
Met vriendelijke groeten,

Mobiel: I*: ^op woensdagen afwezig

Minfsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrfjksrelatfes

Turfmarkt 147 | 2511 OP | Den Haag 

Postbus 200111 2500 EA I Den Haag

w l^minbzk.nl

Van:
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 13:57

' <£iM]

|@minbzk.nl>'1

Aan: 'fW i(S)CTIVD.nl>
CC: Is.t.zE
Onderwerp: RE; USA freedom Act 
Gevoeligheid: I

1(S)minbzk.nl>

Beste Nico,

Veel dank voor deze informatie.

Graag heb ik maandag nog even contact over proces dinsdag. Ik laat een belafspraak 
inplannen.

Goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,
(S1.2.E

] <¥W
Venonden: donderdag 10 maart 2022 11:59 
Aan:
Onderwerp: USA freedom Act 
Gevoeligheid:

Van:p5S~" l(5)aiVD.nl>

Beste 1.2.E ^

In aansluiting op ons gesprek hierbij de USA freedom Act (die al wat ouder is dan ik mij herinnerde, maar desalniettemin nog 
steeds een interessant voorbeeld is).

Zie voor inspiratie voor het vraagstuk van de transparantie van rechterlijke beslissingen (van het FISA court dat toestemming 
moet geven voor bepaalde activiteiten en dus niet een 'beroepinstantie' is, maar dat is voor de transparantievraag niet als 
zodanig relevant). In ieder gevai de volgende onderdelen van deze wet (die weer andere wetgeving amendeert, het is dus wat 
gefragmenteerd) zijn interessant:

'SEC. 602. DECLASSIFICATION OF SIGNIFICANT DECISIONS, ORDERS, AND OPINIONS.
f!SEC. 603. ANNUAL REPORTS.

Transparantie van de uitspraken loopt via de overheid. De laatste ODNI-rapportage in deze heb ik bijgevoegd.



Het FISA-court heeft een eigen website, waar ze ook de nodige transparantie relevantie informatie geven (niet zozeer over 
concrete zaken, maar meer over algemene en procedurele aspecten): https://www.fisc.uscourts.gov/

Er loopt een maatschappelijk debat over de transparantie van de FISA-uitspraken, zie oa:
https://www.wa5hingtonpost.com/politics/courts Iaw/suprenne-court-fisa-surveillance-court/2021/ll/01/cbda3126-300c-
Ilec-9241-aad8e48f01ff storv.html

Overigens gaat section 401 in op het fenomeen van de Amicus Curiae. Ik sprak drie jaar geleden op een bijeenkomst van het hof 
in Straatsburg en daar was ook een andere spreker die (kritisch) vertelde over hoe dit werkt. Ik haar naam niet bij de hand, 
idem wat betreft haar presentatie.

Groet,

Nico

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 bet 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 it 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 elecbonic transmission of messages



Docnr297

‘fs.ijeFrom:
Sent: Mon, 14 Mar 2022 11:07:25 +0100
To: |@minbzk.nl>; "jfi.j[5172.E m

|@minbzk.nl>
....

RE: Svz

>i.2.e

151,2.1Cc: |@minbzk.nl>
Subject:

@vraag begin: diensten willen half uurtje in programma opnemen voor eventuele verhelderingsvragen.

|@minbzk.nl>Van:B
Verzonden: maandag 14 maart 2022 07:57
Aan:[f2!lZ @minbzk.nl>;isw','--/ 

|@minbzk.nl>
^@minbzk.nl>

1.W
Onderwerp: RE: Svz

Goedemorgen!

Ik had al op je andere mail gereageerd. Wb de ketentest: wat wordt bedoeld met klein moment aan begin? Dan het punt van 
andere landen. Ik begrijp dat dit uit de koker van Nico komt en dat Fab 
we ook al eerder bij de Wiv 2017 hebben vastgesteld: rechtsvergelijking heeft hier geen tot (zeer) beperkte waarde door de 
verschillen in constitutionele stelsels, de verschillende rollen van de verschillende staatsmachten, de andere inrichting van 
(democratische en rechterlijke) waarborgen e.d. Dat geldt a fortiori voor een vergelijking met de situatie in de VS.

dat vervolgens weer mee heeft genomen. Zoals

5.1.3



Docnr298
'^51.2,'eFrom:

Sent: Mon, 14 Mar 2022 11:09:17 +0100
“EM I" |@minbzk.nl>To:

Subject: RE: Svz

Twee keer "klopt"

J Cjsi.i.E
Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:09 
Aan:[s^«

Onderwerp: RE; Svz

[@minbzk.nl>

M ^^@minbzk.nl>;
liM@minbzk.nl>

>rii @minbzk.nl>5 1,2,E . k
^S.1.2E

Zo van: wat bedoel je met artikel x of y? Dat weten ze bij de dienst zelf niet?

Oupbcaat297



Docnr299

From:
Sent: Mon, 14 Mar 2022 12:48:49 +0100

1 W s.isi': t@minbzk.nl>; "jsW ]@minbzk.nl>;To: 51.2.E

"[siSe <j51.2.E j@minbzk.nl>

FW: aangepaste passage voor kabelbrief 
Beleidsreactie OOG-kabel 14032022 1134.clocx

7^

Cc: |@minbzk.nl>.-iX

Subject:
Attachments:

Ti de aanpassingen zoals voortgekomen uit lastenmoment._____
het leggen van een goede koppeling met rest brief. stemt hele brief nu even verder af (ook met Def) Dan voIgt zo 
uiteindelijke versie. Die wordt met CITVD gedeeld (tel afspraak naar 14 uur verschoven)
(^5121

heeft deze spoedheidshalve verwerkt. Zit vooral in5.1.2.E

kijk svp ook alvast even scherp mee. Als er nog iets anders moet, hebben we weinig tijd.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:FJr :[ ma4j-^g).niinbzk.nl>
Datum: maandag 14 mrt. 2022 12:26 PM

Ondenverp: FW: aangepaste passage voor kabelbrief
Aan: izk.nl>

Ha ter info, mvg

Van:
Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:36
Aan:
Onderwerp: RE: aangepaste passage voor kabelbrief

|@minbzk.nl>2e

Ha|3|
Hierbij de aangepaste passage, op basis van alle commentaren!
Kan jij kijken of de brief n.a.v. die andere opermkingen van de Minister nog aanpassingen vergt, en dan deze ajb met 
wijzigingen bijhouden in dit bestand verwerken? Dan stuur ik het nog even rond op een manier dat iedereen kan zien wat er in 
de brief precies is veranderd.
Dank! mvg
Em

Van:
Venonden: maandag 14 maart 2022 10:50
Aan:
CC: j|T5¥
Onderwerp: Fw: aangepaste passage voor kabelbrief

] j@minbzk.nl>

@minbzk.nl>
] «^^^^^^^^Wi@minbzk.ni>

Zie reactie wil je die dan meenemen in jouw laatste versie

—Doorgestuurd op 14-3-2022 10:49------
Aan: <1^
Van;
Datum: 14-3-2022' 10:48 
Onderwerp: aangepaste passage voor kabelbrief

|@minbzk.nl> 
@mindef.nl>

Zoals zojuist besproken, aanpassingen in rood:

■■■512.1«i>52.1
■ ■ /-I



5i2.lBn5 2.1

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.

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 venrvijderen. 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 rriessage 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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'^5'<,Z,6From
Sent: Mon, 14 Mar 2022 13:36:01 +0100

|@CTIVD.nl> 
<f1ie^@CTIVD.nl>:

IlfTo:
tin |1H ilji ^Sai@CTIVD.nl>Cc; ««] fill

Subject:
Importance:

aanvuiling beleidsreactie 
High

Geachte heer Van Eijk, beste Nico,

Hierbij doe ik toekomen de passage zoals deze over de Tijdelijke Wet zal worden opgenomen in de beleidsreactie op CTIVD 
rapport 75. Ik licht zo eea telefonisch nadertoe. De passage luidt nu als voIgt:

Zoals vanochtend door[ 
wijzigingen voorzien. De hernieuwde versie wordt u op een later moment toegezonden.

] gemeld, gemeld, wordt de beleidsreactie in zijn geheel nog van een paar kleine51,2.E

Met vriendelijke groet,
js'l.jj"" ' i

-----Oorspronkelijke afspraak
Van:g3E
Venonden: maandag 14 maart 2022 08:21

I'EHZ

|@minbzk.nl>

Aan:
Onderwerp; [
Tijd: maandag 14 maart 2022 14:00-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: im belt:

11.

5i,2.E |5,1,2.E

Venet naar 14 uur

Izall^14-03 ivm afwezigheid van ] de belafspraak ovememen, vrgrf5i.ze



Metvriendelijke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en KonfnkrIJksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag 

T. i'uc iM.pa

Persoonlijke mailbox: p13i]
9 l^tninb^k.nl

IIBminbtk.nl

Let op: bezoekers dienen zich bij binnenkomst te legitimeren met een geldige legitimatie
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From:
Sent: Mon, 14 Mar 2022 13:36:41 +0100

/ ■; T' <E!LZiSn
FW: aangepaste passage voor kabelbrief 
Beleidsreactie OOG-kabel 14032022 1134 opm

]@minbzk.nl>To:
Subject:
Attachments:

Als toegezegd

Van:
Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:10 
Aan:^^
|5i,2,e

CC:^25LI
Onderwerp: RE: aangepaste passage voor kabelbrief

|@minbzk.nl>

@minbzk.nl>;[ ]<( ](®minbzk.nl>; ]5 1.2.E 51.2,E 5 1.2,E

]@minbzk.nl>
|@minbzk.nl>

Zie mijn voorstellen tot aanpassing. Fijn dat het ingekort is en zeker zo fijn dat we nog niets zeggen over jsia-e |
____ Goed om hier nog een slag om de arm te houden voor het geval de ketentest en andere ontwikkelingen

tot een andere scenario leiden en we niet op voorhand vast zitten aan bindend toezicht.
nwTfT

iH
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*^5 l.i'E t"From:

Sent: Mon, 14 Mar 2022 13:51:40 +0100
'151.2.E

@minbzk.nl>; ^
j@minbzk.nl>; IIITo:
<1^ |@minbzk.nl>

RE: Voorbereiding gesprek MBZK met vaste Kamercommissie BZKAZ Eerste Kamer

III1.2.6 51,ZE

Subject:

In aanvulling op de mail van ■ 1.2.

Ten aanzien van het punt mbt de WIV: er is uiteindelijk geen separatie brief naar de Kamers gegaan. De TK is op hoofdlijnen 
kort en bondig gemformeerd via een korte passage in een beleidsreactie op CITVD-rapport 75. Passage luidde:

kI,'« W , L'V ■ i *.. rrrrr i'.-j.'^'atyy.’CTTjirgTt^vg T ■nr?" IT5 12J«fl52.1

'•t-

. i,i,..:< ■’. -.i:
l«i:. .V. -V.' I •

Lj " f+• ♦' :.lj •• V y -jI’ •'Z.

||t' ■..I. 4 »
I?!-•i;h.= -£1. »!.’• -X fi;

Wr. ■ 1 ?i-£xf jS.'

> - ,4f r“'
!=-
tf

'> -jt-Ji i^z if' • ■ ■-V:H
i- r' -'U

w.•,>r,r]Vi Cc.

t - '^.U
t <*I»>-•

■':it '3c'ir-fi-

■ ■f;
fl- l;v^^f*■•■||•

Dossier is ongetwijfeld al weg. Zo niet dan zou ik bij de passage over toezicht nog even het rode deel meegeven.

Maar dan ben je iig op de hoogte over de SvZ zoals die nu geldt. Mocht je meer informatie nodig hebben, dan hoor ik graag.

Groet
mi

f

Van:pw
Venonden: woensdag 9 maart 2022 17:48 
Aan:F^
[51.2,E

Onderwerp: RE: Voorbereiding gesprek MBZK met vaste Kamercommissie BZKAZ Eerste Kamer

Sl.ii'l |@minbzk.nl>

|@minbzk.nl>; ('^ 
@minbzk.nl>

s.Ui itil' |@minbzk.nl>;
^ ^5 1.2.E j

Wmb akkoord. Ik heb wel twee opmerkingen. Beide hoeven op dit moment niet te leiden tot aanpassing van de tekst. Over 
de tweede opmerking bestaat hopelijk vrijdag meer duidelijkheid. Wellicht dat er dan nog een zinnetje kan worden 
toegevoegd. Ik lus F»«6 ] even in, zodat hij hiervan op de hoogte is.



@g.Ue1 ik neem aan dat de brief waaraan jlj werkt ook naar de Eerste Kamer gaat? Van belang is dus om te weten dat de 
minister dezelfde dinsdag een informed kennismakingsgesprek heeft met de vaste Kamercommissie BiZa van de Eerste 
Kamer.

Groet,
Fg.ra

Van:g^
Verzonden; woensdag 9 maart 202217:37
Aan: 555!

"1@minbzk.nl>

]<Wf ‘l(Sminbzk.nl>;
Onderwerp: Voorbereiding gesprek MBZK met vaste Kamercommissie BZKAZ Eerste Kamer

]enjf5!Z]Dag[5TiJ

Zie bijgaand een nota ter voorbereiding op de kennismakingslunch met de EK-commissie BiZa op 15/3. Dit wordt gecoordineerd 
op de 8®. Wegens Digidoc-problemen daar is dit nog een concept, maar kunnen jullie alvast lezen wat er over de[^^'^-^ | 
ondenwerpen in staat en aangeven of belangrijke punten ontbreken?
De definitieve versie komt morgen en gaat dan bij S| de lijn in naar de§| en die krijg jij dan ook, [ ]S 1,2.E

Groet,



Docnr305
T*From:

Sent:
To:
c^TiiTI

"jTtgf—^@min32.nr

']5i.a,E

Mon, 14 Mar 2022 16:12:19 +0100
'^5 1,ZE

@minbzk.nl>; ^ 

(®mindef.nl>; "IstigB

@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>;

@mindef.nl>; ._j|@mindef.nl
<;5i.2.E^g)rninienv.nl> 

@minbzk.nl>; . J'i 
(SJminaz.nr’

@nctv.minjenv,nl>;
RE: uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep

<y 1.2.E 15 1.2.E *

r<! |@mindef.nr'
;"5i.2.E||

SIZE51,2.E

{size |@mindef.nl>;|@mindef.n!' 
j@minaz.nl>; ISIZe

|j@minbzk.nl>;tCc: 5,1,ZE [51,2,E 5.1,2,E

^@mindef.nl>;
^'.i.ZE umillll

]@minaz.nl>;
I” <j5 1,2.E

'1* ]]@nnindef.nr*
:i@nctv.minjenv.ni

5.1.2.E |51.2,E

]@)minbzk.nl>f^rzE !5 1.2.E

Subject:

Allen,
Na ampel beraad van hedenochtend is de tekst (volledig afgestemd) nog iets aangepast. Het stuk zoals het nu lijkt door 
te gaan luidt:



'S,1.2ien521

Vandaag heb ik deze wijziging toegelicht aan Nico. Alhoewel hij liever een iets uitgebreidere passage 
had gezien, snapt hij dat dit in dit stadium van de wetgeving niet kan. Hij neemt er aldus kennis van.

Tot zover.

Groet,

|5.1,2,E [
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M HFrom:

Sent:
i-ixe ■

Mon, 14 Mar 2022 19:00:39 +0100
<MAEII II (S)minbzk.n!>;

S.1A£

II II @minbzk.nl>;
, (5)minbzk.nl>; 

@minaz.nl 
@nctv.minjenv.nl

@mindef.nl>;"
@mindef.nl'>;

<»»-» ■

To: <S.1AE

@mindef.nl'" <‘^W @mindef.nr>; IIIII ruE... ■■ II II ilAE
• @mindef.nl>; 

@mindef.nr>; "*>«
@minbzk.nl>; @mindef.nl" 

(fflmindef.nl'" <'**•»

IIfktSM
@minaz.nl>;

@nctv.minjenv.nl>; "

III (I< StA6

■ im” ;

<:mE

@mindef.nl" <sw.. \ 
(amindef.nl'" ^ 
(aminbzk.nl>;

FW: uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep

@minbzk.nl>; II

@minbzk.nl>; M @minbzk.nl>II

Subject:

.. i ■■ ■ .. V

liUi; Iu-,is5f4, .1’
* ' • V

- .

. w*.‘
J*''

imAMWm

iU. m!:f
f.

.1-^^ ,

45,.;-
:f,. 1

■ .. •• ■ 1. 1 (,US ;-f|.I "
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]''^51.2,EFrom:
Sent: Tue, 15 Mar 2022 10:35:01 +0100 

](5)minbzk.nl>
......n@minbzk.nl>

Spreeklijn Tijdelijke wet bij^j^ 17-3 
Spreeklijn Tijdelijke wet biiirof i7-3.docx

To: r<i'[si.jE' 5-1.2.E

]"'^51.2.ECc:
Subject:
Attachments:

m

lie paar aandachtspunten mijnerzijds. Overigens eens met opmerkingj (zit ook in je laatste overzicht stappen).51.2.E

Grtz
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From:
Sent: Wed, 16 Mar 2022 10:52:51 +0100

I” <{5JAE
"ITSeVI

@minbzk.nl>
|@minbzk.nl>;

To:
Cc:

]@minbzk.nl>
RE: Planning Tijdelijke wet
Planning spoedversie (plus bespreken TZ-houders).docx

Subject:
Attachments:

Bij deze.

Van:|;
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 09:58 
Aan:F^
CC: js ta.i

N ]@minbzk.nl>51,2.£ 5i,2.e

l<(! ........ i@minbzk.nl>
]@minbzk.nl>;

,1,2.E

] «j5.ia6
Onderwerp: Planning Tijdelijke wet

]@minbzk.nl>

HapST
] overleg van maandag aanstaande (16:00Ik ben bezig met de voorbereiding van de geannoteerde agenda voor bet j 

uur). Ik wilde graag de meest actuele versie van de planning als bijiage bijvoegen, maar ben eerlijk gezegd bet overzicbt een

512e

beetje kwijt. Heb jij misscbien de meest courante versie van de planning voor mij? 
Veel dank!
Hartelijke groet,



Docnr310

TliEE D"From:
Sent: Wed, 16 Mar 2022 13:23:49 +0100

~ j^@minbzk.nl>; 
]@mindef.nl>; "[^

r<(j@minbzk.nl>;"[*^5 1.2.ETo: 5 1,2,E 5.1,2.E5.1.ZE

j@mindef.nr @mindef.nl>;"[ ^@mindef.nl""j51.2.E 1.2.E 1.2E5 1.2.E A ■
|@minbzk.nl>;TJJ^(a)rTiinbzk.nl>;

"pXzi
|@mindef.nr51.ZE

|@mindef.nl>; |@minbzk.nl>
RE: Opvolging ketentest / aanloop internetconsulatie

1.2.E

Subject:

Begrijpelijke vragen.
Laten we er vanmiddag tijdens de round up voor morgen en overmorgen even naar kijken. Dan leggen we de 
specifieke lijntjes (grove outline staat in schema als al vaker gedeeld).
Groet, I

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:[F£e
Datum: wocnsdag 16 mrt. 2022 11:12 AM 
Aan:

ii.El @minbzk.nl>.SiJSsSt

w f^ininbzk.nl>. 
(i^inuidef.nl

|(a)minbzk.nl>.

ffllininbzk.nl>.
^1>£]|||||

fg!mindef.nl>.

J@inindef.nl
|@ininbzk.nl>.

l.lE i.2.e

[@niindef.nl>. @jnindernl>. 
■(^.mindefnl

1.2.E k1.2.E

351.2.11,2.E >.1.2.E i.ze 1,2.E

I I I Mi" iiiinl' I III
Ondeiwerp: Opvolging ketentest / aanloop internetconsulatie

Beste alien,

Omdat we deze week niet bij elkaar komen toch even deze vraag in de geest van het woensdagochtendoverleg. 
Morgen en vrijdag is de stelselketentest. In de planning is voorzien in een internetconsultatie volgende week 
vrijdag (na akkoord MR). Zelfs als er niets uit de ketentest voIgt is dat een uitdaging, die om bijna onambtelijke 
lenigheid vraagt. Welke stappen moeten we nog nemen voor we zover zijn? Is er al voorzien in een stappenplan 
met deadlines en proces? Wat verwachten jullie daarin van de diensten? We bespreken eea graag v66r maandag 
(bv vandaag of en marge van de ketentest) om te voorkomen dat een groot deel van de maandag al verloren 
gaat aan onduidelijkheid en onnodige ruis.

Hartelijke groet.

feiii

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan 
de afzender te nrelden 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 verzendon van berichten.
This message may contain information that is not intended tor you. It 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 Stale accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages
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From:
Sent: Wed, 16 Mar 2022 17:48:35 +0100

@minbzk.nl>;"[ 
@mindef.nr>; "[rur~

T ]@minbzk.nl>; 
|@minbzk.nl>; 

l@minaz.nl" 
l@nctv.minjenv.nl

Ai,2.e"|5,i,aE ■ ■

|@mindef.nr"
r<fTo: 5,1,2E 5 1.2.E

]II ; 51,2,E51.ZE1.2.E

T< ]@minbzk.nl>; @mindef.nl>;"[ 
@mindef.nr>; ”[

l@mindef.nl" SIZE5 1,2,E\5 t.2.E

<j=t«^^j@minaz.nl>;
<^r2,E^!^

2^5@mindef.nr" <'[=w 5i,2,e

@nctv.minjenv.nl>;
@minbzk.nl>;

@mindef.nl" <[
@mindef.nr" <]
@minbzk.nl>;

planning ketentest en vervoigstappen richting consultatie (volgende week)

l@mindef.nl>; 
]@mindef.nr>;

'5 V2,E

51,2.E . S.1,2.E

O" 51.2.E5 1.2.E

|@minbzk.nl>; @minbzk.nl><:E.i.2.EjH||||[||||

Subject:
Importance: High

Collegae,

Net hebben we met een aantal van jullie de ketentest besproken. En ook het proces dat daarop voIgt uitgelijnd. Dat ziet er nu 
als voIgt uit.

Do 17/3: 
kleuring.
Vrij 18/3 
WIV alsmedeF^S 
Ma 21/3:

dag 1 ketentest. Aan het einde van elke sessie en einde dag hoofdlijnen uitkomsten delen en voorzien van eigen

dag 2 ketentest. Aan het einde met elkaar bespreken wat eea betekent (alien). Dat ook delen met WG em STG 
13). DaarbiJ tijdpad en vervolgproces schilderen.

Begin ochtend digitaal overleg over uitkomsten. Actiepunten verdelen en samen werken aan aangepaste 
versie. Worst case scenario: nota naar beide ministers dat tijdpad niet haalbaar is. Met alternatieve opties.

5.1,2,e

i2.

voert regie over verwerken teksten in wetsvoorstel aismede eventueel schaven aan wetsteksten. Diensten 
leveren waar nodig teksten voor MvT. Opietter is dat vraag^ over rapportage hoogleraren nog verwerkt moet 
worden. Verder taalcheck.
Verslag ketentest gereed. Samen met gedestilleerde actiepunten en wijze verwerking naar STG en I'''! voor 
lezing en akkoord (of eventueel doorhakken knopen). Idealiter einde middag verwerken opmerkingen en 
voorstel door naar minDEF en minBZK.
Tevens melding in ICV van vervoigstappen en uitkomsten. EZK aandachtspunt eventueel meegeven (actie:

over hoe verder.

Di 22/3:

I. Middag eventueel overleg STG en 
AZ wordt geinformeerd over mogelijke melding in MR van Vr 24/3. Door checkt nog even welke
formaliteiten daarbij horen. Brieven aan maatschappelijke actoren voor consultatie gereedmaken en J). 
Opietpunt: zijn MinDEF en MP aanwezig? Zo niet: consultatie bij minBZK.
Reactie ministers, eventueel aanpassen teksten voor consultatie. ActieenQ Na aanpassingen door |sij 

en H via lijn 01 naar Ministers voor finaal akkoord. Wellicht nog gesprek tussen ministers en toezichthouders 
(wens minDEF).

12'e’

Woe 23/3:

Do 24/3:

checkt of dit ook in periode consultatie kan (heeft voorkeur).5 1,2.E

Vr 25/3: Eventuele uitioop sleutelen aan wetsteksten. Melding in MR. Na signaal ministers van akkoord het online 
zetten van de consultatietekst aismede het verzenden van brieven aan relevante bekende actoren.

Week daarop gezamenlijke Q&A bijeenkomst(en) met maatschappelijke actoren en pers. Toelichting noodzaak 
(diensten), toelichting vertaling en ruimte voor vragen.

NTB:

Mocht er wat missen in dit overzicht dan hoor ik het graag.

De tijdlijnen zijn extreem krap. Verzoek aan alle leden van de WG nu al ruimte in agenda te maken en "eigen" stuurgroepleden 
ook te attenderen op de actie die volgende week dinsdag mogelijk wordt verwacht. Dankl

Voor nu: prettige avond.

Groet,
ISCl
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msFrom:
Sent: Thu, 17 Mar 2022 18:07:36 +0100

me |@minbzk.nl>; :zn"<i ](S)minbzk.nl>;To: 12 e 5f,2.E

'[5 t.2.6 ]" j2@minbzk.nl>
Subject; RE: communicatiestrategie en onepager

Mbt MR even opletten: minister wilde zelf daar even eea inbrengen ook vanwege politieke invalshoek. Niet zozeer 
vanwege verplichting.
Kon niet meer op je stuk reageren alumnus, zat hele dag in Zoetermeer zonder telefoon...

Met vriendelijke greet.

Van: ■ ■ |fa::minbzk.nl> 

yfliniinbzk.nl>.
Datum: donderdag 17 mrt. 2022 5:59 PM
Aan:m ■C^S'l’ZE ■ 'fljminb7k.nl>.

Onderwerp: RE: communicatiestrategie en onepager
!minbzk.nl>

Hoi 151,28

Dank hiervoor!
- De com brief zegt me even niks, maar dat ligt ongetv^ijfeld aan mij boor. Gaat de com brief ook naar de
- verder begreep ik vandaag van AZ dat het wetsvoorstel niet meer via de MR hoeft voorafgaand aan consultatie, dus 
dat is nog anders dan in jouw stuk.
- volgens mij zijn er nog geen QenA’s opgesteld, maar dat kunnenen 
Hartelijke greet

misschien nog even bevestigen.sue

Verzonden met BlackBerry Work 
{www.blackberry.com)

Van: 13
Datum: donderdag 17 mrt. 2022 5:41 PM
Aan

Onderwerp: FW: communicatiestrategie en onepager

imm. fa)jninbzk.nl>,2 5

<TP.F"T 
(I niinb/k Ill

MMT • 1 1 1 [ ]<Ttae yg;minbzk.nl>. [51,2.E •• • : 51,2.E

Drie zaken:
• Toegevoegd ter informatie: de concept communicatiestrategie zoals die vandaag meegaat in de COM-brief naar de 

minister. Het is een licht aangepaste versie van het document dat ik vorige week donderdag om 17.09u stuurde.
• Toegevoegd ter informatie: de Onepager Tijdelijke Wet. Dit is de kernboodschap, opgesteld vanuit de diensten, waarmee 

zij hun "witte jassen" (steunzenders in het publieke debat, zoals bijvoorbeeld oud-diensthoofden) gaan informeren. Dit 
document vormt tevens de basis voor de spreeklijn en q&a, waar we maandag mee aan de slag gaan.

• Daarnaast wilde ik jullie vragen of wij al q&a's hebben opgesteld, of documenten hebben die zich daar als basis voor lenen. 
Die zou ik graag ontvangen.

Morgen werk ik niet btw (net als ;,| zie ik).
Groet,



[512e 

11,2.5,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 1
Postbus 20011 I 2500 EA Den Haag

^ I Z.15.104

Van: . J@mindef.nl
Venonden: donderdag 17 maart 2022 11:53
Aan:

3@mindef.nl>5 1.2.E

@mindef.nl; Pl26'^g)mindef.nl: 
@minbzk.nl>; y 

@minbzk.nl>; [

;S^ilE@mindef.nl;[; 
(®minbzk.nl>;

<[51.26

j@minbzk.nl>;1,3,E' 51,2.E

3 iy5,1.2.E[li.2,E ^i.ae . - •
]@minbzk.nl>; riSt @minbzk.nl>

CC:[5l2E
512e

3@mindef.nl 
Onderwerp: communicatiestrategie en onepager

j@mindef.nl; i.1,2E'

Collega's,

Zie gevoegd de laatste versie van de communicatiestrategie en de onepager.
Willen jullie aanvullingen/aanpassingen op de onepager uiterlijk maandag 14:00 uur met mij delen? Dan zorg ik 
dat er maandag einde van de dag een gedeelde versie ligt die we vervolgens ook met de dienstleidingen kunnen 
delen.

Dank!

Groeten,

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.



Docnr314

From:
Sent: Sat, 19 Mar 2022 17:09:43 +0100

'‘|5i.a.E ^g@mindef.nl>
RE: planning ketentest en vervoigstappen richting consultatie (volgende week)

@mindef.nl" <{To: 5,1.iE

Subject:

Thanks. Geen probleem, waardeer je openheid! Keep up the good work.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com)

Van: @mindef.nl 
Datum: donderdag 17 mrt. 2022 8:31 AM

Mmindef nl>

Aan: M-m ■.________________ _____ aininb/.k nl>
Ondenverp: RE: planning ketentest en vervoigstappen richting consultatie (volgende week)

Ha EE

Veel dank hiervoor! Er wordt einde van de ochtend met onze minister besproken hoe ze tegen het overleg met 
de voorzltters aankijkt.
11 I

Succes vandaag en tot morgen!

Groeten,
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i727e 7\»From:
Sent: Sat, 19 Mar 2022 17:19:16 +0100

1 |||||||@mindef.nl>To: 51.2.E ^l.Z£
r i(5)minbzk.ni>; mi @minbzk.nl>; 

(a)minbzk.nl>; 
^^@mindef.nr>;

@minbzk.nl>;

Cc: a. lie[5l.2,E
111% |@mindef.nr" <'j 

l@mindef.nr
@mindef.nr>; 

@mindef.nl>; "'j
"fr«E1,2.Ei.2.e

]@mindef.nr" <*j-1.2E 51.2E1,2E 5.1,ZE

@mindef.nl>;"[ 
@mindef.nr>;

@mindef.nl' 
|@mindef.nr" < 
@minbzk.nl>

|@minbzk.nl>;i5i,2.e5 1.2.E 51,2,E

1,21 ^r2E
1,2.E

Subject: RE: terugkoppeling hoofdlijnen ketentoets; hoe komende week verder?

En voor alle helderheid; met team TW bedoelde ik nadrukkelijk het teamwork van zowel de M als de A collegae Q

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)
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'\l5i.2,EFrom:
Sent: Mon, 21 Mar 2022 09:15:01 +0100

"|Ma6
[@rninbzk.nl>;

|@minbzk nl>;
''{stzT
RE: vIp opmerkingen

ai'iTo: |@minbzk.nl>; [S-12.E ;•••

|@minbzk.nl>; "pTI?XIA

(5)minbzk.nl> 
j@minbzk.nl>Cc:

Subject:

Dank. Sl2,8'leveren jullie svp de input voor haar gesprek.

Straks in WG WIV maar even kijken wat allemaal haalbaar is. Vrijdag wordt iiberhaupt (te) krap denk ik.

ESI

Van:p^« 7 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 08:56

1<E^

l@minbzk.nl>Ui

|@minbzk.nl>; [s'lJkE ] <|5.1,2'eAan: « |(S)minbzk.nl>; 
]@minbzk.nl>;

J@minbzk.nl>
!(5)minbzk.nl>; 1° ]<5,1.2E 5 1,2.E

13
CC: ^
Onderwerp: RE: vIp opmerkingen

l@minbzk.nl>l.i,2.6

{5-l,2,E ]

bespreken.

Van:p5g
Verzonden: zondag 20 maart 2022 19:30 
Aan:|5jA^

<;grsr"i"i"^
CC:l!i«2l3
Onderwerp: FW: vIp opmerkingen

r@minbzk.nl>-actiai

g)minbzk.nl>;|*'':’.'^A:
j@minbzk.nl>:

@minbzk.nl>

—~j <'yfa:ii! .................. .

(S)minbzk.nl>;
t5)m!nbzk.nl>: [5 12 E •;

]i.2.e .

l@minbzk.nl>

]|5i.2.e

zie hierbij een eerste informele inhoudelijke reactie van de Raad van State, graag regelen dat er - voor zo 
mogelijk - een eerste beknopte reactie is. Ik spreek Bart Ian om 1800u.

Dank

Van: Ettekoven, mr. B.J. van (Bart Jan) <^TST“ 
Verzonden: zondag 20 maart 2022 16:47

<'Wi.t="........

‘*1@raadvanstate.nl>

Aan:^^
Onderwerp: vIp opmerkingen

D^minbzk.nb

Hoop dat het beter met je gaat. 
Hierbij alvast enkele opmerkingen [ 
Spreek je morgen.

512ienS21



Hgrt Bart Jan

I
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From:
Sent: Mon, 21 Mar 2022 09:30:51 +0100

fs.lAg"^<,2.6

]@minbzk.nl>;
reactie op openstaande vragen

Itn ]" <F^ ](S)tib-ivd.nl>To: |@CTIVD.nl>; "F^
I"Cc: ](S)minbzk.nl>; ]'5 1,2.E

]@mindef.nl" ](S)mindef.nl>
Subject:

enF^rBeste 1.2,e

Zoals vorige week beloofd, kom ik hierbij terug op de vragen welke nog open stonden n.a.v. het overleg dat jullie voorzitters 
met de betrokken overheidspartners voerden. Doordat COVID aan overheidszijde ook de nodige "gaten" in de bezetting heeft 
geslagen, lopen onze processen niet helemaal volgens planning. Excuus daarvoor. Maar hierbij dan toch de reactie (zoals deze 
deels ook al aan de orde kwam tijdens de ketentest eind vorige week).

Reactie:



Zoals vorige week besproken, yerwacht ik ook dat beide ministers het wetsvoorstel voordat het in consultatie gaat nog met 
jullie voorzitters willen bespreken.

Met vriendelijke groet,

IS1.2.E I
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From:
Sent:

15 '.2,E

Mon, 21 Mar 2022 12:36:06 +0100
|@minbzk.nl>; "|'s-i.2.e 

|@mindef.nr>;

'* <35.1.2,E 2i@minbzk.nl>;
(5)minbzk.nl>; 

|(a)minaz.nr' 
}@nctv.minjenv.nl"

To: J" <[S^tZEr5.1.ZE
Ts i.2i' <[|@mindef.nr" 5.1.2.E

]•■<[ ]@minbzk.nl>; "|^ j(®mindef.nl" |@mindef.nl>,\5iJM 5 1.2,E r5T.^E
H@minaz.nl>;

}@nctv.minjenv.nl>;
(Smindef.nl'" ~n@mindef.nr>;

|@mindef.nr'
:@mindef.nr"

liE j@mindef.nl>; "EHHI 
>@mmdef.nl'>; 'IMMMI'

[Size
E3' |@minbzk.ni>;
<St2.E' @minbzk.nl>; r<E i@minbzk.nl>@minbzk.nl>;[5li.E 5 1,2.£5.1,2.e

lartA.!
<! @minbzk.nl>;Cc: 5,1,2.E 1.ZE

^|@minbzk.nl>5,1.2.E

Subject:
Importance:

kort verslag WG WIV (plus acties !)
High

Allen,

Hierbij beknopt verslag van het overleg dat wij zojuist als WG voerden. Graag aandacht voor de acties;-)

1. Geen aanvullingen op mail |
2. Diensten geven aan dat passages huidige wetsvoorstel die zien op toezicht volstaan. Geen behoefte
3^ pTien52 tI. >Mti

] over uitkomsten ketentoets. Prima dag net dito resultaat.512e

]te herzien.
1 Afspraak: (a) diensten passen MvT aan, 

rekening houdend met CITVD rapport 75, (b) expliciet besluit STG hierop vanwege eerdere overwegingen dat niet te doen

i5.t2ien5.Zt

51.2-e

4. Gelet op zorg TZ-houders over samenioop TW en WIV 17 niveau waarborgen expliciteren in MvT conform voorstel |
Actie; diensten.

61,2,E

5, Wens toezichthouders breder informatie te wisselen is vanuit verschillende perspectief bezien. Onhelder is wat opgelost
] deelt nog even zijn ingebrachtemoet worden (niets anders dan huidige regime, er wordt al eea mogelijk gemaakt). 

lijn en iedereen vult aan. Daarnaast verschilt principieel perspectief wetgever (gesloten regime, TIB geen toezichthouder)
15 1,2,C

] enmet pragmatisch perspectief diensten (voorkomen dubbel toezicht). Afspraak: STG wordt besluit gevraagd. [ 
diensten leveren daartoe principiele en pragmatische punten aanj 

6. Diensten werken MvT passage strategische operaties uit. Aandachtspunt is dat voorbeelden niet moeten leiden tot

512e

] aan.5,1Ie

beperken mogelijkheid.
7. Diensten geven aan minimale variant benodigde implementatie voor het in working treden van de TW te kunnen 

realiseren. Eea afhankelijk van hoe TZ-houders hierna kijken. Afspraak: diensten maken samen met TZ-houders een 
uitwerking van hetgeen dat minimale niveau is. Bespreken we op later moment.

8. Extra aandachtspunt bij het traject vormt de (informele) input van de RvSt (o.a. VoVo, openbaarheid, termijnen, 
procedure). El deelt reactie na akkoord | 
gesprek vergt. [
vastgesteld onder druk. Ook omdat eea mogelijk nog weer gesprekken met TZ-houders vergt. [ 
verwachting woensdag gereed) verwerken.

9. Algemene zorgen over haalbaarheid tijdpad. Gaat alleen lukken als (a) enige punten in consultatieversie niet worden 
meegenomen en (b) we op onderdelen in proces nog wat kunnen compartimenteren (CBJ/MR). Als extern overleg (bv naar 
aanleiding van input RvSt) en volledigheid worden nagestreefd is kans haalbaarheid 1/7 gering. Dan gaat eea over 
zomerreces been. Diensten snappen dilemma maar zouden toch 1/7 nog steeds wenselijk vinden. Hier zit dilemma waar 
STG uitspraak over moet doen. [

10. Verzoek deelnemers te bezien of vandaag eea aan STG kan worden voorgelegd. P

] Algemeen gevoel is dat dit voor consultatie nadere uitwerking en 
] geven aan dat zij hier enkele dagen voor nodig hebben. Daarmee komt tijdpad als vorige week

jgaateea(naar

5 1.2,E

512e

51,2.E

] en ^ <■^4 kijken nog even mogelijkheden in huidige voorziene proces.
] gaat zich hiervoor bij VZ STG 

inzetten. PM: er wordt inmiddels gestreefd de STG te laten plaatsvinden tussen 17-18 uur vanmiddag. Alternatief 
morgenvroeg 8.30-9.30.

5.1.1E

l2e

Tot zover.

Groet,
ES23



Docnr319
*^5 1.2.EFrom:

Sent: Mon, 21 Mar 2022 14:34:48 +0100
@minbzk.nl>;"( 

@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>;"[

5l2.?rTo 51.2.E

<p 1.2.61.2,E 1-ZE

*riii^5126
<151.26

512E 51?F 1 2e

'^@minbzk.nl>
"|5'l.2.E ]@minbzk.nl>
RE: korte BZK-interne keek op de week WIV

]" <[5 12 ECc:
Subject:

Collegae,

Voor vanmiddag heb ik de volgende onderwerpen geagendeerd:

Kort stilstaan bij bedoeling overleg1.

Deelnemers aan overleg (missen we iemand?)

Stand van zaken wetsvoorstel2.

Opvolging ketentoets 
RvSt reactie
Schema wetgevingsproces (breinbreker: voor of na zomerreces)

Politiek bestuurlijk^^HI)3.

Politieke sondering (zie mail [
Politieke momenten waarmee rekening te houden?

])5-1.ZE

Communicatie4.

Landing OOG-rapport. Bijzonderheden? 
Bijzonderheden overigens 
Pers strategic consultatie

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:|»''=^-^ I
Venonden: maandag 14 maart 2022 09:17
Aan: [6626
van;

K ];ElE1;1 I;!51,2.E51ZE 5 1,2.E

CCF^
Onderwerp: korte BZK-interne keek op de week WIV f|i26|/^t^^
TIjd: maandag 21 maart 2022 15:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatle: webex

Collegae,

We werken nauw samen. Maar dat doen we vooral op ad hoc basis. Waardoor ik merk dat we nog niet altijd gelijk lopende 
klokken hebben wat betreft de BZK-interne zaken die de wijziging van de WIV raken. TerwijI de actualiteiten en acties ons wel 
om de oren vliegen. Mede op jullie eigen verzoek maar ook omdat ik denk dat we met elkaar tot een betere gezamenlijke - 
procesregie kunnen komen, wil ik daarom graag met jullie elke week via een half uurtje "keek op de week" bezien wat (a) de 
voorafgaande week en (b) de komende week "WIV-wise" brachten c.q. brengen. Betreft het kort en krachtig uitwisselen van 
actiepunten, relevante overleggen en zaken waar we ons ambtelijk/politiek overigens rekenschap van moeten geven.



Eerste overleg is volgende week maandag. Daarvoor agendeer ik alvast de vraag of dit overleg qua deelnemers zo compleet is 
(of bv AIVD toevoegen, |3 aantakken)?

Tot dan!

Groet,

4.14



Docnr320

From:
Sent:

1,2,

Mon, 21 Mar 2022 15:35:35 +0100
@minbzk.nl>;

3(a)mindef.nl>;
riti( @minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; 
](S)minbzk.nl>; ”j 

@mindef.nl>; '^|£^^^fl@minaz.nl" 

PW@mindef.nr>:

To: 1,

^|U(S)mindef.nr' <|f 
@mindef.nr>;"[;

'^5 1.2i
@mindef.nr" <'^
a 12,6 y,i',.„IJ@minbzk.nl>: "j'* 
@minaz.nl>;

”S'i.2£ inCc i.2e1.2,E

"<i 1Mil 5 1.2.E1.2'E 51.ZE 5i.ze

l@mindef.nl" <|W1.2.E

@mindef.nr" |@nctv.minjenv.nr<p i,26 

<f'T.2E' H@mindef.nr 
^^@mindef.nr" <1]

j"

@mindef.nl>; *|a-'2eg 
@mindef.nr>;

@minbzk.nl>;
@minbzk.nl>

j@nctv.minjenv.nl>; "|15 1,2E 51.2.E •.-•••

^g@minbzk.nl>; ■STr: 1.2.EfS 1.2.E 1.2.E v;

l>;
<Ei2j]m
Subject: 
Attachments: 
Importance:

i1.2l

|@minbzk.nl>; "Is 1 2E 1,2E

RE: Betr: RE: kort verslag WG WIV (plus acties I) 
Agenda20220321(INGElAST).docx
High

Bijgaande de uitgewerkte agenda voor de stuurgroepleden. Mochten jullie nog iets willen aanvullen, dan graga voor 1545. Op 
dat moment druk ik op verzenden ^

Van:F^
Verzonden: maandag 21 maart 2022 15:29 
Aan:[aw
CC: I

©mindef.nl'; j 
@minbzk.nl>; 
@nctv.minjenv.nl; 

@mindef.nr; [

] i.lel @minbzk.nl>

|@minbzk.nl>
<[5.1,2E

l@mindef.nl;

1,21

" "^^^@minbzk.nl>; 
Z!^^^^^@minbzk.nl>; [ 

@minaz.nl; *j

|@minbzk.nl>;m'.ze"6 t.2.E

i,2.E 51.ZE 5 1.2.E

]@mindef.nr;
]<|T2£jgg|

[5 1.2.E 51.ZE

■T2. @ mindef.nl; 
@minbzk.nl>; [ 

@minbzk.nl>; ^

|@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>; 

j@minbzk.nl>

1.ZE5.1.ZE 51.2.E |51.2.£: m
1512E m i,2,e

Onderwerp: Betr: RE: kort verslag WG WIV (plus acties !)

Beste alien,

[512C ] veel dank voor je voorzet; ik heb ons standpunt toegevoegd.

Hartelijke groet.

____"TO?

Aan:

<’ 51,2.6 

<'*.1.26 

<TOe 
"in.2e

< 5.1.26

TOT"

|@mlnbzk.nl> schreef:------
[@mindef.nl>. '"Stsr—r- 

|@minbzk.nl>.
@mindef.nr" 

@minbzk.nl>. 
@mindef.nl'>.
^ @minbzk.nl>. 

gadt@minaz.nl>.

M I S 1.2.E <'61.2,E 

5 1.2,E @mindef.nlHI

iTjriH'riiiiiiiiii I IIIir '
Pmindef.nl" <^i2e 

hF'M @mindef,nr" <1 *
@nctv.minienv.nl" < iiW^mjg||fc^^@nctv.minienv.nl>. 

(S)mindef.nl>,
BBMW^rni'^def.nr"

img" - - - - - - - ~|@mnbzk.nl>,
" <!5ur' gjSHi^®minbzk.nl>

^indef.jnJ>, j@minaz.nri,2,i:5.1,2,E

@mindef,nr>.1
.©jniQdfiLDl"

@nnlnbzk.nl>.
;[@minbzk.nl>.

" <51,26
Ml l@mindef.nr>. ” < 5,12E 

t'riTiirr WV-;

I
■■■I

ir
Van:
Datum: 21-3-2022 14:43 
Cc: '"«*■JPW.1
<TOr~='

^@minbzk.nl>. "PS |M
■-n

@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: kort verslag WG WIV {plus acties !)

Ik zie hierin in ieder geval ook mijn eigen argumentatie terug; dat is dus mooi. [5.i,2i«b52i....
----------- --------------------------------r-—------------- ....... ............. .................... wrr:3



5 I.2.jen5.2i

pa

!^@mindef.nl <P?e 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 14:29 
Aan: [
<S,i,'2.El

Van: T~TH@mindef.nl>

< js i2,E' I@minbzk.nl>: 
©mindef.nr-. [

j@nninbzk.nl>: |S-1.2.E [5.i:ZE 5.1,2,E

@mlnbzk.nl>: 
@minbzk.nl>: 

@minaz.nl: 
@mindef.nl: 

@mindef.nl': E

s 1,2,E

□@minbzk.nl>:
l@nctv.minienv.nl:

]@minbzk.nl>:

l@mindef.nl:<[5W<gT.2.g

@mindef.nr:
I^.ZE <|5 1.2.E

HB@iDiQbzkjii>; I

@minbzk.nl>: [

@minbzk.nl>:5.1.2.E S1,2.E

l@minbzk.nl>[5.1.2.E

CC: ] <l££i 5.1.2.E ' -

|@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: kort verslag WG WIV (plus acties !)
<|5 1.2,£

Allen,

Zie hier zoals door verzocht mijn bijdrage inzake j 
heb mijn eigen punten aangevuld met wat vender gedeeld is door eenieder. Graag jullie kritische blik.

]Ik5 1 21 en 5 21
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Geen aanvullingen op mail j

Diensten geven aan dat passages huidige wetsvoorstel die zien op toezicht volstaan. Geen behoefte art 5 
lid 1 te herzien.

1. over uitkomsten ketentoets. Prima dag net dito resultaat.S1.2.e

2.

3. Brede wens teksten OOG/Kabel aan te scherpen zodat bulk-karakter helder wordt. Afspraak: (a) diensten 
passen MvT aan, rekening houdend met CITVD rapport 75, (b) expliciet besluit STG hierop vanwege eerdere 
overwegingen dat niet te doen I).|512e

Gelet op zorg TZ-houders over samenloop TW en WIV 17 niveau waarborgen expliciteren in MvT conform 
voorstel [

4.
] Actie: diensten.51.2,6

5. Wens toezichthouders breder informatie te wisselen is vanuit verschillende perspectief bezien. Onhelder is
wat opgelost moet worden (niets anders dan huidige regime, er wordt al eea mogelijk gemaakt). .... I
deelt nog even zijn ingebrachte lijn en iedereen vult aan. Daarnaast verschilt principieel perspectief 
wetgever (gesloten regime, TIB geen toezichthouder) met pragmatisch perspectief diensten (voorkomen 
dubbel toezicht). Afspraak: STG wordt besluit gevraagd. [ 
principiele en pragmatische punten aan p

] en diensten leveren daartoe5i,2.e

] aan.12e

6. Diensten werken MvT passage strategische operaties uit. Aandachtspunt is dat voorbeelden niet moeten 
leiden tot beperken mogelijkheid.

7. Diensten geven aan minimale variant benodigde implementatie voor het in werking treden van de TW te 
kunnen realiseren. Eea afhankelijk van hoe TZ-houders hierna kijken. Afspraak: diensten maken samen 
met TZ-houders een uitwerking van hetgeen dat minimale niveau is. Bespreken we op later moment.

8. Extra aandachtspunt bij het traject vormt de (informele) input van de RvSt (o.a. VoVo, openbaarheid, 
termijnen, procedure). deelt reactie na akkoord [ 
nadere uitwerking en gesprek vergt.
Daarmee komt tijdpad als vorige week vastgesteld onder druk. Ook omdat eea mogelijk nog weer 
gesprekken met TZ-houders vergt.

j Algemeen gevoel is dat dit voor consultatie 
1 geven aan dat zij hier enkele dagen voor nodig hebben.

5 1.2.E

[5 1 2 b

] gaat eea (naar verwachting woensdag gereed) verwerken.

9. Algemene zorgen over haalbaarheid tijdpad. Gaat alleen lukken als (a) enige punten in consultatieversie 
niet worden meegenomen en (b) we op onderdelen In proces nog wat kunnen compartimenteren (CBJ/MR). 
Als extern overleg (bv naar aanleiding van input RvSt) en volledigheid worden nagestreefd is kans 
haalbaarheid 1/7 gering. Dan gaat eea over zomerreces been. Diensten snappen dilemma maar zouden toch 
1/7 nog steeds wenselijk vinden. Hier zit dilemma waar STG uitspraak over moet doen. 

kijken nog even mogelijkheden in huidige voorziene proces.
] en^2.E

|51.ZE

10. Verzoek deelnemers te bezien of vandaag eea aan STG kan worden voorgelegd. I]___________] gaat zich
hiervoor bij VZ STG inzetten. PM; er wordt inmiddels gestreefd de STG te laten piaatsvinden tussen 
17-18 uur vanmiddag. Alternatief morgenvroeg 8.30-9.30.

51 2 e

Tot zover.

Groet,
|-ll£

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor g 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 eiektronisch 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.

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 eiektronisch 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 mist^e, 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 ds geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezpnden, 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 verzendeh van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee of 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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Agenda

Struurgroep herziening WIV

21 maart 2022

(webex: 17- 18 uur)

1. Opening

Det,i4
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'^S.1.2.EFrom:

Sent: Mon, 21 Mar 2022 15:41:18 +0100 
|@minbzk.nl>; 

|@mindef.nr>;
...■... .

<j51.2E

@mindef.nl>;"[ 
™1@mindef.nl'>;

"fc-IAEl ]@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>; “[ 

)@minaz.nl" 
|@nctv.minjenv.nr'

To: M.i.iE 5,1.2.E 1*
51.2.ES 1.2.E

]@minbzk.nl>; ”lIN l@mindef.nl"61.2,E 1,2.E 5U.E:51.ZE

]@minaz.nl>;
.j@nctv.minjenv.nl>; "(spT 

@minbzk.nl>;

15^]@mindef.nl’" <•[<)51.2.E 51.2.E 5.1,2.E

@mindef.nl>; "j 
@mindef.nr>; "p""

@mindef.nl 
©mindef.nl'" <2^ 

im@minbzk.nl>;

!51,ZE < 51,2.E

EX'* 5 1,ZE

|@minbzk.nl>; !N n<yT.2,E ]@minbzk.nl>51,2,E 51.ZE ... , 51,ZE

Agenda20220321(INGELAST)
Agenda20220321(INGELAST).docx

Subject:
Attachments:
Importance: High

Kennelijk da ik net de verkeerde gezonden. PM punt tijd ben ik nu nog mee aan het tikken.
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Agenda

Stuurgroep herziening WIV

21 maart 2022

(webexiink in vergaderverzoek: 17- 18 uur)

1. Opening

niXi^Tjr

Jk
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From:
Sent: Mon, 21 Mar 2022 16:08:49 +0100 

|@mindef.nl>;

IHP" @minbzk.nl>; 
@mindef.nl j(a)mindef.nl>; 

|@minaz.nr
1®*^" <g ii.E'g

|@minjenv.nl>;To: .1 2e

@mindef.nr' <2^ 
@mindef.nl>;"(

©nctv.minjenv.nl"

]@mindef.nr' 
!(5)minaz.nl>;

"’s 1.2.eJ 

^i.2El
"r5.1,2.E I

isla.E
(a)minbzk.nl>; 

@nctv.minjenv.nl>; 
@minbzk.nl>;

51.2.E 1,2,E 51,2,£f5 1.ZE

|(S>minbzk.nl>; 
@mindef.nl>; ' f'^51.2.E I l2.F ]@mindef.nr5.1.ZE

^SXZE ]@minbzk.nl>;
^@minbzk.nl>

@minaz.nr' ]@minaz.nl>;5.1.2,E

mr<i
"1" <(5 lAE

'(5 1.2.E |@minbzk.nl>; "['^T2~e 
|@mindef.nr>;"[»

|@minbzk.nl>; 
|^^@minbzk.nl>; 

^@mindef.nr>;

|@minbzk.nl>;

Cc: 51.2.E

llfflmindef.nr" <'fMl ,51,2.E T^.

'■[5T2iTgg@mindef.nl"
"IS.I.iE

@mindef.nl>;'"[ ]@mindef.nl‘" <'j51,ZE S1,2E

@mindef.nl" 
{@mindef.nr"

]@minbzk.nl>;@mindef.nl>;" 
|@mindef.nr>;

l[
"%1.2J 1,2,E \5.i.2.E r.s

3|@minbzk.nl>^ 51.2,e'

Agenda20220321(INGELAST)
Agenda20220321(INGELAST).docx

Subject;
Attachments:

HighImportance:

Bijgaande de uitgewerkte agenda voor het overleg van de stuurgroep van vanmiddag. Groet,



Docnr326

*|S1,2.'eFrom:
Sent:

111

Mon, 21 Mar 2022 16:16:35 +0100

]"<E!E ’~n@minbzk.nl>;
^2I]@fTiinbzk.nl>; "E^IEZZIZII
" ]@rninbzk.nl>; "E^ZZZII 

|@minbzk.nl>; "[

•ImS'I......

|@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>; 

|@minbzk.nl>; 
l@minbzk.nl>

To
]" ^8IZE?;2i

Subject;
Importance:

r<i51.2.E

1" ^25 5,1,2.E

terugkoppeling g| overleg mbt punten TW 
High

Allen,

Hierbij de terugkoppeling uit het overleg met de H inzake de TW:

1. Wet moet per artikel van uitvoeringstoets worden voorzien. Wat is wanneer uitvoerbaar. Dit punt heb ik inmiddels in de 
STG meegegeven.

2- 1 vind dat dit moet kunnen.
3. Communicatiekalender. Er zit nu teveel tijd tussen in consultatie gaan en communiceren. Momenten moeten naar voren.

512ien521

TE512«

4. Politieke sondering moet deze week. Twee zaken: (1) versnellingsactie aankondigen aan kamervoorzitters en (2) start met
graag even overleg vandaag.

5. Tempo wet: watgj betreft vasthouden aan bestaande tempo.
6. Gesprek ministers en toezichthouders. Laten doorgaan want is afspraak. Vrijdag webex?
7. Huisvesting TZ-houders.

risj.ie'toelichting aan Kamerleden.

Actie:enSZI J

Tot zover.



Docnr327

'^51,2.e'From:
Sent: Mon, 21 Mar 2022 18:01:48 +0100

r<E"|5i;e

|@mindef.nr"
."J" <§@minbzk.nl>;"[ ~7|@minbzk.nl>;

^^H(a)minbzk.nl>;
j@minaz.nl" 

l@nctv.minjenv.nl"

To: S12E 5 1,3,5si.a.i

MIV @mindef.nr>; "pw
"'S1.J.E |@mindef.nl>;

si,2,e
|@mindef.nr]" <)51.2.E j@minbzk.nl>;[6UE^ |5 1.2.E

^^@mindef.nr>;]@minaz.nl>;
]@nctv.minjenv.nl>; "{ 

□>||^^P^@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>;

|@mindef.nr" <*(
^^^^1@mindef.nl" <[ 

l@mindef.nr" 
|@minbzk.nl>;

[5 l.a.E 51,2,6

<{&VZ.t: @mindef.nl>; "j 
l@mindef.nr>;

1.26

5 126 5 1.26 rs 12.6 .

^12.6 5 1.2E

]"€ 7? @minbzk.nl>1.2.E

Subject: terugkoppeling STG

Allen,

.....] Maar algemene lijn was conform onze
] Termijn wet lijft 1/7, consultatie naar m,edio volgende week.

Uitgebreide terugkoppeling voIgt morgen: | 
insteek.

414

en521

Grtz
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j»UEVan;
Verzonden:
Aan:

maandag 7 maart 2022 21:04

] van de;pwCC: ra
]161,2.E

Onderwerp: RE: woordvoeringslijn voor dossier MV mondelinge vragen Volkskrant artikel 
Modderkolk

Daarnaast zou ik graag een strategic zien in richting journalisten nu in het perspectief van de start 
consultatie over enkele weken.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:i»<^» @minbzk.nl>
Datum: maandag 07 mrt. 2022 8:59 PM 
Aan: “‘'^aifef@rninbzk.ni> 

~|<^WKopie:
<|w23Hfe2!lliD6zkjTl>,i 
< î@minbzk.nl>,j!i^.^E 
Onderwerp: woordvoeringslijn voor dossier MV mondelinge vragen Volkskrant artikel Modderkolk

rfSminbzk
@minbzk.nl>.[

Ivan dei5t,2,E

3512.8 51.2.E

'minbzk.nl>

|51.2.E ~]

Bijgevoegd vind je de woordvoeringslijn, die morgen nog aan het fysieke dossier van de minister voor de 
mondelinge vragen wordt toegevoegd.
Groet,
nna

minister BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag |[
Postbus 20011 I 2500 EA Den Haag

512* .
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]Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
BiJIagen:

dinsdag 29 maart 2022 15:32

- I
FW: CBJSapril 2022 
01 Agenda CBJ 5 april 2022.docx

Waarom gebruiken we deze daj niet voor bespreking tijdelijke wet?

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberryxom)

(yS - BD/A»*tT/JZW 
Datum: dinsdag 29 mrt. 2022 3:07 PM
Van:fe££ !<Sminienv.nl>

]ai(Bi)<^ |g>minvws.nl>.
Bd !^minfin.nl>.

1)
a.ijLE

If5)minvws.nl>. PSZ™l0minaz.nl'h’ninezk.nl>i^’-« XiM

@minocw.nr •IJUE

(S^ <imiii|@MtNSZW.NL>l@minienw.nl>.! 
i@minienv.nl>. 

Wg"3ja)minszw.nl>.

.Ux St!» ,

^tif |@nninbuza.nr <2^“ |0minbuza.nl>. 
I@minaz.nl>.!

liE .tJl£ iStJU

•mr |@minaz.nrLtU
|@minocw.nr [@minocw.nl>.•tj*

i@minbzk.nl>.i»-<aj BB-BD
l@minienv.nl>,K’.^ 

I@minaz.nl>. |

g)mlnlenw.nl>. 
l@minocw.nl>
|@lminocw.nr

I@minbzk.nl>.p5i' 'minaz.nl< iSifJi
HOD-HBJZl@mindef.nr

siju])' <fstjt.e'
i@mindef.nl>.i*«^ ~ 

g>minezk.nl>.
Jiti* -IJjE

Kopie: jgjminocw.nb.ypBr 
l@minaz.nl'

■/OT5/SBR 

l@minaz.nl>. '^2^£|@minbuza.nr <b^-
I) <S<'^@minvws.nl>.i«-<J*

(S)minezk.nl>.l 
<|g:tAE^@minfin.nl>.^*!^

@minienv,nl>. W'n' r&tjtjE'
Mi@minbuza.nl>.[>»i^ minszw.nb.i^l.^l
3I(MINFIN) <:TOe atg^^fliijDminfin.nb. 'P^~B@mine2k.nl'
______________ ^<i^ilBilS>minienv.nl>.k’^*1L (pu^Hr

t@rnioj£Qyjil>.|
@minbzk.nl>. ®lUi)' <P!»niil@>minezk.nl>.!

I) c%«.aelle)minfin.nl>. 'E£
@mindef.nr

jsti* MS
.iSmSlAE

SIJ« Stla

S1.Z*

.tA* van
fptg |@minocw.nr l@minocw.nl>.
■Rtir @mindef.nl>.

@minfin.nl>.^ 

<S^i^M(S>MINSZW.NL>. 1kVAit~

i@minszw.nl>.l

^'■^^<5>minienv.nl>.|^'f*l
tJtE <»:WA &tAa

PSTl C/p^iAnMlfaBBHUyB IhwbJBHI' Wmmi^
1.2a

]@>minaz.nl' @minaz.nl>.^<AEi| drs.wrnSKimimmmmmmmammmmmmt • mammtmmtmKm9.1JUE
l@minienv.nl>.l»!? I)■%3S Si.: 'p.tAn<

<E*OBHHSniiDflQiQl>» y^~1@mlndef.nl' <"*«Ai'M(S)mlndef,nl>.r«iM
g!>mlr^2lc.nl>. EM!

<S^<^l^minienv.nl>
@MINSZW.NL>.
<i».«A~n<aminfin.nl>.

lSminfin.nl>.P«g——
iiMZir

<»iaf
[StJLs MAE
SZW<!fc»*

@minaz.nr <EM igPmlnaz.nl>.l«Aii~—i 
|@minienv.nl>.l^tt«l

••r-l

@minszw.nl>. 
'Il@minvws.nl>J*“*

.iJle.ULE [S-liUE van
_____ lissj)
1@minienw.nl>.

]/JZW

EtAElEtJU

Rfi: OT

i n|>jls5r[•-TJUE •? .iStC •t.
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i@mmi<?nv.nl>.|»^

Onderwerp: CBJ 5 april 2022

1@minienv.ni>.ni

(a>minvws.nl>>^»
<»lAt

8.IJLE
II mill (£>minienv.nl>

Geachte leden ai contactpersonen van de CBJ,

BIJgaand trefl u de agenda voor de CBJ van 5 april 2022. De bijbehorende stukken zijn, zoals 
gebruikelijk, in de CBJ-samenwerkruimte geplaatst.
Wellicht ten overvloede wil ik opmerken dat agendapunt 4 (Wijziging Kaderbesluit BZK-subsidies 
(BZK)) reeds was geagendeerd voor de vergadering van 8 februari jl, maar dat deze destijds van de 
agenda is gehaald.

De vergadering zal plaatsvinden door middel van een Webex-vldeoconferentie. Hiervoor voIgt apart 
een uitnodiging.

Met vriendelijke groet.

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 aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Minlsterie van Justitie en Veillgheid

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 inha'ent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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Van:
Verzonden:
Aan:

l51,2,E

maandag 14 maart 2022 08:14

][51.2,E
RE: Aangepaste geintegreerde beleidsreactie OOG-kabel

CC: S1.ZE

Onderwerp:

Ik denk dat de alinea nog een stuk korter kan.en dat dat verstandig is.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrY.com)
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|5 IZEVan:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

]
woensdag 16 februari 2022 10:37

RE: Digidoc bericht: Nieuwe taak Informele consuftatie tijdelijke wet

Ik heb maandag mijn opmerkingen meegegeven en die zouden nog verwerkt 
worden.

Met vriendelijke greet.

“l@minbzk.nl>minbzk.nlVan: 1.ZI

Datum: woensdag 16 feb. 2022 10:22 AM
AaniF^ @minbzk.nl>
Onderwerp: Digidoc bericht: Nieuwe taak Informele consultatie tijdelijke wet

16/02[ 
week gegeven.

op verzoek van ter info gedeeld, akkoord minister is vorige5l2e S-1,2.E

Er is een taak binnengekomen in je inbox[5.1.2.e

Klik op Informele consultatie tiidelilke wet om de taak te openen.

Voor Digidoc Online klik op Informele consultatie tUdelitke wet

Dit bericht kan infbrmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. vrordt u verzocht dat aan de afzerxier te melden en het bericht te verwijderen, De Staat aanvaardt geen aartsprakeiijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
TNs message may contain information that is not irrtended 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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Van:
Verzonden:
Aan;
Onderwerp:

151,2.6

woensdag 26 januari 2022 22:04
]

FW: Driemaanden planning

Met vriendelijke groet.

(51,2,6

Van:F3S
Datum: woensdag 26 jan. 2022 10:48 AM 
Aan:g^
Kopie:|
Onderwerp; RE: Driemaanden planning

Sii.e (5lminbzk.nl>
l(S)minbzk.nl>,[^^'^g 3 @minb2k.nl>7^5 S,1,2,E'512,e

Heel graag. Wat mij betreft dus drie maanden vooruitkijken tbv de grote momenten.

Bv rond wiv: publiceren tijdelijke wet. Dat biedt gelegenheid om de lancering daarvan goed voor te 
bereiden. Hebben we nu niet echt een aanpak voor maar komt er wel aan.

Zelfde voor het werkprogramma ncdr.

Idem voor brief const toetsing.

Dit soort voorbeelden gaat het mij om.

Met vriendelijke groet.

m

VanrjsizE ~ <~81.2,6
Datum: woensdag 26 jan. 2022 9:57 AM 
Aan:[^
Kopie:[
Onderwerp: RE: Driemaanden planning

@minbzk.nl>

|<5« m <g.'i.a.Etiaiiiiiii laii @minbzk.nl>S.1.2-« ^minbzk.

Goedemorgen

Om met je tweede vraag te beginner: ik heb gistermiddag met het communicatieteam, Hanke en^ 
een uitgebreid en goed gesprek gehad over de Inzet op haar social kanalen. Afcpraken gemaakt over 
afstemming van berichten, momenten van plaatsing, wie plaatst op welk moment (zlj of wlj) etc, Zie In 
de bijiage ter Info het stuk dat de basis vormde voor het gesprek. Het was de afgelopen week soms 
zoeken naar een julste modus, ook omdat de basis van de bestaande kanalen nog op orde moest



komen en we haar wensen nog moesten bespreken. Ik ga ervan uit dat we nu de basisafspraken 
gemaakt zijn sneller en pro-ac±iever aan de gang kunnen.

Over het eerste punt in je mail; lijkt me inderdaad wenselijk om ook bij de combrief een overzicht te 
geven van 'dat wat eraan komt' zodat we hierop kunnen anticiperen, bijv in communicatie. En dan 
verder dan twee weken, maar bijv 3 maanden. Op een aantal dossiers liggen er al communicatie- 
agenda's die we wekelijks met de MT's of DT's bij beleid bespreken. Dit gaan we uitbreiden naar 
meerdere dossiers. Het is even de vraag of deze agenda's geschikt zijn om toe te voegen. Is erg 
uitgebreid, bijv ook alle kamerbrieven zonder publicitaire impact ertussen. We gaan op zoek naar 
manier om overzicht te bieden in de com brieven zonder onoverzichtelijk te worden. Met als doel: 
beter kunnen anticiperen en voor de golf uitsurfen. Plus: ik stel voor dat we dit op de prioritaire 
thema's doen die de bwp's nu aan het vormgeven/ontwikkelen zijn. Ik zou graag binnenkort in een PO 
metPcS aansluiten om met je door te praten hoe jij dit ziet zodat we aansluiten op de vraag.

Groet en fijne dag nog,

¥mi

Met vtiendelijke groet,

t2,«

mi nbzk. nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
I Z.15.104Turfmarkt 147 I Is i.a.e 

Postbus 20011 I 2500 EA Den Haag

Van:F^
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 20:01

751 |@minbzk.nl>

Aan:j£^
CC:F^
Onderwerp: Driemaanden planning

@minbik.nl>
@minbzk.nl>;[ }(S)minbzk.nl>5 1,2.E 5.1,2.E 5i,2.e

Nu de teams aan het werk zijn 
even. Dc ben enthousiast over de commbrieven die naar bewindspersonen gaan.

mail ikjou4 1.4 5.1.2,g • •

Ik zou het wel heel fijn vinden als de afspraak die we een tijd geleden maakten voor een 
driemaandoverzicht dat door comm met beleid wordt gemaakt daar onderdeel van wordt.

Kan dat?

414

Met vriendelijke groet.

□
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijiagen:

donderdag 25 november 202116:40
.JS3@ttiindef.hrNico van Eijk;

Concept
Brief E3 versie 251120211530.docx

Bijgevoegd eerste concept voor een brief aan ctivd vanuit het byefleg dat je met rhinister Kamp had.

Ter bespfeking orn 1930.

□Gr. tfeizE

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)
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]Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

r5-t.2.e

vrijdag 12 november 2021 16:13
151.2,E

FW: Concept-Tijdelijke wet onderzoek cyberoperaties AIVD en MIVD

Ter info

Met vriendelijke groet,

[5 1.2.E

VaniFTii'
Datum: vrijdag 12 nov. 20214:12 PM 
Aan:g«f^
Kopie:[^^
Ondenwerp: RE: Concept-Tijdelijke wet onderzoek cyberoperaties AIVD en MIVD

i@minbzk.nl>
(S)minbzk.nl>

Met vriendelijke groet.

Van:FlE
Datum: vrijdag 12 nov. 20213:50 PM
Aan:|fTM“
Kopie:)»^^6
Onderwerp: FW: Concept-Tijdelijke wet onderzoek cyberoperaties AIVD en MIVD

(S)minbzk.nl>

Bij deze ter info de concept tijdelijke wet inclusief opiegger. Bijgaande stukken zijn vandaag ook naarFJ 
Def gegaan.

]kort met en[»iA6 v jgesproken. Ik laat maandag een overleg plannen met 
] en£^ Def om op een aantal punten duidelijkheid te krijgen waarom bepaalde

] Maar ook of we het kansrijk achten

15.1.2.1 en 521 ur
5i2e |5,1.2e [5,12.e

keuzes zijn gemaakt, met als belangrijkste punt[[12len5.21



daf de door de diehsten gesignaleerde problemeh op deze manier ih yoldoehde mate wbrden opgelost
5.1.2.1 eni5.2.i

2 ik geef je maandag een terugkpppeling over dit gesprek.5.1.Z.1

In de opiegnota is zoals gevraagd eeii planning opgenomen die uitgaat vah indiehjng van het 
wetsvoorstel bij het parlement de week vdor kerst. Los van of we dat politiekyerstandig achten, is deze 
is nog niet volledig, omdat gezien de demissionaire status van het kabinet een wetsvoorstel volgens mij 
in pfincipe 3x(yobr consiiltatie, vobr indiening bij de Raad van State eri ybbr aanbiedihg TK (met nnav)) 
in de MR moet komen. Daar kunnen we yanvyege de spoed.status misschien nbg wel wat aari doen, maar 
dat moet dan wel geregeld worden. bit agendeer ik ook maandag.

Hartelijke groet.
|5.1,2.E .
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I's 1.2.EVan:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 17 november 2021 22:59
];[ ];EE ]5 1.2,E

Opiossingen gekoppeld aan Kamerbrief v211117[ 
Opiossingen gekoppeld aan Kamerbrief v211117[

512e

]5 t 2e

Zie mijn opmerkingen bij wetsvoorstel tbv morgen.

geloof dat ik me het meeste van laatste bijeenkomst kon herinneren (bv
AIs juHie nog andere zaken vinden,5121«i521

aantekeningen, graag.

Met vriendelijke groet,

|5.1,2.E ]
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■ ■ ■■
maandag 14 februari 2022 14:49

Van:
Verzonden:
Aan: )[|5-1,2.E Sit22LE 51,2,E 512e

|5.1,2.E "VtsliU ];i>|51.ZE 5-1,iE

RE: 0. Nota aanpassing conceptwetsvoorstel inzake onderzoek naar landen 
met een offensief cyberprogramma na overleg met CTIVD en TIB

Onderwerp:

Na lezing van het steeds mooiere wetsvoorstel vielen mij nog de volgende zaken op:

(En overigens heb ik niet expliciet gecheckt of alle punten die we hebben besproken in het vorige^ 
overleg voldoende verwerkt zijn, ik ga ervan uit dat dat nog eens nagelopen en gedocumenteerd wordt. 
Naar mijn idee is drt namelijk op drie punten (zie hieronder) die ik me nog herinnerdeniet het gevalU!).

Daarnaast is het maken van een beslisnota waarin zoveel mogelijk van de afwegingen, alternatieven en 
het overleg met de toezichthouders worden opgenomen nu extra belangrijk. Mijn advies zou zijn nu al te 
beginnen met het maken van een dergelijke zo transparant mogelijke beslisnota.

Mijn opmerkingen:
S1,2.ien521



5.121 en 5.2.1

ji

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work 
{www.blackberry.com)

Van:F^ ]<Tnf
Datum: zondag 13 feb. 2022 9:47 PM

l^(5)minbzk.nl>

Aan:l5«e I(i5)minbzk.nl>
Onderwerp: FW: 0. Nota aanpassing conceptwetsvoorstel inzake onderzoek naar landen met een offensief 
cyberprogramma na overleg met CTIVD en TIB

HagTir

Dit zijn de stukken die je wilde lezen. Zit ook in ]e Digidoc.

Gr.Eli:

Van:|5j«
Datum: zondag 13 feb. 2022 6:04 PM
Aan:[s^'fe'
Onderwerp: FW: 0. Nota aanpassing conceptwetsvoorstel inzake onderzoek naar landen met 
een offensief cyberprogramma na overleg met CTIVD en TIB

<g i.2.e @minbzk.nl>

i@minb2k,nl>§«-U.E :

HaF^

Hierbij de door^p 
Hartelijke greet en fijne zondag nog,

] verzochte stukken inzake de Tijdelijke wet.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "|5ue ~~
Verzonden: 11 feb. 2022 11:13 
Naar:"[

](a)minbzk.nl>r<iM.2.E :

3"]@minbzk.nl>;
l@minbzk.nl>

5 1,2,E = ■

.1.26



<j5t,2.E
@minbzk.nl>; "[

<|5-<2.E
r5.t.2.Eu.zeJI

]@minbzk.nl>;
Onderwerp: 0. Nota aanpassing conceptwetsvoorstel inzake onderzoek naar landen met 
een offensief cyberprogramma na overleg met CFIVD en TIB

|@minbzk.nl>

Allen,

Hierbij de versies van de stukken zoals zojuist in digidoc afgedaan;____
dat de versie van de nota nnet een kleine wijziging nog bij Defensie terecht 
komt.

zorgtrs.i.z9

Veel dank weer voor dit harde werken! Goed weekend,
I
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Van:
Verzonden:
Aan:

[5 t.2.E

vrijdag 21 januari 2022 18:12
[sTJe I51.2.6

EE
[s ijjCC:

Onderwerp: RE: alinea tbv hoofdlijnenbrief mbt tijdelijke wet

Deze zinnen moeten naar mijn idee anders. Namelijk:

'5121en521

5.1,2E

5.12.6

Met vriendelijke greet.

m

TTrSETTT—■VanrgWHI
Datum: vrijdag 21 Jan. 2022 5:24 PM
Aan: gw
<■55131

]<TOr' ’|^minbzkjTl>

..... 1 <'5Tjr""—
i(g)minbzk.nl>.[°’^E '

I < 5.1.2E

1@minbzk.nl>.|5^^g 

^minbzk.nl>
Onderwerp: alinea tbv hoofdlijnenbrief mbt tijdelijke wet

3 !@minbzk.nl>
Kopie: i»"i.^-5

[5.1,2e' .

Naar aanleiding van de bespreking van de hoofdlijnenbrief die volgende week naar de 
Kamer gaat, heeft de minister gevraagd in de paragraaf over de AIVD, alinea over de 
tijdelijke wet een paar tekstwijzigingen door te voeren. Ik stel de volgende extra zinnen 
voor (onderstreept):

5l.21«n6 21



&1A1 M5i1

Ik heb dit nu nog niet naar Defensie gestuurd. Afgesproken is zondagavond een nieuwe 
versie van de brief aan de minister te sturen en zo snel mogelijk daarna contact met 
defensie. Ik kan dat viaf^w^ doen maar hoor graag van jullie wat juliie het meest 
gegigend vinden. Brief moet maandag in de loop van de dag uit.

Groet,
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

ISrZE

maandag 7 maart 2022 21:01 
] van de;t°<-^^

RE: Betr: FW: 1 mondelinge vraagt.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min 
BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK)

5 1,2.E

521ien621

■Ul,-.':

Ik zou daarnaast ook graag woordvoeringslijn en antwoorden op journalisten willen zien.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)
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Van:
Venonden:
Aan:

I5.1ZE

donderdag 16 december 2021 21:26
[g 1.2,6 |@nriindef.nr;l^<^g:-v

|@mindef.nr;[^^^^
EZBi.2.E

~HI@niindef.nl'; lif

[5.1.2,E
'±

Onderwerp: RE; Concept verslag overleg met voorzitters TIB en CTIVD gisteren

Prima verslag.

Ik denk dat overleg volgende week ook met diensten zou moeten.

Met vriendelijke groet.

1 ĤI

<g:1.irVan:E k5)minbzk.nl>
Datum: donderdag 16 dec. 202111:55 AM 
Aan: |@mindef.nr <5^

it5>minbzk.nl>.|g«E
'[gi^g||j|[jHHHi 

(5)minbzk.nl>. 
l(Smindef.nl>>’^g 

(5>minbzk.nl>

~T].<gi.2e'—

l@mindef.nl>. f ue M^jMOmindef.nl' <|2££H 
l(5)minbzk.nl>.r«’.a.E ‘ <ywg—

Onderwerp; Concept verslag overleg met voorzitters TIB en CTIVD gisteren

*1,26 |@mindef.nr
1.2!

Beste alien.

Bijgevoegd het conceptverslag van het overleg gisteren met de toezichthouders.
Mag ik aub eventuele opmerkingen of aanvullingen uiterlijk deze week ontvangen, met het oog op 
verzending aan de toezichthouders maandag a.s.?

Dank en met vriendelijke groet,
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[51.2.EVan;
Verzonden: donderdag 25 november 2021 20:50

]Aan |5i,2.e

I ]CC; S1.2.E

Onderwerp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

] heb toegevoegd.Enige aanvulling tov mijn gesprek is dat ik naast| en|||[ook de[i 
Omdat het over de wet gaat en de gevolgen van de uitvoeringstoets. Prima om haar dat te laten weten.

S12«

Verder zou Nico aan Mariette terugkoppelen.

Gr.tts

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrY.com)



Docnr342

Van:
Venonden:
Aan:

l51,2,F ■

donderdag 9 december 2021 11:53
|(S)mindef.nl'

|a.i,ZE j@mindef.nr ;E211CC: MAS

l@mindef.nl)
Onderwerp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 

december 2021

Gevoeligheid: |Denyicen^

Inclusief verzoek tot overleg woenssag

Met vriendelijke groet,

EDa*
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|51^4Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 25 november 2021 17:26

][5 1,2.E

RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

aanvullende mail sturen dat in deze mail nog de oude planning voor consultatie staat en dat we vandaag 
hebben besproken dat er dinsdag een gesprek met de diensten en de juristen zal plaatsvinden waarin 
onder meer de uitvoeringstoets aan de orde zal komen) en woensdag een gesprek met de ministers en 
de toezichthouders. En dat daarna de formele consultatie zal plaatsvinden.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:l'5wi ] .... ...
Datum: donderdag 25 nov. 20215:24 PM 

]<TOT----------------

l@minbzk.nl>

Aan:i5izE l(5)minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

Doe ik!

Van:[£^

Verzonden: donderdag 25 november 2021 17:22 
Aan:[;
^51.2.E

]<@minbzk.nl>

I <|51AI=

]@mindef.nl>
Onderwerp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

]l@minbzk.nl>; ]@mindef.nr9 1.2.£

graag herstellen, data hebben we vandaag aangepast!!!

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

r/miiib/:k.nl>Van:g«S

Datum: donderdag 25 nov. 2021 5:21 PM
Aan:|2i£]

Onderwerp: FW: Concept wetsvoorstel cvberonderzoeken - intern ambtelijke versie

PICT I'rt-

cTTsr rM-ninbzk.nl>. >@mindef.nr
K'g:mindef.nl>

Bijgaand zend ik op verzoek van[^^ 
gesprek vanmiddag- met aanbiedingsbrief die zojuist aan de voorzitters van de toezichthouders is 
verzonden.

]het concept wetsvoorstel -met aanpassingen in lijn met

Met vriendelijke greet,



]|S 1.2.E

CX«>lica^33

H
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js.I.ZEVan:
Verzonden:
Aan:

maandag 22 november 2021 23:26

];EiE )@mindef.nr; ]:6.1,2.E

tnindef.nl,gp*E ]312i,2e

RE: Concept verslag overlegg|3 inzake Tijdelijke wet cyberoperatiesOnderwerp:

Prima verslag

Met vriendelijke groet.

gw

(S)minbzk.nl>Van;lWi;WT" <g.a.e

Datum: donderdag 18 nov. 2021 7:23 PM
!(a)mlnbzk.nl>,i»W 

l(5?mindef.nl>,|si« ::...... '
l@minbzk.nl>.Aan:f5Wj <

||S>mindef.nr
l@minbzk.nl>.g^^6 

!(5>minbzk.nl>
Onderwerp: Concept verslag overleg^ ^rf inzake Tijdelijke wet cyberoperaties

>.1,2,E

mindef.nl ^^^ilWM(jBmindef.nl>.FW^fMBHg|

Beste alien.

Hierbij het concept verslag van bet overleg vanmiddag.

[5.1.£'6
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Van:
Verzonden:
Aan:

[5i;?F

vrijdag 29 oktober 202110:34
15,12.E :

|51AE ' ~|

RE: Verslag gesprek met toezichthouders
CC:
Onderwerp:

Prima, 1 aanvulling.

52.1.im521

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

]
Datum: donderdag 28 okt. 20219:04 PM
Aan:|5^« ~

Kopie:[52E
Onderwerp: Verslag gesprek met toezichthouders

Van:l5i26 l(Sminbzk.nl>

i^minbzk.nl>
k(Sminbzk.nl>

]|51.2.6

Bijgevoegd het verslag van het gesprek met de toezichthouders.
Heb jij hier aanvullingen op? Ik zal het vervolgens nog metj^l^fstemmen voordat ik het rondstuur aan 
de andere aanwezigen.
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|51,2.EVan:

donderdag 28 oktober 202108;32Verzonden:

|; Ollongren, KajsaAan:

■;WK' ■;W5FCC: n.2.?

Ondarwarp: RE: Tijdelijke wet cyberoperaties

Dit zijn de onderwerpen waar het om gaat.

]De wijze waarop eea in de wet komt vraagt echt nog verdere doordenking.^lf^^IEl
[512t«f?521

Met vriendelijke groet,

EM

a<TTsr

Datum: donderdag 28 okt. 20218:21 AM 
Aan: Ollongren, Kajsa <‘
Kopie:

Van:F^ T^tSminbzk.nb

(a)minbzk.nl>
l@minbzk.nl>.i’^ .........................................

I@minbzk.nl>.
<^Xzi

i^minbzk.nl>EiMMMM

!(S)minbzk.nl>.152,2,6 ^minbzk.nl>
<i'6l2.r]

Onderwerp: Tijdelijke wet cyberoperaties

Geachte minister,

Naar aanleiding van uw vraag over welke bevoegdheden het precies gaat in de Tijdelijke wet cyber, 
informeer ik u als voIgt.

'iliVeiisfi' W' T^wn
5 t.2.e

5 i.2.e SIZE

" ■■ ■■■feu

•■='v

MZE



#

Mvg,
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Van:
Verzonden:
Aan:

i5i,2,E

maandag 29 november 2021 23:46
[s'rzE @mindef.nl' ;EZ 

@m indef.nl*;
3/ -'.x-5 t.2.£ •-

12,1

’mindef.nl;|^
|5.1.2.EjJU

RE: Stukken tbv webex vanavond 8 uur over Tijdelijke wet cyberoperaties

mindef.nl;CC: 1,2,f

US' SITS'j@mindef.nr; 51.J.E

Onderwerp:

Inhoudelijke punten op een rijtje na het overleg van vanavond (inclusief richting en als check voor 
nnorgen (heb zelf weinig tijd morgen):

Met vriendelijke groet,

US
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Van;
Verzonden:
Aan:

|51AE

maandag 15 november 202119:50
|5-i.2.e

CC: ,5.1.2E

Onderwerp: RE: Overleg tijdelijke wet

Mooi.

Met vriendelijke greet,

151.2.E

Van:[fW

Datum: maandag 15 nov. 20217:48 PM
Aan:i5^.2.E.~

Kopie:[
Onderwerp: Overleg tijdelijke wet

:gj)minbzk.nl>

:@minbzk.nl> 
l@minbzk.nl>

<

51.2,E

HoiU 11.2.E

Net constructief overleg gehad met|t^ over de tijdelijke wet.eng^

We hebben afgesproken dat er een nieuwe versie komt van de wet waar alle aspecten die eerder in de 
brief aan^^
beslispunten en advies voorlteej en ministers. Dit meet voor het einde van de week gereed zijn, zodat 
het besproken kan worden met jou en^3l en daarna in de weekendtassen mee kan met ministers. 
Vervolgens op 23 november gesprek ministers en toezichthouders.

] zijn genoemd in worden opgenomen. Oaarbij komt een opiegnota met

We proberen CTIVD ertoe te bewegen om morgen al gesprek te plannen met|^ 
en de TIB, omdat we begrepen dat vz TIB weer beter is.Is Vze

Hartelijke groet

Verzonden met BiackBerry Work 
(www.blackberry.com)
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Doorgestuurd op 3-11-2022 12:35-------
■ .........f <WE

Datum: 2-11-2022 15:08 
Onderwerp: FW: Opiegnota ministers Tijdelijke wet [graag ter akkoord]

Aan: "j 
Van: "F^

|@minbzk.nl> 
@minbzk.nl>

5.1,Ze ■

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW.blackberry.com)

<rVan:
Datum: vrijdag, 19/11/2021 10:46 AM 

@minbzk. nl<.5 iae

Onderwerp: RE: Opiegnota ministers Tijdelijke wet [graag ter akkoord]

"@minbzk.nl<TOg ‘@minbzk.nl>>

s?,sf’ IBminbzk. nl«#'i5J l@minbzk. nl».Aan:
;@minbzk.nl»

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: Si gminbzk.nl^.ywg Qininbzk. nl>>
Datum: vrijdag, 19/11/2021 10:43 AM 
Aan: I <'^^^^'fflj^3li^B5@nu.nbzk. nl<CTg

@minbzk. nl<^'
@minbzk.nl», (sui ]1,2,1

1____ I____ U________________
0niinbzk.nl»<gT

Onderwerp: Fw: Opiegnota ministers Tijdelijke wet [graag ter akkoord]

IM

Bijgaand de oplegger die samen met de tijdelijke conceptwet aan de bewindspersonen wordt 
aangeboden. Ivm deadline tas bewindspersonen (12:00) en het gesprek van 11:00 - 12:00 bied ik 
je deze ter akkoord aan via de mail.

Veel succes toegewenst!

Hartelijke groet.

---------- Doorgestuurd op 19-11-2021 10:40
Aan: "Is.i'.ie'

35T3IP" I

mm- emlnbzk. nl<^ 0mlnbzk.nl»,
i r' T lim'Il"@mindef. nl' <mailto: 'STIt r @mindef.nl'>

""" @mindef .nl<'WgE'‘"" 
. '''|@mindef. nl<]"5i,z,E

|@mindef. nl<^5'i,2,E
—: @minbzk.nl<si,2.E____

@minbzk. nl<*i2.E 
@minbzk. nl<TT2E 

30mindef .nl-^klll 
@mindef. nlicF*-^^

@mlndef .nl<BiI_____—
@mindef.nl<|5i2.E

@minb z k. nl <]s

@mlndef. nl»,
-Mmi0mlndef.nl>

^@mindef .nl». 
™WiimiMi@minbzk.nl», "Is'i'^E

’-Pi0minbzk.nl», 
@minbzk.nl».

11
”|S 1,2,£ 

<^51.2,£ 

< 5.i,2,e

tr

tt

n

ttjl If

< 5,1.2.E 

<}5-1.ZE

■ II i
'll i'n"li

J^0niindef .nl>" 
''M0mindef. nl», 

I0mindef.nl>

fl

11!

1@mindef .nl».
~|@minbzk.nl».<i5,i.zEA----- iV.c3b.



■ - -I"
]@ininb2k.nl»

Van:
Datum: 19-11-2021 10:29

1@ininb2k.nl»f51,2.E 1@niinbzk. nl’^sUi'tt

'[5 1.2.e'Cc:
9mi nb 2 k. n 1 ...

Onderwerp: Nota ministers Tijdelijke wet
<TOF' ~@minb2k.ni>>

(Zie bijlage: 211119 Nota minister tijdelijke wet met aanvullingen l.tH schoon.docx) 
(Zie bijlage: 211119 Nota minister tijdelijke wet met aanvullingen zichtbaar. docx)

Beste alien.

Hierbij de aangevulde nota zoals zojuist besproken. Kunnen jullie binnen de eigen lijn 
afstemmen? Deadline voor de tas minBZK is 11:45.

op verzoek van FT! rechtstreeks aan jou.^1.2,£

Hartelijke groet en dank.

'Dup^attS
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41,4

—Doorgestuurd op 3-11-2022 12:36 
Aan: ^@minbzk.nl>

@miniazk..nl>< me

Datum: 2-11-2022 14:59
Onderwerp: FW: Tijdelijke wet landen offensief cyberprogramma: versie weekendtas MinBZK en MinDef

Van:

(Zie bijiage: CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - versie 1.6b 191121.docx)
(Zie bijiage: 211119 Nota minister tijdelijke wet met aanvullingen MIVD schoon inci opm F^'TB)

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW.blackberry.com)

@minbzk.nlnl»Van:
Datum: maandag, 22/11/2021 2:14 PM 
Aan: <M@minbzk.nl<?W

m

?"@nu.nb2k.nl»
Onderwerp: FW: Tijdelijke wet landen offensief cyberprogramma: versie weekendtas MinBZK en 
MinDef

r h •

Graag print

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

@minbzk.nldWgg*<*^*?*^ “@minbzk.nl»Van;
Datum: vrijdag, 19/11/2021 12:07 PM 
Aan: Isi,2.e <)5 1.2.E

9mi nb z k. n 1 <5 iIe

l@ininbzk.nl <5 1@minbzk.nl», 31.2,E

l@mlnbzk.nl», [siTT
<i»73@minbzk.nl<l5r2,E ]@mlnbzk.nl>>
Kopie: |.5 i.i.e 
cTSTSr—

:: ' I <[si.2.6
@minbzk.nl<s.i,2.E

|@minbzk.nl<j5iiE l@minbzk.nl»,
'@minbzk.nl»

Onderwerp; Tijdelijke wet landen offensief cyberprogramma: versie weekendtas MinBZK en MinDef

351.2.E

Bijgaand ter informatie de laatste versie van de MvT en oplegger die zojuist aan de 
bewindspersonen is aangeboden. Ondertussen werken wij door aan de openstaande punten, incl. 
aanscherping algemene deel conform actiepunt (size ] 18/11.



Hartelijke greet,
|5.1,2.E ]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besbemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezohden, 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 verbahd hbudt 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 da;mage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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4.1.4

414

512« S,1.2.E

5.U.E

■ vf -v-|- •@mi nb z k. n 1 <.'8^'!?*' -r @nd.nbzk ■ nl»

inbzk ■ . nl»

Van:
Datum: woensdag 02 nov. 2022 4:34 PM 
Aan:
Onderwerp: FW: 'Tijdelijk wetje

U i

■ r 'iirii

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: jst-ze TOT @minbzk. nlcfs^ 1@minbzk. nl»
Datum: woensdag 16 feb. 2022 10:41 PM

<)5.1.ZE 1@mlnbzk. nl<.iim
|@minbzk.nl<^»^^E

Aan: @minbzk.nl>>,
|@mlnbzk.nl>>.i <15.1.;,E

@mlnbzk. nKsTaJ |@minbzk.nl». Is

Onderwerp: FW:
eml nb z k. nl <js i.z.e

'Tijdelijk wetje'
|6minbzk. nl»

Hi EM

Het voorstel wordt nog op enkele punten aangepast. Oa op het punt van 
laatste versie ligt nu bij die ze na hun laatste blik kunnen morgen kunnen versturen met
jouw instemming. fsijjmsii

] De

'0:

Sl2ieft521

] We hebben dus op dit onderwerp niets wezenlijks veranderd in de tekst maar 
wel in de begeleidende mail een haakje voor gesprek over rol beide tzh'ers pm'w52i| zie 
conceptraail van hieronder.

5t,2i«lS21

5.1.2.ten521



512.h<!S.2-1

Verzonden vanaf itiljn iPhone met HCL Verse

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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4.1.4

Doorgestuurd op 3-11-2022 12:40
Aan: " <i« 1.3,F |@mint>zK-pi>
Van: "j 
Datum: 2-11-2022 13:08 
Onderwerp: FW: Aangepast concept-wetsvoorstel

l@minbzk.nl >Bi2.e

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW.blackberry.com)

Van: ESI _________________
Datum: donderdag, 17/02/2022 5:34 PM
Aan: |I?.i ________ __________________
Onderwerp: Fw: Aangepast concept-wetsvoorstel

IQminbzk. nl^.Tfg' ’̂ gminbzk. nl»<TO1

@rolnbzk. nKBCF? gminbzk.nl»<1 r'T'

TO pagina 39 t/m 44 heb je niet bij de stukken van de tijdelijke wet.

In de bijlage kun je ze lezen.
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4.1.4

—Doorgestuurd op 3-11-2022 12:43 
Aan: ”[
Van: "j
Datum: 2-11-2022 15:01 
Onderwerp: FW: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

p cTtW 1@minbzk.nl>5<2e

j" <?T?.e @minbzk.nl>5 i,2.e

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

Van: \

Datum: zondag, 13/03/2022 7:17 PM
I <js.i,a,E

_ @minbzk.nl<,6W.E 
^@minbzk. nl<iTi.e 

^Sminbzk. nl<JCT5.E ‘
I <l51g.E

l^@minbzk.nl<)s.i.a.E
@minbzk.nl<pi2i 

ik^@mlnbzk. nKsize 

l@minbzk.nl<jsi.a.e '
|@minbzk. nl<)«<.«

~| @mi nbzk.nl <)» i,«....

1 <« '^@rtdnbzk.nl<TW:i"’A' @minbzk.nl>>.4,C.
X

Aan: [sw 1@minbzk.nl<^WP H^fflUfginbzk . nl», 
-.^Qmlnbzk.nl»,
:.' :J^@minbzk.nl»,

' 0minbzk.nl>>

ns,I

<m6 Tie

< 61,2.E

Kopie: Isi.ze
<]5.1,2.E

<51.2.E 
<}5 1.2.E 

<]51.2,E 

<j$ t.ZE
< 5 1,2.E

10ml nbzk.nl <5TiE ■
^0minbzk.nl», (se'z.e 

", -^|0minbzk.nl>>, gram 
I0niinbzk.nl», I'w 

|0minbzk.nl», g2£F]|[|[m|||||| 
'B6nu.nbzk.nl>>,

@minbzk.nl>>, [eIze 31

i.ae"

|@minbzk.nl»,
“"""‘‘“"‘TSf!

15 i.2.e

@minbzk. nl»@minbzk.nl<»E2.E
Onderwerp: RE: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

Bedankt voor de mail. Wat mij betreft;
[51 5.2.1

■t.--i-

%
••• V •• >r

Groet en tot morgen.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

10mi nbzk.nl <*6'1SE 
Datum: zaterdag, 12/03/2022 8:24 AM 
Aan:

uiai <l5"l,2.E @minbzk.nl>>Van:

l@minbzk.nl».]0minbzk. nl<>iig<1

l@minbzk.nl»,@minbzk. nl-dsUi"
s i@minbzk.nl<5i.zE

I <j51,2E
|@minbzk.nl<Tui 

n@minbzk ■ nKEi'AE 
@minbzk.nl-dSi,2.e

<|51,2.E ]@minbzk. nl»
Kopie: h’-aE'
<^5'U,E...■' " "■

<|'51>.e"
<5.1,2,E

g@ittinbzk.nl<jsiaE @minbzk. nl», jsiaE WraaEi
|@minbzk. nl», 

|0minbzk.nl», 
@minbzk.nl»,

’4^5^*:



<j5.rZE 
<]5.t,2.E 

<]51,2.E 

< 5.1,2.E

l@minbzk.nl<i6iAe

..............I@minb2k. nl< s i.2,e

~l@minbzk.nl<5TzE^

10minbzk.nl», [siTs
•’ ........ .....'''@minbzk.nl> >,

)@rninbzk.iil», 15-i.2.'e
1AE*'

@minbzk.nl<jij.2,E @rr.lnb2k.nl»ii'm
Onderwerp; RE: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

Goedemorgen,

Bij deze de laatste versie van de beleidsreactie.

Greet en fijn weekend 1

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

W!Bif@Tninbzk.nl<pg' “@minbzk. nl»Van:
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 11:55 PM 
Aan:
<(5.1.S.E

~8minbzk.nl <’Wg*<"lta’'Pllg.gSBI! '@minbzk.nl», |^||||||||||||^n3,i
Sminbzk. .nl»

Kopie: f5 UE 1@mlnbzk. nl<f'5i,zEI <5i:2.E ~

---^"gminbzk. nKSTag
l@minbzk.nl<f5i2;E

Sminbzk. nl<Ti2.t

______ |l|l||ii^’^^@minbzk.nl>>,

................ ....... |8minbzk.nl», |5T2EjijJi|g|[||||||||||||
|@minbzk.nl», 

gminbzk.nl>>,
ISminbzk.nl>>, [size - 
" t6minbzk.nl»,

|@minbzk.nl», [iTiJ

<|51.2.E

<'5.t,2E 

<^51.2.E 

<j5 1.2.E 

<j5.t.ZE 

< 6 1.2,E

18minbzk.nl<)5TzE
.... )0minbzk.nl<)5i.zE
'~~|@nu-nbzk. nl<f»'i‘'zl"

@minbzk. nl<2^:2.E 8minbzk. nl»
Onderwerp: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

Beste tj.^ en fllP

Met is de wens van beide ministers om in de beleidsreactie op het Snapshot-rapport van de 
CTIVD inhoudelijk in te gaan op de tijdelijke wet en deze aan te kondigen. Deze brief wordt 
dinsdag as aan TK toegezonden. Het rapport wordt dan ook openbaar

Hieronder de teksten tav tijdelijke wet (in Mail van t5i2e 
to-do's en kanttekeningen van ons. We horen graag jullie visie.

advies, een aantal

Voornaamste vraag is of jullie vorm en balans in orde vinden. Als dat niet zo is dan vraagt 
dat afstemming met |ul en DEF-lijn. kan jij onderstaande passage in de
beleidsreactie plakken en rondsturen? Dan kunnen 
zien.)

151' balans van de beleidsreactieen

Advies:
- verkennen of er ruimte bij ESI is of passages nog wat ingekort kunnen worden. Als niet, 

dan met inbegrip van punt 3 (hieronder) accepteren.
- zsm, na oordeel ministers, de beleidsreactie delen met CTIVD (en kennisgeving TIB): dit 

verandert ook voor hen eea en hun mogelijke persberichten en publicaties over het rapport.
); zeker nu het in een brief samenloopt ligt des'«J- finetunen comraunicatielijn { 

redenering |M.2.ien52i' :.k': • •
|Sl2l<»n52.1 op de loer. I512.im5.21 m
Is 1.21 B1 5.2.1

'•V
JO

Opletpunten:



- Onderstaande passage zal door 15i.2.e'
(kunnen) komen tijdens lastenmoment maandag as. De {0 zal vermoedelijk nog met wijzigingen 
komen.

- om te voorkomen dat we in dezelfde dynamiek als afgelopen dagen terechtkomen is goede 
afstemming (binnen bzk en tussen bzk-def) vereist; eventuele wijzigingen vanuit ons moeten we 
goed met MIVD/FT71 afsteramen.

] met H en MBZK worden gedeeld en zal aan de orde

Duiding:
Tekstvoorstel is op basis van wens van beide ministers tot stand gekomen. Er moet wel iets 

aan gesleuteld worden (uniformering tekst) , maar inhoudeiijk klopt alles in de tekst
|5l21en52.l

3 . Deze tekst is in werkgroepverband het best612teti6.Zt

haalbare resultaat.

Blijven 3 zaken staan, waarvan [sizi' 
aangepast in de aankondiging van de tijdelijke wet.

] in ieder geval wat ons betreft nog moet worden

5121 «n 5.21

Hartelijke groet.

iT51

Verzonden vanaf mijn iPhone met HCL Verse

Dup(icaat2§t
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414 b. ■•••

Doorgestuurd op 3-11-2022 12:44
ffr*' .............
•■'•-IAan: "T^ 

Van:
^(3lminbzk.nl> 

@minbzk.nl>
I Yf' Ifi'itti

• J"" <If 5,1,2,E

Datum: 2-11-2022 15:01
Onderwerp: FW: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW.blackberry.com)

<Pfl5jE'____________________

Datum: maandag, 14/03/2022 1:54 PM 
Aan:
<'!WFjrrlR

Onderwerp: RE: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

leminbzk.nKgTgr '@minbzk.nl>>Van: %i,E

@minbzk. nl-cTfSP
@minbzk.ni< stz?'

@minbzk■ nl», j'lli
@minbzk.nl»

Had dit zelfde punt ook aan fTli meegegeven.

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW.blackberry.com)

Van: WW.

Datum: maandag, 14/03/2022 1:37 PM 
Aan: (size 
Kopie: I'srzE
■^51.2.6 ' . ^
<'S,1,Z6 

<jsi.2.E 
<j512.E 

<|5.1.2.E 

<}5.1,2.E

<i'stze.

< S.1,ZE

Onderwerp: Re: RE: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

<rrre @minbzk.nl <,'8 TSF “8minbzk. nl»TT

] <l5

' J@minbzk.nl<^5.i.zE__ _
-@minbzk.nl<Pi'iE" " 

'7]@minbzk. nl<Tr2.E 
1@minbzk.nl<f^z.E

'.^v.^jSminbzk.nl-gsi.zE '

|@minbzk.nl<i5ii.E 
1@minbzk. nl<f^SE

@minbzk. nl»
ffima—@minbzk .nl», jslzE

|@mlnbzk.nl»,
-----------------|@minbzk.nl»,

@minbzk.nl», 
16minbzk.nl», jstzE

iSmlnbzk. nl»
@minbzk.nl»,

;s.:,2.E

'61.2,E

>2,1

l@minbzk.nl |S1,2.E

Sj@minbzk. nl», |jli" ■■ 'T@minbzk.nl<iri2S' 
@minbzk.nl<-TOg— @mlnbzk.nl>>,

@minbzk. nlcWa.s Sminbzk. nl»

Dank, nemen we raee!

Hartelijke greet.

SS

Verzonden vanaf mijn iPhone met HCL Verse

Op 14 mrt. 2022 13:07:18, schreef h’liis' 1@niinbzk.nl>:l@minbzk. nl<wi TV



@mi nbzk.nl @minbzk.nl>From: TT5F
l@nu.nbzk. nKiTSF 

l@minbzk.nl<)5i3.E 

]@minbzk.nl<f5i.2.E

To: |5.i.2,E |@minbzk.nl>,
i@iTilnbzk.nl>,

]@minbzk.nl>
|5i,2.e

|5 1,2,6

Cc: |5iAE _ (Qminbzk. nl<5i.2.E
H@minbzk ■ nl-^sTjE

BHB»aaB^@ini.nbzk.nl<j5«E

-Maeniinbzk.nKT^E______

^@ntinbzk. nl<?i ze

IQminbzk.nl<l5WE
|@minbzk.nl<l5VzE

|@minbzk.nl>,
|@minbzk.nl>,

[@minbzk.nl>,
@mlnbzk.nl>.

|5.U,E

SIZE

1@mlnbzk.nl>,|51.2E

51.ZE ^ |@minbzk.nl>.
|@minbzk.nl>.51,2.E

]@rainbzk.nl<5iE,E Qminbzk.nl>is 1.;.E

Date: 14 mrt. 2022, 13:07:18
Subject: RE: Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot

De nadruk ligt hier op de reparatie van knelpunten in de wet. js.i-zunsii ]
Eiyi«n321

] Kunnen we dat nog
toevoegen? De tekst is verder prima, ook om dat in te bedden in deze kabinetsreactie.
S12IH1S2.1

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrY.com)

Oupitcaat 355



Docnr357

4.1,4

Doorgestuurd op 3-11-2022 12:45
j@minbzl<.nl>Aan: <16 i.i.e|91 2 *

j" <|5.t.2.EVan: "j 
Datum: 2-11-2022 15:14
Onderwerp: FW: Betr: RE: CTIVd rapport snapshotten

]®minbzk.nl>5 1.2.E

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

<wsr •;@minbzk.nl<tTg @minbzk.nl»Van:
Datum: dinsdag, 15/03/2022 3:39 PM 
Aan: js 1.2.6

Onderwerp: RE: Betr: RE: CTIVd rapport snapshotten

jMiTiiiii 1^

^ <yWFMSi!8l8iiu.nbzk. nl<j»i,26 l@minbzk.nl»

Thnx

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW.blackberry.com)

Van: [s 12.(1 | <)s.i2.e

Datum: dinsdag, 15/03/2022 11:04 AM 
<‘!T!r

3@minbzk.nl<fsT2i' 1@minbzk. nl»

(gminbzk. nl<jnig' l@minbzk. nl»Aan:
Kopie: [6T2J
512E

<j5T.at' l@minbzk.nl<|^i-^E 
@mi nb z k. n 1 <f6t Je

~|@minbzk.nl»,
l@minbzk.nl»,<T''^

.nl<6ilE |@minbzk.nl», FiJe(126 >1,2,6

<,!> lami nhzk ■ n1 <TrgP
<A1.2.6'

Onderwerp: Betr: RE: CTIVd rapport snapshotten

@rrLinbzk.nl», b'"ii.i= 
,@minbzk.nl»

]
f.i.y.ii.i @mi nb z k. n 1 <n5,6

Beste P^l2.E^ en

Bij deze de versie die nu door 
laatste opmerkingen in verwerkt. In geel de aanpassingen.

aan minister wordt voorgelegd. Hier zijn haar

Groet.

—"m ^^■■“7*"8rru.nbzk. n_l» schreef: — 
gminbzk. nl», 

@minbzk.nl>>

I3@minbzk ■ nl<.li'1!'aS!ESTii........
""*”*''***' l@minbzk.nl<yi,2.6.- 

~1@minbzk.nl<j»i.2.E'
~~] @nii nb z k. n 1 <5 i2.E''-.:.s-n'.-.;........ ..

M <w^Aan:
•151.2.6

Van:
Datum: 15-3-2022 10:05

" <[51,26

<[5126"'
a

>12.1' 1@minbzk.nl»

.nl<«!fII @minbzk.nl».Cc:
<g155

T26 ui
1:

@minbzk.nl<j5i.26
|@minbzk. nl^^ilHr 

@minbzk. nl<TO.6 
Onderwerp: RE; CTIVd rapport snapshotten

|@minbzk.nl».
1ilS '[si'ii" 1@minbzk.nl», 

«@minbzk. nl»<35

Verzoek ora brief TK naar jlSQ en mij te mailen. Ik heb na gisteren 12u geen volgende versie



meer gezien.

Verzonden met BlackBerry Work
(WWW.blackberry.com)<http;//www.blackberry.com)>

@minbzk. nl<W.W<TT!F Sminbzk. nl»Van: l.ZE

Datum: dinsdag, 15/03/2022 6:00 AM 
Aan: js-ii'E 
Kopie: I'si'/e 
CjaTl'e 

< 5 i.ze

] <j51.ZE ]@minbzk. nl»Itgminbzk. nl-j^Si
Tfflrffa(aminbzk.nl», |i-w.....y.J|0mlnbzk.nl<ji,i.?.E 

'"■."'""nQnu.nbzk. nl».l@minbzk.
gminbzk. nl<-5iz.e 

8minbzk.nl<Tti.E 

Onderwerp: FW: CTIVd rapport snapshotten

'™‘*ni@minbzk.nl>>, E13HHi 
,@mlnbzk. nl>>< size

] wat betreft het nieuwsbericht op aivd.nl 3 dingen:firrii'

S12ienS21

m
*1/'Ji.

Groet, EU

Verzonden met BlackBerry Work
(WWW.blackberry.com)<http://www.blackberry.com)>

@minbzk.nl»Van: tPI <'STTFKfT Sminbzk.nl't'STSP
Datum: maandag 14 mrt. 2022 5:59 PM 
Aan: <j5'i,is

@minbzk .nl-jHzE
] @mi nbzk.nl <,"!>"y5E.. ...

'|@minbzk. nl»
@minbzk.nl»,

<j5iz.e

Onderwerp: Fw: CTIVd rapport snapshotten

Nog opmerkingen/commentaar? Dan ook graag aan DL!

Groet,

Doorgestuurd op 14-3-2022 17:58 
|/EXTRANET@EXTRANETAan:

Van: inTnHBHBHHBHHi
Datum: 14-3-2022 17:46

i 1,2,1

@minbzk. nlc^'SWS' FS??? @mlnbzk. nl»<* ‘iT lii’i'j' y iir

""•'T'*@minbzk. nl»,ItK @minbzk.nl»rCc:
@EXTRANET

Onderwerp: CTIVd rapport snapshotten

',2,E

llli

(Zie bijlage: nieuwsbericht CTIVD rapport 75 snapshotten def.docx) 
(Zie bijlage: 20220314 - Kabelinterceptie lijn (003).docx)

Je tas was al weg dus even zo: morgen publiceert de CTIVD rapport nr.75 en sturen de beide 
ministers de beleidsreactie naar de Kamer. Op basis daarvan heb ik ten behoeve van aivd.nl 
bijgaand concept nieuwsbericht geraaakt. Daarbij ook link naar tijdelijke wet en noodzaak 
daarvan voor bescherming nationale veiligheid. Afgestemd met PlSfl En gedeeld met DEF.
Het bericht wordt samen met beleidsreactie en CTIVD rapport geplaatst. Akkoord met de tekst? 
Voor volledigheid ook even de woordvoeringslijn.
Gr.
+++++++++++++++++++++
Hieronder tekst ook in platte vorm:
5,1,2.1 en 5.2.1



o1.2rw» sr.2.1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indian u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan 
de afzander 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.

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.

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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4t.4 •
• '■

i

—Doorgestuurd op 3-11-2022 12:57 
Aan: "j^
Van:
Datum: 2-11-2022 15:15 
Onderwerp: FW: Capaciteit CTIVD

Tj" <;)5i.2.E ■' ■■■ 1@minbzk.nl>12*

l@minbzk.nl >TTJM[5.1^,E'

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

!:T.4.£' Bmlnbzk. ]@minbzk.nl>>Van:
Datum; donderdag, 24/02/2022 7:27 PM 
Aan: Sv'Ae!
Onderwerp: FW: Capaciteit CTIVD

IQminbzk. nl^^WT™”' 'Sminbzk. nl»

Las dit bericht zojuist en belde mij na het overleg dat ik vanmiddag met
toezichthouders had.
huisvesting naar zich toegetrokken en aangegeven dat zij hier met AZ over in gesprek gaat.

heeft verzoek van toezichthouders om extra mensen, middelen en

i«7i'.a,E” / 5,i.ze

5i,Z£ -V..‘n5t
■M

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW.blackberry.com)

7~1Bminbzk.nl<»u6Van: J@minbzk.nl»
Datum; donderdag, 24/02/2022 6:33 PM 
Aan: gIBminbzk. nlcCTS '@minbzk.nl». 51,

I I II

Bminbzk. nl<^'i.VI''l!faWN
- '@minbzk. nl-^yuE

@minbzk. nl<i^ 
mm Bminbzk. nl<^.E :

Onderwerp; Capaciteit CTIVD

@minbzk.nl»< r "111 n*i

1ieminbzk.nl», ^^^j||||||||||||||||Kopie:
<^51.2.E ~ 

<q512.E ■
■1@minbzk.nl», (s-i.i.E

7]@minbzk. nl>>

"l2.i

Eerder is onderstaande al even gewisseld tussen 
een paar keer op terug deze week, dus bij deze ook even rechtstreeks bericht aan jullie.

:Iii iiie’ maar de m kwam er bij mijen

De CTIVD (en ook de TIB) verwachten nav de tijdelijke wet extra capaciteit nodig te hebben. 
Nico heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de F7| De
betreft de extra gelden uit het regeerakkoord voor de diensten hiervoor moeten worden 
aangewend. Hij heeft jTg gevraagd dit bij jullie onder de aandacht te brengen. Dit heeft 
natuurlijk impact op jullie bestedingsplannen en ook moet dit worden afgestemd met AZ.

heeft hierop geantwoord dat wat hem

Misschien goed om hier nog even contact over te hebben hoe verder te brengen?



Hartelijke groet 
I

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

DIt bericht kan informatie tevatten die hlat voor u is bestemd. Indian u niet de.geadresseerde bent of dit berlcht abusieyelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan 
de afeender te melden en bet bericht te verwijderen. Oe Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aarid ook. die verband houdt met risico's Verbonden 
aan het elektrohisch veizenden van berichten.
This message may conta in infonnation 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 inforrn 
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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Op 28 januari 2022 stuurde het|
binnen de AIVD en de MIVD, met als onderwerp Update Tijdelijke wet.

In de mail stond dat jf
Wiv een advies aan deP'^4 en Ministers over de opmerkingen van de toezichthouders hadden 

opgesteld. De week erna zouden de »-il van Defensie en BZK met elkaar spreken over het advies van 
de Stuurgroep en het vervolgens voorleggen aan de Ministers.

Daarbij werd vermeld dat de diensten tegelijkertijd werkten aan het aanpassen van de Memorie van 

Toelichting op basis van bovengenoemd advies. De departementen werkten aan een nieuwe 

wettekst. Ook werd de stelselketentest voorbereid die gezamenlijk met de beide toezichthouders 

zou plaatsvinden. Daaruit moest blijken of de wet uitvoerbaar is en een opiossing biedt voor 

operationele knelpunten.

] een mail aan een groep ontvangers5.1.2e

] en ] samen met anderen in een interdepartementale Stuurgroep-1.2.e

Op 1 februari 2022 werd aan een lid van het ^ van de AIVD bovenstaande mail doorgestuurd door 
] ter informatie. Daarbij was een toelichting vanuit het betreffende team gevoegd5.1,2,e

over de mogelijke voor- en nadelen van de tijdelijke wet.

0 ] voegde er aan toe dat alles nog niet in beton gegoten was, de ministers en het 

parlement moesten er nog iets van vinden, maar vooralsnog leek het de goede kant op te gaan.

5 t.2.e

Op 1 februari 2022 beantwoordde het [ 

I voor de mail.

] bovengenoemde mail. Het ] bedankte het5,1,2.« ;5.1.2,e

15,12 »

Op 28 februari 2022 stuurde een | 

activiteiten tijdelijke wet - 25 febr.

In de onderliggende mail stond dat in de afgelopen week de vertaling van wetteksten naar praktische 

processtappen was afgerond. Deze vertaling diende als input voor de komende ketentest. Daarvoor 

was nog geen nieuwe datum bekend. In de komende week zou meer duidelijkheid omtrent de 

planning komen. Tevens zou de geplande toets met de toezichthouders zijn uitgesteid. Benadrukt 
werd voldoende tijd beschikbaar te houden voor het kwalitatief beantwoorden van vragen van

] ondanks het diverse uitstel.

] een mail door aan een ji j met als onderwerp Update5.1,2,e

'5,1.2.e

] wees in zijn mail

de vragen, indien de planning onzekerheid opieverde. Hij verzocht om in het ^ aandacht te vragen 

voor een tijdige planning en voldoende tijd om de IV aspecten van de wet uit te werken.

3 de risico's voor de kwaliteit van de beantwoording vanl5l'2«

Op 28 februari 2022 beantwoordde issijr- 
toegezegd het te bespreken binnen het

I bovenstaande mail van ( waarin werd5-12 e


