitgebreide antwoord, dit he115rons enorm. 

Ik zou u graag nog twee vervolgvragen over OTT diensten willen stellen. U geeft aan dat in de wet is opgenomen 
dat ook OTT diensten een medewerkingsverplichting hebben. Confirmeren de OTT-diensten zich hier in de praktijk 
ook aan? En hoe werkt de vervolging en veroordeling van OTT diensten die zich hier niet aan houden, aangezien 
deze bedrijven vaak niet in België of überhaupt Europa zijn gevestigd? 

Het zou heel fijn zijn als u deze vragen nog wilt beantwoorden. Nogmaals hartelijk dank voor de informatie die u 
reeds heeft gedeeld. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
DG Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Turfmarkt 147 1 2511 DP i Den Haag 
Postbus 20301 1 2501 EH i Den Haag 

m 10.2.e lila 

10.2.e 	Ominjenv.n1 



Nr. D.017 

10.2.e - BD/DRC/FO 

Verzonden: 
Van: 	 - BD/DEIA/EU 

BD/DRC/CV - BD/DGPenV/PPBT/ICA; 10.2.e 
DR FO 	 - BD/DEIA/EU; Aan: 	 - BD 

CC: 

Onderwerp: 

Beste allen, 

- BD/KS 
min 	uza.nl• 	 - BD/DGM/BIM; 10.2.e 2.  BD/DGM/BIM; .e 	BD/DGM/DMB/TR&N; 1 0.2.e - 

BD DGPenV PPBT IC.A; 0. 	BD EI EU;11,0 .2.e 	- BD/DEIA/EU; 
- BD/DEIA/ÉU; 	- BD/DEIA/EU 

RE: CRP II / 11-punten 

Wat betreft de punten die op de Justitie-dag van de JBZ-Raad staan, zullen we denk ik op dit moment 
geen instructie hoeven te schrijven. Dit zijn dossiers die op andere niveaus al tot overeenstemming 
hebben geleid. Enige twee onderwerpen die mogelijk nog aanleiding geven tot instructie zijn mijns 
inziens RoL bespreking (afhankelijk van agendering door DUI) en encryptie (maar staat niet separaat 
op CRP). Daarover treed ik separaat in overleg. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat jullie hiermee 
kunnen instemmen. 

Wat betreft de Home-dag kijk ik voor de migratieonderwerpen naar DGM. Voor de Raadsconclusies 
Interne Veiligheid hoeven we voor CRP denk ik ook geen instructie te schrijven. Tijdens COSI 
voorbereiding en bespreking was er geen aanleiding meer tot commentaar vanuit NL. Ik neem daarom 
aan dat we met de voorliggende versie kunnen instemmen. 

Groeten, 

Van: 	- BD/DEIA/EU 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 18:23 
Aan 	 - BD/DGM/BIM ; 	 - BD/DGM/BIM ; 10.2.e 	- BD/DGPenV/PPBT/ICA ;10.2.,. 
10. 	-BD/DGPenV/PPBT/ICA; 	 - BD/DGM/DMB/TR&N 
CC:10 	@minbuza.nl; BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD ; Rule of Law JenV ;10.2.e 
BD/DRC/FO ; 10.2.e - BD/KS 
Onderwerp: RE: CRP II / II-punten 
Urgentie: Hoog 

Beste allen, 

Per abuis vergeten bij het bovenste punt een naam te zetten. Hieronder nu gecorrigeerd. 

Groet, 

10.2.e 

van: 10.2.e - BD/DEIA/EU 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 18:17 
Aan: 10.2.e 	- BD/DGM/BIM <10.2.e 1@minienv.nk  10.2.e 	-BD/DGm/Bin010.2.e  @minienv.nk 

BD/DGPenV/PPBT/ICA 10.2.e ,@minienv.nk  10.2.e 111111 BD/DGPenV/PPBT/ICA 
min'env.nl> 

CC: 10.2 	minbuza.nl•  BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD 
10. 	 orninienv.nk Rule of Law JenV <10.2.g 	lominienv.nk  10.2.e' 
10. 	- BD/DRC/F0 	Dminienv.nk  10.2.e - BD/KS <10.2.e  @nctv.minienv.nl> 



Onderwerp: CRP II / II-punten 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

Zojuist is de CRP 11-agenda voor woensdag 25 november verschenen. Hierop staan onderstaande 11-punten 
genoemd. Graag hoor ik van jullie of hier instructies voor moeten komen, of dat het 'aanhoren' wordt. Graag 
ontvang ik eventuele instructies vóór maandag 23 november om 17u00. Mocht ik bij een bepaald onderwerp 
iemand missen, gelieve deze mail dan door te sturen en mij te cc'en. 

Geen van de achterliggende documenten is op dit moment beschikbaar op DP, behalve die voor het RoL-punt. Het 
betreft echter 27 separate documenten, daarom het verzoek om deze zelf te downloaden indien nodig (ik kan me 
voorstellen dat jullie ze niet allemaal nodig hebben). V.w.b. de rest van de documenten, ik zal in de gaten houden 
of deze binnenkort online komen. 

Alvast bedankt en een prettig weekend. 

Groet, 

10.2:e 

Justice and Home Affairs 

(poss.) Council Recommendation (EU) 2020/912 of 30 June 2020 on the 
temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible 
lifting of such restriction 
Adoption 
Decision to use the written procedure for the adoption DGm/10.2.e, 
10.2.e < 	onA/10.2.é 

Informal videoconference of the Ministers of Home Affairs on 14 December 
2020 (TBC) : Preparation 

a) Pact on Migration and Asylumil l 
Policy debate DGMii 0.2.e 

b) Conclusions on Internal Security and European Police Partnership / 
Other matters relating to internal security 
Exchange of views 
Approval DGPenVil 02 

c) Other items in connection with the informal videoconference 
DEIA/1 0.2.e 

13131/20 

13082/20 
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informal videoconference of the Ministers of Justice 2 December 2020 : 
Preparation 

a) Regulation on the assignments of claims 	 13122/20 
Presentation by the Presidency  DEMO'. 

b) Justice aspects of countering terrorism DEIA 

i) Hate speech online 

ii) Report on support to victims of terrorism 

iii) Digital cooperation 

iv) Conclusions on the European Arrest Warrant 

v) (poss.) Cumulative prosecution of Foreign Terrorist Fighters 
for core international crimes and terrorism-related 
offences 

Exchange of views 

c) European Public Prosecutor's Office (EPPO) 	 13138/20 
State of play  DRC/11. 

d) Rule of law developments in the field of justice 
Exchange of views DEIA/ RoL-cluster 

e) State of play on current files 
Information by the Presidency  DEIA~ 

f) Work programme of the incoming President 
Presentation by Portugal DE 

g) Other items in connection with the informal videoconference 
DE 

13126/20 
11225/20 
+ ADD1 COR1 - 
ADD27 

Ministerie van Justitie en Veiligheid / Ministry of Justice and Security 
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden / European and International Affairs Department 
Afdeling EU / EU Dividon 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 DEN HAAG 
T.MEM 
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Eij Exceptionally, in the presence of the Schengen Associated States 



- BD DEIA/EU 

Nr. D.018 
- BD/DRC/F0 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Ce 

Onderwerp: 

- BD/DGPenV/PPBT/ICA 
maandag 23 novem er 2020 08:39 
10.2.e 	 - BD/DEIA/EU; 	- BD/DEINEU 
10.2.e 	@minPuza.nl.  BD/CLUSTER SG/DEIA/CC JBZ-RAAD S-.2.e 
Mig - BD/DRC FO. 	 - BD/DRC FO. 	

yp 

BD DRC CV- 	 DRC CV; 	 BD DRC/CV; 
- BD/DRC 

- BD/DWJZ/SSR; 
RE: CRP II / 1-punten 

- BD/DRC/CV; 
BD/DEIA/EU 

Goedemor en, 
Eens met 	Fijne dag! 

Van: 	 - BD/DEIA/EU 
Verzonden: zaterdag 21 november 2020 18:18 
Aan: 	- BD/DEIA/EU 
CC 	 @minbuza.nl• BD/CLUSTER SG/DE1A/CC JBZ-RAAD ; 

- BD/DRC/F0 ; 	 - BD/DRC/CV ; 
BD/DRC/CV ; 	 - BD/DRC/CV ; 	 - BD 

2.. 	 - BD/DWJZ/SSR ; BD/DGPenV/PPBT/1CA , 0e 	 
Onderwerp: RE: CRP II / I-punten 
Hi 
Vanuitvoorbereiding alvast mijn kijk op onderstaande in het bericht verwerkt 
Groeten, 

Van: 	- BD/DEIA/EU 	@minienv.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 18:39 
Aan: 	 - BD/DRC/F0?10:2 	Ominienv.n1>; 	 - BD/DEIA/IBP 

- BD/DRC/FO 	 @minienv.n1>; 	 - BD/DRC/CV 
- BD/DRC/CV 	 min env.nk 

	

0 minienv.nk 1 0. 	 - BD DRC CV 	 Ominienv.nk 	2.e 
@minienv.nk R0.2.e 	- BD DGPenV/PPBT/ICA 	 @minienv.nl>t 0.2.e 

	

BD DGPenV/PPBT/ICA .2.e ,i 	env.nl> 	 - BD/DWJZ/SSR 

	

Ominienv.nk 	.e 	 - BD/DEI IBP S 2. 	orninienv.nk .2.e 
BD/DGM/BIM 	 @minienv.nk 	 - BD/DGM/BIM 10.2.e orninienv.nk 19.2.e 
BD/DEIA/EU 	e 	Pminienv.nk 	.e 	- BD/DEIA/IBP 	 i 	 <10.100mnienv.nk , 	 0.2.e 
BD/DE1A/IBP 	 minienv.nk 	_ei - BD/DEIA/IBP min'env.nk 
BD/DE1A/IBP 	 Ominienv.nk 	 - BD DEIA/IBP 	p  minienv.nl> 
CC: 	 @minbuza.nl; BD/CLUSTER SG/DEI CC JBZ-RAAD 

Ominienv.nl> 
Onderwerp: CRP II / I-punten 
Urgentie: Hoog 
Beste collega's, 
Zojuist is de CRP II-agenda voor komende woensdag verschenen. Hierop staan de onderstaande I-punten 
vermeld. Graag hoor ik van jullie of hier op- of aanmerkingen op zijn, vooral als er geen akkoord gegeven kan 
worden voor de schriftelijke procedure. 
Mocht ik 1,66r maandaa 11.30 niks horen, dan ga ik er vanuit dat er akkoord is. In verband met het hoge aantal 
achterliggende documenten zou ik jullie willen vragen om zelf de documenten op te zoeken in Delegates Portel. 
Mocht dit niet lukken, geef dan vooral een seintje, dan kan ik hier even achteraan. 
Mocht ik nog Iemand missen bij een bepaald agendapunt, gelieve deze mail dan door te sturen aan de juiste 
persoon met mij in cc. 
Alvast bedankt. 
Groet, 



Interinstitutional exchange of views (Art. 16 OLAF Regulation): Mandate for the meeting on 1 December 2020 
Endorsement DRC/10.2.e 

Conclusions on international debt relief in particular for the African countries 
Approval 
Decision to use the written procedure DEIA/10.2.e 

Justice and Home Affairs 

Declaration on the Fight against antisemitism 	 12893/20 
Approval 	 FREMP 
Decision to use the written procedure  DROMMEN 
10.2.a 

Resolution on Encryption 
	 E 13085/20 

Approval 
	

13084/20 
Decision to use the written procedure DRC 

	
COSI 

10.2.a 

Conclusions on Internal Security and European Pace Partnership 	 IE 13140/20 
Approval 	 13083/20 
Decision to use the written procedure DGPenV/10.2.e 	 cosi 

10.2.a 

Conclusions on the European arrest warrant 
Approval 
Decision to use the written procedure DGPenV/10.2.e 

(poss.) PSC Decision EUNAVFOR MED IRINI/2/2020 - reconfirmation of the 	a 13094/20 
authorisation 	 12614/20 
Decision to publish in the Official Journal DEIA10.2.e , DGm/10.2.e 	 PSC DEC 

(poss.) Declaration Against the Use of Arbitrary Detention in State-to-State 	■ 13102/20 
Relations 	 13101/20 
Approval 	 COTRA 
Decision to use the written procedure DEIA10.2.e 

Opening EU Delegation in Qatar 	 lu 13103/20 
Approval 	 MOG 
Decision to use the written procedure DEIA"." 

EU-ASEAN Connectivity Statement 	 E 13146/20 
Approval 	 COASI 
Decision to use the written procedure DEIA/10.2.e 

Restrictive measures Egypt: pre-notifications 	 E 12727/20 
Approval 	 CORLX 
Decision to use the written procedure DEIA/102" 

Council Decision on the European Union Monitoring Mission in Georgia, 	ui 12330/20 
EUMM Georgia 	 12074/20 
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