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11*From:

Sent: Mon, 28 Feb 2022 12:14:18 +0100

]@minbzk.nl>;
's IZE

1" <si2.r |@minbzk.nl>; [I*To:
5 lie' @minbzk.nl>; 

~~l@niinaz.nl" <j 
@mindef.nl>;

T'<F^cjsi'i'e
'^5 1.2.E 

«i51.2,E'

'Tii.jE |tl @minbzk.nl>;5.1.2E

@mindef.nl>;
@mindef.nl 

@minaz.nl>;

]@minaz.nl>; "tSI.lE |M^@mindef.nl 
[@mindef.nl>;

151,2.E

II 5 1,2E

|@minbzk.nl>;II "IsiiE IIIf5i.2.E 51.2,E

inaz.nl>; 1“|51,2E |M II5 1.2.E |5,1.2E . 5 1.2 E

]@mindef.nr" <^2.^
)1,2.E||

j@mindef.nl" 
j@mindef.nl

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

;.1.2.E 51.2,E5 1.2,E 51.2,£

@minbzk.nl>;
|(®minaz.nl

|M H•^5 1.2^ [II [5 1,2.E 51,2E.

]@mindef.nl>; "SIZE' |@minaz.nl>;
terugkoppeling overleg TIB en CITVD over tijdelijke wet

II "fsTJT III j@minjenv.nl>51,2,E 15.1,2,E

Subject:

Dames, heren.

Ter informatie hierbij een kort verslag van bet overleg dat vorige week werd gevoerd met de TIB en de CITVD over de tijdelijke 
wet. Een aantal van jullie was aanwezig, dus zal deze hoofdlijnen al kennen (of waar nodig aanvullen).

1. Wetsvoorstel is korttoegelicht.
2. TZ-houders geven aan dat zij het voorliggende concept niet hebben en niet willen bezien vanuit vraag nut/noodzaak van de 

uitbreiding van bevoegdheden (dit is aan de politiek). Bezien is of en zo ia hoe het toezicht op de aangepaste wet kan 
worden vorm gegeven. Desgevraagd wordt aangegeven dat een eventueel aan de TZ-houders gevraagd oordeel vanuit de 
TK dezelfde focus zal krijgen.

3. TZ-houders vinden dat met de aanpassingen die zijn gedaan, goede stappen zijn gezet. Zij oordelen dat deze wijziging in de 
kern geen afbreuk doet aan de mogelijkheden goed toezicht te kunnen uitoefenen, mits er tijdig voldoende middelen 
vrijkomen om de extra inspanning van de TZ-houders te kunnen realiseren. Er is wat hen betreft geen sprake van 
afgeschaald toezicht. Wat qua toezicht aan de voorkant vervalt, wordt door het toezicht aan de achterkant goed 
opgevangen.

4. Aandachtspunten die de TZ-houders meegeven:
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5. Belang ketentest wordt (m.n. door diensten) benoemd. TZ-houders zeggen toe deel te nemen. Samen met 
vertegenwoordigers van de diensten wordt passende datum gezocht.

Ik zal samen met de werkgroep de acties ter hand gaan nemen.

Tot zover.

Groet,
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"}S 1.ZEFrom:

Sent: Mon, 28 Feb 2022 13:39:50 +0100
"fauT l@minbzk.nl>To: <p.l.ZE

RE: terugkoppeling overleg TIB en CITVD over tijdelijke wetSubject:

Dank Ik heb alleen gezien dat ze jouw mail heeft gestuurd. Volgende week haar maar even vragen hoe en wat.

Van: N ]@minbzk.nl>
Veaonden: maandag 28 februari 2022 13:11
Aan:f5TzE

Onderwerp: RE: terugkoppeling overleg TIB en CITVD over tijdelijke wet

5 Life

K @minbzk.nl>5 1.2.E

Dank. Ik kom er nog meer specifiek op terug.

zou vrijdag met de vz van de Afdeling bestuursrechtspraak bellen en daar zoudenWb j
volgens mij dan ook bepaalde punten die in het overleg aan de orde zijn geweest ter sprake gebracht worden. Ik weet niet 
of dat gesprek is geweest en wat daar uit is gekomen; ze is nu ook met verlof. Overigens zitten we ook nog op de reactie 
vanuit lenV te wachten op |

5.1 2,i ef»52 1

in het wetsvoorstel.512»en52l

Groet,
EaU
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"j5From:
Sent: Tue, 1 Mar 2022 09:39:02 +0100 

]" |@minbzk.nl>; 3''^5.1,2,E J]@minbzk.nl>;To:
^^H@minbzk.nl>; "[ @minbzk.nl>;3"<i ](®mindef.nl<[51.Z£

<35 UE’

III51.2,E 51.2.E

](S)nctv.minjenv.nl" <j@mindef.nl>; "j 
@minaz.nl>; "{ 

@mindef.nl>; 
@mindef.nl>;

]@minaz.nr@nctv.minjenv.nl>; “i1,2.E5 1,2,E 5 I.ZE

r<! H@minbzk.nl>; ”^lf£^^3@nimdernrE 1,2.1 S 1,2.E

]@mindef.nl" <[f^
@mindef.nr"

III

J' ^5 i,e.E '"jS i.I.E ]@mindef.nl>;](®minbzk.nl>;|6 1.2.E 5 t.2,E

]@minbzk.nl>"|512.E

Subject:
Attachments:

Werkgroep WIV actepuntenlijst 
Actiepuntenlijst.docx

Collegae,

Ook voor morgen een aangevulde actielijst van f ]512a

Greet,
SiaTl
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AandachtspuntenActie Wie Wanneer
16/2/22PO g'S* 5T311. koppelt terug over zijn overleg met TIB. TIB staat vooralsnog niet 

afwijzende tas deelname aan ketentoets. Of dat deelname impliceert, is 
ook nog niet duidelijk. M verzoekt om scenario terzake.

] meldt dat TIB[ 1ISIZE 5.12ien 9.2.1

15.12ien 5.2.1 S.U.E

[sTaTwiaT

vraagt of aanweziRheid RvS bij ketentoets niet behuipzaam kan zijn.jl^^ 
geeft aan te verwachten dat dit hooguit voor proces geldt maar niet voor 
inhoudelijke behandeling. Op verzoek M zal|l^ RvS polsen.
3 wijst op belang in scherpte beslisnota TW. Inclusief de genomen 
overwegingen. Eea in lijn met eerder gezonden stukken.
Besproken wordt of stukken naar MR moeten. M wil dit. Nadenken of dit 
louter mededeling wordt of inhoudelijke behandeling. Ook voor wat 
betreft de behandeling in de onderraden. lig betrokkenheid MR voor 
openbaar worden stukken (consultatie?).
M akkoord met verzenden stukken aan toezichthouders.

15/2/222. M BZK en DEF per nota 
vragen of concept TW naar 
TZhouders kan

Akkoord gegeven. Drie vragen:
5.1.2ien52.1

T ■
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I) 17/2/223. Verzending interne en 
externe analyse aan 
voorzitters TIB en CTIVD met 
uitnodigingom hierover 
begin week van 7 februari 
overleg te hebben met 
PgSlenJ*

Afgerond. Toezichthouders hebben toegezegd overleg aan te gaan. 
Willen wel meer tijd voor gesprek. Ketentest is uitgesteld.

AlVD/Oi 18/2/224. Rapportage hoogleraren 
naar Kamer. Voorzien van 
woordvoeringslijn,

Afgerond. Afgestemde woordvoeringlijn gereed.
Pi wil in komende STG expliciete overweging of eea goed genoeg in MvT 
staat.

24/2/225. Gesprek TIB en CITVD over BZK, Def, AIVD en 
MIVDTW.
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jO^caat 144
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Scenario toezichthouders bij 
ketentoets.

6. Niet meer van toepassing want ze nemen deel

24/2/22 Si'ii ] heeft gemaild (zie mail). REACTIE?RVS bij ketentoets pTill7. L
Verzending interne en 
externe analyse Europese 
jurisprudentie aan 
Parlement

Aan TK wordt analyse aangeboden als bijiage bij brief over de impact van 
het coalitieakkoord op de AIVD (N.B. het verzoek van TK was om deze 
brief uiterlijk 4 februari te ontvangen). Aan EK wordt gelijktijdig een 
separate brief gestuurd (N.B. de toezegging om analyse van recente 
jurisprudentie EHRM uit te voeren is initieel aan EK gedaan).

8. BZKen DEE

i!liiiomaDefHoe MR te betrekken bij TW9. Voor
consultatie

Publiciteit rond noodzaak10. Voor
consultatieTW

pi,e|/Aivn11. STG WIV Komende STG d.d. 21 was hierzojuistop deInput van
de vraag of de analyse door de drie hoogleraren voldoende is betrokken

|5.1.2» met

in de MvT bij de Tijdelijke wet. Ik heb aangegeven dat de analyse van de 
drie hoogleraren wordt genoemd in de MvT in die zin dat deze analyse 
betrokken zal worden bij een definitieve regeling in de wiv2017. 
vindt dit kwetsbaar. Ik heb aangegeven dat de analyse moeilijk op een 
andere manier kan worden genoemd in de MvT aangezien de analyse 
(specifiek: de aanbevelingen van de hoogleraren) nergens steun geeft

5.1,2.E .

5



aan hetgeen we regelen in de Tijdelijke wet. Eerder nog: daar haaks op 
staat (zie b.v. het punt van het beroep dat we invoeren, tegen het advies 
van de hoogleraren in).
zo is", maar wil wel graag dat dit punt nog expliciet door jullie wordt 
gewogen (al dan niet in stuurgroep verband).

] gaf toen aan "niet uit te sluiten dat dit5.1.2,E

Ketentest AIVD/MIVD/TZHouders
enRySt

Eerste helft 
maart

12.

Resultaten ketentest AIVD/MIVD/TZHouders 
en RvSt

14 - 18 maart13.

Reactie JenV JenV 28/2
binnengekomen 
per mail

14. fen 55.1



5-2,1
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5.1i,i 015.2.1

Verwerken resultaten 
ketentest in wv en MvT

21 - 25 maart15.

Verzending CTIVD-rapport 
inzake OOG-kabel aan het 
Parlement

16. Aandachtspunt: Moet verzending naar voren worden gehaald (i.v.m. 
start formele consultatie op 4 maart)?diensten

Informeie toelichting aan 
afdeling
bestuursrechtspraak Raad 
van State

i'^JMa/Diensten17.

Wetsvoorstel gereed voor 
formele consultatie

25 maart18.

Melden start formele 
consultatie in RVI

19.

Wv lijn in voor akkoord 
ministers

28 maart - 1 
april

20. Aandachtspunt: wordt openbaar! In de nota bij "beslispunten" opnemen 
waar we de CTIVD en TIB tegemoet zijn gekomen.

WKB-toets 1-15 april*21.

8



Hoofdlijnennotitie Wijziging 
wiv2017

Is I.z.el Door; (input van alle betrokkenen)
Aandachtspurit; Timing. Wiilen we.hoofdlijnennotitie voor, gelijk met of 
na de Tijdelijke wet aan de kamer aanbieden?

22.

Aanleveren MR 1 april23.
MR 8 april24.
Gesprek minDef en minBZK 
met vz. TTB en vz CTIVD ter 
markering einde van 
informele consultatie

ntb25. Doorteyj
Aandachtspuht; Watgaan.de ministers bespreken met de. voorzitters? 
(einde ketentoets?)

(Internet)consultatie 8-15 april26.
Aanpasseh wetsvoorstel 
n.a.v. consultatie

18 - 20 april27.

Wetsvoorstel gereed voor 
adviesaanvraaq RvS

20 april28.

Wv lijh in voor akkoord 
ministers

21 - 25 april29.

Aanleveren CBJ 25 april30.
CBJ 3 mei31.
Aanleveren MR 6 mei***32.
MR 13 mei33.
Reces TK 8 juli - 5 

September
34.

35.
36:
37.

9
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From:
Sent: Wed, 2 Mar 2022 16:43:28 +0100

■sTsr '<®minaz.nl>
RE: terugkoppeling overleg TIB en CITVD over tijdelijke wet

To:
Subject:

Helemaal mee eens. Ik had hiervoor al een lijntjeDankF^ gelegd.

Met vriendelijke greet,
1°^^^ I

Vaii:’Tff ■sTsr
Datum: dinsdag 01 mrt. 2022 8:36 PM

1*1 [@minbzk.nl>
f2!minbzk.nl>.
■■

Aan: 5.1.2.E

Kopie: ■vrrr- cTTSP 
@.minaz.nl>.}'

1i-flminbzk.nl>'Q.?
«^iT2.E ■ ■ 0@minbzk.nl>. 

iii^%minbzk.nl>
Onderwerp: RE: terugkoppeling overleg TIB en CITVD over tijdelijke wet
<^S.1.2.e T '■

5 1,2,E

Dank voor onderstaande terugkoppeling. Ik sla even aan op de passage over de uitbreiding van de Toezichthouders en het idee 
hierover een werkgroep over in te richten. Wellicht ten overvloede, maar|^2£3 is verantwoordelijk voor het secretariaat en de 
huisvesting van de toezichthouders. Ze maken onderdeel uit van de begroting van AZ (en zijn dus geen eigenstandige 
organisatie of ZBO oid). Ik zou dan ook willen voorstellen hierover eerst het gesprek te voeren tussen BZK-DEF-AZ (en daarbij 
goede afspraken te maken over het vervolg van dit deel van het traject).

Hartelijke groet,

tkipficaat 146



Docnr149

From:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 08:47:30 +0100

]"<E
woordvoeringslijn Volkskrant

]@minbzk.nl>To: 1,2,E

Subject:

Ha |T||

Dank voor bericht inzake artikel Volkskrant.

Even een check ter meerdere zekerheid: wordt de woordvoeringslijn ook breder afgestemd (bv met DEF?).

Grtz
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From:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 09:27:40 +0100

Z1"<E J@minbzk.nl>; "[5"2.eTo: ]@minbzk.nl>;
----- -]@minbzk.nl>; ------------------------l@mindef.ni

l@nctv.minienv.nl>; ..... ....
] l@minbzk.nl>; ■> 5121'—?^@mindef.nl 
3@mindef.nl>;

1 2E 51.2.E ■.I
<Ei!Liai@minbzk.nl>, ’’FTT ni

|@mindef.nl>; 
@minaz.nl>;

/- ■____ l@nctv.minienv.nl" <f| l@minaz.nl.i.2.e

<2. • ";''4i2E zmiN5.t,2.E

<p:2EMI^(S)mindef.nl>;"[ ]@mindef.nr" 
]@mindef.nr" <j^^i^^g~~'~~~l@mindef.nl>;

j@mindef.nl" <[f]^ HI’i51.2E ^t.2.E
Ml@mindef.nl>: 7ll ]@mmbzk.nl>; "'{?wr

3@minbzk.nl>"pAE " .....

Subject:
Attachments:
Importance:

Werkgroep WIV en stg (verzoek!) 
Agenda20220307.docx
High

Collegae,

Goedemorgen!

] ben ik vanaf vandaag weer werkzaam..14

Te starten met de agenda voor de WG van aankomende woensdag. Mijn voorstel gaat hierbij. Aanvullingen zijn woensdag altijd 
nog welkom. Let wel: vanaf volgende week zal ik hem op veler verzoek op donderdag inplannen. Voorlopig nog even digitaal.

Aankomende donderdag zal er 00k weer een stuurgroep plaatsvinden. Ook die zal ik vandaag voorbereiden. Wat mij betreft 
komen de op de agenda:

1. Stand van zaken TW (toelichting
2. Overleg Toezichthouders; inhoudelijke en beheersmatige consequenties
3. Actualiteiten: motie Van der Staaij (Def#ML Artikel Volkskrant
4. Stand van Zaken Ketentest (AlVD/MIVD)
5. Hoe verder? Proces en marsroute.

Zijn er vanuit jullie nog aanvullingen? Zo ja dan hoor ik die graag vandaag. Merci!

Groet,
l5.t.i.E' i
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Agenda

Werkgroep herziening WIV

9 maart 2022

Opening1.

2. Actualiteiten

• Artikel Volkskrant (AI\/D/?^ j|/Def)
• Motie Van der Staaij (Defensie)
• Stuurgroep 10/3 3,1,2,E

Overleg Toezichthouders C^?£3)3.

• Terugblik (S5.ii,i|i
• Stand van zaken actiepunten (ElMJ)
• Beheersmatige consequenties (AZ)

Ketentest (AIVD/MIVD)4.

• Stand van zaken
• Aandachtspunten?

5. Tijdeiijke Wet "s.i.2.e'

• Reactie JenV (Stand van Zaken)
• Vervoigstappen TW (proces) aan de hand van actiepuntenlijst

6. Brede Wetswijziging (Def)

• Stand van zaken hoofdlijnennotie (Def)

Vergaderingen WG7.

• Welke punten op agenda volgende week?
• Naar donderdagmorgen. OK?

8. Wat verder ter tafel komt
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From:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 10:18:41 +0100

I" ;.nl>To: I5.1Z6

Subject: RE: Werkgroep WIV en stg (verzoek!)

Ja, bijzonder he. !5.12:

Werd net gebeld door! ]3 over vragen van NRC mbt WIV. Weet jij wellicht wie daarmee doende is?5.12.E

]@minbzk.nl>Van:FSE

Verzonden: maandag 7 maart 2022 09:47 
Aan:Ew
Onderwerp: RE: Werkgroep WIV en stg (verzoek!)

.s.xze

]@minbzk.ni>5.1.2,E

Ha (510
Vandaag ben ik weer terug van verlof. Ik heb jouw terugkoppeling gelezen van het gesprek met de voorzitters vorige week: leek 
me behoorlijk positiefi Rf ]5,1.2.)

15,12!

Mocht er nog iets zijn waarmee ik jou kan helpen of bij kan spnngen laat het voorai wetenl
M\^,|612s

Di^icaat 16£i
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'15'V2.EFrom:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 10:24:19 +0100

'*#UE ]@mindef.nl>;"[ r<!@mindef.nl" 
@mindef.nl" ^ j|@mindef.nl>;
|l^@minbzk.nl>; '

% i ZE

]@minbzk.nl>;To: 5,1.2E S-I.ZE S.13.E

i@minbzk.nl>;"( 
j(a)minbzk.n!>; ^

T’"£i>£T|
^5.1.2E ~ 
"I5.12.E

1,2,E 51.2,E .

]{5)minbzk.nl>; "f 
l@mindef.nl

]@minbzk.nl>;1,2.E 5 1.2,E

]!3' r<@minbzk.nl>;"[51.2E 5 1,2.E 512.E

eJH" ^^2.E ]@minbzk.nl>;@minbzk.nl>; "[[^l j" ^5 12.E "|51.2E

]@mindef.nl>
"’il.2,E'

<|5 12.E

©mindef.nl” <i ]@mindef.nl>Cc: S1,2.E

Subject:
Importance:

vragen NRC 
High

Collegae,

Naar verluid zijn er door de NRC vragen gesteld over de TW. Ik zag hier nog niets over teugkomen in mijn mails. Daarom twee 
vragen:

1. Klopt dit?
2. Zo ja, wie is ermee doende en kunnen deze even worden gedeeld?

Grtz
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11^' [11From:
Sent:

V2.
Mon, 7 Mar 2022 10:44:03 +0100

ffs’i11 ill @minbzk.nl>; 
|@mmbzk.nl>;

van de"To;
I"|@minbzk.nl>;

<FTi

[II i@minbzk.nl>;

FW: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK) 
Handleiding dossier mondeling vragenuur BZK.docx

@minbzk.nl>;III ill(5 i.2,e 512b

Subject:
Attachments:

Ter info

Van: ■i| 'I 11
Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:41
Aan:[f3il 5 1.2e| • |5t.2.E ];[ 1;F^ 1;F^

~B| van; [=«£
5.1,2.E

] (VERWIJDERD-1); gpE ] den;|5i,2.e 15 1,2.E ^1.2.E

] den; ];l □ ;];E«• S.1.2.E 51.2.E* 5.1.2.E/ ft
|5i:2;e 1;F^ Ij;EE• 15 1.2,€ • 51.2e/ / /

];[ ;0\5T2¥ 5t2E • 512E . • 512E 512E • 151 7B "T// /

(VERWIJDERD); pTT ];EEi ];[ ] de; r ]; Giessen,5 1.2.E 5,12E

];EE 1;F^ ];! ];EE 'hiaxm
__ f5.1,2E • 51,2.Et

];EE ];E!E|6i':2E .S"5 1.2,E :V:• /

(VERWIJDERD-1); ];I!EM8.i.t.e 5-1,£,E •. » 5 1.2C/ ; t 0

l;F^ ]de;gEZ • 151.2E0 0 0

0;E! • [5.l‘k'E ];EE 1;F^ D;• 51.2E ■ S.1.2.E/ /

l.iD;E!! 15.1,2.E . . • 5.1.2,E • 51.2.E M8 12e
0 0 0

H ]i E3E ■ 1 (VERWIJDERD-l) 
£3; Postbus

];E!E51.2E\5T2e .5t,2E ,• • 5,1,2,E 5 1.2.E
0

;EEZ; Postbus T.• J5.1.2.E ■ 51,26 |51,2,E
0 0

];EES ];E!r^ ];£IsTJm ; 5,1.2,E 6 t,2,E'% I

];E? KtS?]0)''S,l2a • 5 1.2.E |5 1,2E ■ 51.2E
/ 0 0

] de;F^ 1;F^ ];E!E ];EE ];EEE 0

E2! 1;F^ ];[!H 13;• 5i,2,e• 151.26 -.'.i
0 I

];E!EC ;E!E5 1,2,E • [5 1,2E • 51,2,E • 5.1,2,E
0 0 00

[5 I.ZE

Onderwerp: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK)
];[!IE l;l* 51.2,£ 5.1.2E •• • j5 1.2.E • 5.1,2,E

0 0 0

Collega's,

Zie hieronder 1 mondelinge vraag voor het vragenuur van dinsdag 8 maart 2022.

actie AIVD
- het lid LEIJTEN (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Inlichtingendiensten 
grijpen OekraTne-crisis aan om bevoegdheden uit te breiden' fVolkskrant.nl. 7 maart 20221

Dossier mondelina vragenuur:
Zie bijgevoegde handleiding voor het opstellen van het dossier voor het mondeling vragenuur.

Aanleveren van het dossier:
- De deadline voor het aanleveren van het dossier Is maandagmiddag om 17:00 uur. Lukt dit niet, dan graag zo spoedig 

mogeUjk contact opnemen met de betrokken 
-Het dossier graag in hardcopy in viervoud (voor de bewindspersoon, de^^H 

y bij de betrokken jittT» 
dossier 00k graag digitaal.

]E ""'I en de 
3 ontvangt het

2>

j aanleveren. De betrokken •

Oostellen dossier t.b.v. bewindspersoon (zie handleiding):
Het dossier bevat tenminste de volgende stukken:
- De opiegger Mondelinge Vraag.
- Enkele bullets spreektekst (maximaal twee A4).
- Factsheets.



- Relevante achtergrondinformatle, waaronder het mediabericht dat de aanteiding vormt voor de mondelinge vraag en 
relevante brieven en antwoorden op Kamervragen die eerder aan de Kamer zijn gestuurd.

Overiae relevante informatie:
-Zodra een vraag is goedgekeurd (dit wordt op dinsdag rond 12.30 uur bekend gemaakt) wordt dit kenbaar gemaakt door

- inclusief het tijdstip van het vooroverleg - en zijn de dossierhouder en de betreffende 
leidinggevende beschikbaar voor een vooroverleg met de bewindspersoon en om vervoigens ter ondersteuning mee te 
gaan naar de Tweede Kamer.

-In overleg metHI draagt de dossierhouder er zorg voor dat de Juiste personen warden aangemeld voor toegang tot de 
Tweede Kamer. Dit kan door de namen van deze cotlega's te vermelden en deze naar
war."”..■ I flCl I

- Voor aanvullende vragen kun Je terecht bij de betrokken (

%, 1 ie

&minbzk.nt te maiien.
5,1.2 b .v.

Met vriendelijke groet.

mi
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrIJksrelaties

Turfmarkt 147/Zuid-toren 8® etage 
mobiel: Psi
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Handleiding dossier mondeling vragenuur

Algernene informatie mondeling vragenuur
Kamerleden stelleii over het algehneen geen concrete vraag, maar dienen een onderwerp in 
waar zij de bewindspersoon op willen bevragen. Vaak is het onderwerp in de actualiteit en 
wordt er verwezen naar een artikel uit de krant of een online artikel. De vragen die zij 
stellen volgen vaak de volgende opbouw;

• Wat is er predes in onderhavige casus gebeufd?
• Welke maatrege|en zijn onderriomen vahuit het BZK-domein?
• Zijn deze maatregeleh conform instructie en/of wet^ en regelgeving verlopen?
• Is een aanvullende actie vanuit de (Rijks)overheid nodig?

Dossier
Het dossier vodr de bewindspersoon bestaat uit de volgende onderdelen:

Opiegger
De opiegger is bedoeld om overzichtelijk weer te geven wat de kernboodschap van de 
beantwoOrding is en waar eventuele knelpunten zitten. De opiegger is opgemaakt in de 
vorni van een tabel en zorgt ervoor dat de bewindspersoon bp ebn A4 eeri duidelijk 
overzicht heeft. Het format voor de opiegger vind je als bijlage bij deze handleiding. Een 
nota is niet nodig.

1.

2. Spreektekst
De betrokken bewindspersoon reageert in zijn spreektekst op het mediabericht en de 
vragen. Begin je spreektekst niet de (meer algernene) kernboodschap op het onderwerp 
die de bewindspersoon wil overbrengen. Ga hiervoor bij j 
woordvoeringslijn over het onderwerp bestaat (denk hierbij niet alleeh aan de casus, 
maar ook aan het regeerakkoord en de (beleids)wensen van de bewindspersoon). Zorg 
dat het verhaal het mediabericht in perspectief plaatst en daarnaast ingaat op eventuele 
te nemen (en/of reeds genomen) stappen.

] na of er reeds een5.1.2.e

Verder gelden de volgende richtlijnen voor de spreektekst:
• Kort en bondig, niaximaal twee A4;
• Het verhaal moet voor de "kijker thuis" te volgen zijn; bouw het verhaal logisch, 

in te volgen stappen, op;
• Erken/ ontken het (gepercipieerd) probleem;
• Bulletgewijze opbouw;
• Voor minister: lettergrootte 14 (Verdana);
• Voor staatssecretaris: lettergrootte 11 (Verdana);
• Geen afkortingen.

3. Factsheets
Factsheets zijn bedoeld om onderwerpen, waar mogelijk (nadere) vragen over gesteld 
gaan worden, nader toe te lichten. De bewindspersoon kan deze informatie gebruiken bij 
het beantwoorden van vragen van de Kamerleden. QenA's zijn alleen bij uitzondering 
nodig, bijvoorbeeld wanneer een bewindspersoon zeer riauw een woordvoeringslijn vyil 
volgen. Indien QenA's worden bijgevoegd, verplaats je dan in de vragensteller. Welke 
vragen zal hij/ zij stellen en wat zouden passende antwoorden zijn.

Relevante achtergrondinformatie
• Het mediabericht;
• Relevante brieven en antwoorden op Kamervragen die eerder aan de Kamer zijn 

gestuurd;
• Relevante passages uit het Regeerakkoord;
• Relevante moties eh toezeggingen aan de Kamer.

4.



Proces
Aanleveren van het dossier
De deadline voor het aanleveren van het dossier is maandagmiddag om 17.00 uur. Lukt dit 
niet, dan graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met de betrokken I 
BA. Het dossier graag in hardcopy in viervoud (voor de bewindspersoon, [

bij de betrokken
ontvangt het dossier ook graag digitaal.

6 lie

5 lie
|5.ii.e i5.l 2.e

aanleveren. De betrokken 
De bewindspersoon kan naar aanleiding van het dossier aanvullende vragen hebben. Het is 
daarom van belang om maandagavond/ dinsdagochtend goed bereikbaar te zijn.

Vooroverleo
Zodra een vraag is goedgekeurd (dit wordt op dinsdag rond 12.30 uur bekend gemaakt), 
wordt dit kenbaar gemaakt door 
vooroverleg - en zijn de dossierhouder en de betreffende leidinggevende beschikbaar voor 
een vooroverleg met de bewindspersoon en om vervolgens ter ondersteuning mee te gaan 
naar de Tweede Kamer. In de regel vindt het vooroverleg op dinsdag tussen 13:00 en 14:00 
uur plaats. Bij het vooroverleg zijn naast de dossierhouder en de betreffende leidinggevende 
ook de

j inclusief het tijdstip van heti5.t.2.e

van de bewindspersoon, [ en de betrokken
aanwezig. Zo nodig kunnen in overleg met B ook college's van 

andere onderdelen (denk aan P2.g| en U|) worden uitgenodigd.

5.1.2.e

f5.t.2.«

Aanmelden bii de Kamer
In overleg met B draagt de dossierhouder er zorg voor dat de juiste personen worden 
aangemeld voor toegang tot de Tweede Kamer. Dit kan door de namen van deze college's te 
vermelden en deze naar pg^^^aBMMIM«@minbzk.nl te mailen. Doe dit zo snel 
mogelijk nadat de vraag is geselecteerd en in ieder geval voor 13.00 uur (i.v.m. verwerking 
van deze gegevens in de Tweede Kamer).

Voor aanvullende vragen kun je terecht bij de betrokken F f-.



Opiegger Mondelinge Vraag

Onderwerp: [inclusief de titel van het mediabericht]
Bewindspersoon:
Naam dbssierhouder:
Telefoonnummer en e-mailadres dossierhouder:

Kern van het 
mediabericht

Kernboodschap van de 
bewindspersoon

Argumentatie

Feiten en cijfers

Politieke afspraken 
(reievante passages 
regeerakkoord, 
verkiezingsprogramma's, 
modes en/of 
toezeggingen)

Overig
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"jsiii

Mon, 7 Mar 2022 11:16:27 +0100
]"From:

Sent:
|(S)minbzk.nl>; 

j@minbzk.nl>; "i°
r<E"fiwJ @minbzk.nl> 

(Smindef.nl
To: 5 1.2.E 5 r2,E

IM■^2,E r 5T2.I |@minbzk.nl>; INN*jCc: 1.2E512E

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

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

^B@minbzk.nl>; "[

vj^^^@mindef.nl>; 
^^jj|j|@mindef.nl>;

^^(gmindef.nl^@mindef.nl"51.2E 512,E

g@mindef.nr" <[ “(TTze’i5.1,2,E 5 1.2.E

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

"•I iiiiSt.ZE SIZE m
]'5.1,2.E;51.2.E

<p51,2.E I"<j5.t.2,E 6 1.2.E

RE: Webextijdelijke wet: vandaag om 12:00 uur!Subject:

En laren we daarbij ook even dossier mondelinge vraag Leijten meenemen.

Vaii:[wJ
Venonden: maandag 7 maart 2022 11:15 
Aan:[fT«
CCFiMl

:.nl>|51.ZE

Mi I@minb2k.nl>i.1,2.E

I *€2 ^(a)minbzk.nl>; [ |@minbzk.nl>; |@mindef.nr <|_w |@mindef.nl>;51,2.E

v^?fl@mindef.nl>;(5)mindef.nrl@mindef.nl; l@mindef.nl;i,2,e‘ 51.2,E mit
5,2?! |@minbzk.nl>;<EE

<(Tue

j@minbzk.nl>; 
lB@minbzk.nl>;

Is 1,2,E

<5.1,2E |||@minaz.nl>;j@minbzk.nl>;I5-1.2E . iS'
]@nctv.minjenv.nl>; [ jcfSB ]@minbzk.nl>;[sTJi 512.«5i.ze '.E

|@minbzk.nl>M.2rE S-1,2,(

Onderwerp: Webex tijdelijke wet: vandaag om 12:00 uur! 
Urgentie: Hoog

Ha El!

Kan jij ajb webex inplannen voor Tijdelijke wet om 12:00 uur vanmiddag en daarvoor de mensen in cc uitnodigen?

Dank!

Hartelijke groet.

PT5S1

NB. Zoals met sommige van jullie a! besproken: aanleiding is artikel van Huib Modderkolk en de motie van der Staaij. Wens van 
de minister is om na te gaan of we brief kunnen sturen om duidelijker te maken wat we nu precies van plan zijn met de 
Tijdelijke wet (vraag: zouden we dit kunnen verwerken in de brief waar defensie op dit moment mee bezig is en die woensdag 
uitmoet?) en vraag van de minister is ook of we planning Tijdelijke wet kunnen versnellen (vraag: is het een optie om eerder in 
formele consultatie te gaan dan afronding van de ketentest?).
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From:
Sent:

iiH
Mon, 7 Mar 2022 11:17:55 +0100 

I"i+iEj j(fflminbzk.nl>
RE: Webextijdelijke wet: vandaag om 12:00 uur!
FW: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK)

To:
Subject:
Attachments:

!@minb2k.nl>Van:[»7lE
Verzonden: maandag 7 maart 2022 11:17 
Aan:
Onderwerp: RE: Webex tijdelijke wet: vandaag om 12:00 uur!

;fe3BMBI@minh7k nl>

Welke vraag is dat?
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From:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 11:20:24 +0100

'ys 1.2.6
j@minbzk.nl>; "J I"

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

@mindef.nl
To: s.ia.E 51.2.E .

rn ]@minbzk.nl>; g-ij.E
|(a)mindef.nl

"pTSi' 111 IIICc: 5.1,2.E •

~~l@mindef.nl>;"[ 
j@mindef.nl>; "[^^e

@mindef.nl" <\ 
@mindef.nl"'

]"

|@mindef.nl>; 15. WE<^1.2,E

u.e'
51.2.E 51.2,E

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

(a)minaz.nl>;
<|5i.26 saBi^@minh7k nl>: "fiwE
Subject:
Attachments:

1@minbzk.nl>; 
]@nctv.minjenv.nl>; "[ 

i@minbzk.nl>

III51.^E<]5i:2,E
5,1.2,E 51.2-e

T» <j5WE
RE: Webextijdelijke wet: vandaag om 12:00 uur!
FW: 1 mondelinge vraag tb.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK), artieki

Modderkolk Volkskrant 7 maart 2022 l.docx,
n_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beschermen_tegen_landen_met_een_offensief_cyberprogramma.pdf

Allen, hierbij alle relevante stukken.

Ouf^ic^ 1S@
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From:
Sent:

m
Mon, 7 Mar 2022 15:01:17 +0100
"iTSi [UTo: @minbzk.nl>

|(S>minbzk.nl>
RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen

j@minbzk.nl>;H.2.1 te
Cc: I" <15
Subject:
COB

re

En vwb optie wanneer wet naar TK: MinBZK wil dat zsm na ketentoets doen. Nu kamer op hoofdlijnen informeren over inhoud 
Tijdelijke Wet en daarop volgende bredere wet. H is akkoord met deze route.

Grtz

|@minbzk.nl>Van: E
Verzonden: maandag 7 maart 2022 14:39
Aan:E (a)minbzk.nl> 

@minbzk.nl>; |@minbzk.ni>; |CC:j
<[5 tZE
Onderwerp: FW: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

15 1,2,E rT2.i [5 1 2.E [SIZE ■; St.ZE •

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

1 2e

Ik denk dat het goed is dat je dit ook ziet.

Groet,

Van: I^SHH^rnin^jli 
Veaonden: maandag 7 maart 2022 14:35

@minbzk.nl>:

@mindef.nl>

l@mindef.nl:l@minbzk.nl>: 12E @minbzk.nl>:
@minbzk.nl>:

Aan: EIEI 1 2E R.2E'
I ■ i

■T5.E @minbzk.nl>:[^ E]'51,ZE 1.ZE 1.2 E1.2,E • .

m rTi,i |@minb2k.nl>; Pminbzk.nl>: [5 1,2,E

cTTSr—
CC:
Onderwerp: RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

@minbzk.nl>: [
@mindef.nl:p^E

l@minbzk.nl>5.1.26 V 126

(S)minbzk.nl>: (Smindef.nl% 1.2,E’

Allen,

Dit is de tekst die naar onze minister is gegaan voor akkoord:

512ien521

V'

f-v'-. •.



Greet,
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From:
Sent:

... ............ _ ' j”
Mon, 7 Mar 2022 15:41:17 +0100
'^5 i.2.e

RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdiijnenbrief Defensie - morgen
]@mindef.nl ■.n\>To: ;s.i2.s

Subject:
COB

ja.t,2,c ' I

Indachtig wens minBZK om brief met hoofdlijnen aan TGK te sturen, zou het niet onlogisch zijn daar in deze passage naar te 
verwijzen. Scheelt je hier de beperkte inhoud.

Grtz

Dupticaat 161 ■;

Fromt ...... . ^ ..^
Sent: maandag 7 maart 2022 10:30



MAE [i|@minbzk.nl>: (^ 
@minb2k.nl>: '""

To: 1
^sTSil

<1^
Is'ije
<^5UEr|^^(a)niinbzk.nl>
Cc:[
[5 I.ZE

Subject: RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

|@mindef.nl>:S.IAE ■■

|(5)minbzk.nl>:J <5iAe
|g)minbzk.nl>:

^5 HE
[@minbzk.nl>:

i
• ' I'

<S)minbzk.nl>:

1' <5^AE |@minbzk.nl>:
1* <bi2.E (S)minbzk.nl>:

rfisi !gDmindef.nl>: ]'<<Tt5P minbzk.nl>:51,2,E 51.2.E51.2e S 1,2

1>

Collega's,

Zie hieronder vast een nieuw concept. Ik hoor graag voor 12 uur eventuele op- en aanmerkingen.

Groet,

>.1,2,0

From:F^
Sent: maandag 7 maart 2022 09:58
To:1

]f5.1.ZE

!|@minbzk.nl>: j 3 ■.%‘l,2,E<Trsr i@mindef.nl>:51,2.E 5.1.2,E [5 i;2.E

l@minbzk.nl>;|s^AE^ i.2.E

@mmbzk.nl>:
@minbzk.nl>: UE|5.1.J.E [5 1,2.E

,^5 lAE I <^a2£H||||||||||||| 
@minbzk.nl>:

ig)minbzk.nl>: |@minbzk.nl>;51,ZE51,J,E ri ■ - 'V
]<t ^@minbzk.nl>:

<^A2Etgf^(S)fninbzk.nl>;[»^AE
5,^ jSIAE

MAE US
^(aminbzk.nl>;

, . tS)mindef.nl>
Subject: RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

>
Cc: I; < 51.2,E

Allen,

Eens met wat |f| zegt.
Is met de publicatie van vanochtend het standpunt van 0| AIVD over het in de beantwoording van de 

kamervragen melding maken van de tijdelijke wet veranderd?
Deadline voor beantwoording is woensdag dus graag een snelle reactie.
We zullen hier dan het concept antwoord aanpassen en ook nog even met dit gezelschap delen.



Greet,

aii

■??!?From:[^^
Sent: maandag 7 maart 2022 07:48

!@minbzk.nl><TT71

ETo @minbzk.nl>:
I <^^f£|||[||||||||||||Hj@minbzk.nl>;F^»'^ CSminbzk.nl>;F^^E

<rs i2M
|@minbzk.nl>:

@minbzk.nl>; j @minbzk.nl>:
j@mindef.nl>; iggiBl

51.2.E •.. : '

<'du.E'Aajj^ @minbzk.nl>: [
<g-TRTi@minbzk.nl>;
Subject: RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB 
Importance; High

J .. □ <E!!5.1.2,E ■ l5.i,2,E
(aminbzk.nl>; F'lKe >n H 'lr

Collega's,

Mede in het licht van de berichtgeving in de Volkskrant van hedenochtend, waaruit blijkt dat de VK/Huub Modderkolk 
blijkbaar - op zijn minst -kennis heeft kunnen nemen van de tekst van het concept-wetsvoorstel, is het denk ik goed om nog 
eens naar de tekst te kijken. Het is toch evident dat er een concept-wetsvoorstel wordt voorbereid en in procedure wordt 
gebracht of is het nu echt zo dat de resultaten van de ketentest nog met zich mee kan brengen dat we er de stekker uit 
trekken? Dat moet echt op korte termijn wel duidelijk zijn. Langer dralen lijkt me geen optie. We verliezen het momentum

Voorts zou ik de koppeling met Oekraine schrappen.•7^121

Van:i«£ l@mindef.nl <L5i.2e' l@mindef.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 15:55 
Aan:|5iAE ' ]l@minbzk.nl>:

'■ ■ |@minbzk,nl>;
Z7W\

j^i^@minbzk.nl>: 
^^.@minbzl^>;

@minbzk.nl>; [<g512.£ 1.2.S5i.2,e St.ZE

] <5t.2.E ..... 3@minbzk.nl>;[^ ]@minbzk.nl>;5.1.2.E 5.1.2 E

|@minbzk.nl>:|5 lj2^£
<5ize 
<51,2.E .... s.'

Onderwerp: RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

>3^@minbzk.nl>; 
1 <?^^glSS3l@minbzk.nl>:

|5.1.2,E

@mindef.nl: ]%2M f5,t.2E . |51,2,E

@mindef.nl

Allen,

Toch wear een nieuwe wending. Gelet op alle input doe ik hieronder een nieuw voorstel, waarin ik de voorzet 
van heb geintegreerd in het oude voorstel dan zonder het noemen van de tijdelijke wet). Ik heb alle 
tracks etc. verwijderd, want het werd een beetje een warboel.

Ik hoop hiermee in ieders behoeften te voorzien. ©

Groet,



5.l2««oS.2.1

From:F^
Sent: donderdag 3 maart 2022 15:17

C5>minbzk.nl>: ^@minbzl<.nl>:PTo:[^^ |51,2.E 5.1.2.E

<^!^^;i?l@mindef.nl>; 
^minbzk.nl>:

|@minbzk.nl>: 
;(S)minbzk.nl>:

1.2.i[5.1.2E I51.2.E

^ O tZE “^taminbzk.nb:<^T2.E 5 1,2,E •

] <^t,2.E g)minbzk.nl>: p~
@)minbzk.nl>:

lEli[5"1,2:E 5 1,2,E 51.2,E

|@mindef.ni>; @minbzk.nl>;112,E’^ 1.2.E ^Tze

7mr~-Is 1,4E

Subject: RE: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

Ik vind dit toch wel een beetje apart. Ben dan wel benieuwd hoe - in het licht van de NCTV-brief - dan een andere 
opiossingsrichting eruit gaat zien als het niet de TW is. Daar zal inmiddels al wel heel erg goed over zijn nagedacht. ;-)

3 @minbzk.nl>Van:F72E
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 15:12
Aan:|2££ <^w"ggjipH|^m!nb2lyTi>; [ '-5 12M (S)minbzk.nl>: |(5>mindef.nl:51,2.E , •

i g)minbzk.nl>; «'(5)minbzk.nl>;f51.2.Ei5.1.2E' -
@minbzk.nl>:

l@mindef.nl: .......—i ii ml III IHii
@mindef.nl

Onderwerp: Betr: Betr: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

3<Sii^ !@minbzk.nl>: FEE 
j@minbzk.nl>:

<‘5 i.J.E
'iStai.

(g)minbzk.ni>:< 5.12.E;
iir

Beste alien,

FI wil graag een slag om de arm bij het aankondigen van de tijdelijke wet. Het is tot nu toe ook nog niet zo dat 
de ministers dit in de Kamer hebben aangekondigd. Het is een om in de MR aan te kondigen dat er wordt 
nagedacht over een tijdelijke wet, het is twee om die wet in de Kamer aan te kondigen. Het is daarbij nog niet 
zeker dat die wet ook daadwerkelijk tot wasdom gaat komen (mede afhankelijk van de stelselketentest). Bij 
nader inzicht toch beter om hier een extra slag om te arm te nemen wat ons betreft.

Hartelijke groet,

i <■" ■ ■■‘iVtvnV'i n@minbzk.nl> schreef: —.ji51.2,E

Aan:
Van: FTSJ 
Datum: 3-3-2022 12:11

.-i.b
r.T.Si’ EXTRAN ET@EXTRAN ET

<mr—■■■■■ l@minbzk.nl>

TOT T. I@mindef.nl"Cc: l@minbzk.nl>
TT"" <**^5^

@mindef.nl> 
ass t@minbzk.nl>,

<>i2.g
iri iiri

^__ T ■ -I i
% 1.2.fc < 5.'i.Je *

• <TOHrT7T: 3
@minbzk.nl>. "FfSi@minbzk.nl>. 

|@minbzk.nl>. ^
” < 5.1.2.E

@mindef.nl" <si.2E|.^^j;;^^^@mindef.nl>. y
[i?

■ }.



©EXTRANET, "[^ I"
Onderwerp: Betr: Betr: RE; Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

|@minbzk.nl>1.2,E

Hoi gg en RggH

Goede aanvullingen van 5,1.2.E ;5.1,ZEen

] t.a.v. het derde gedachtestreepje: we moeten vooralEn eens met het punt van 
uitstralen dat wij er ook v66r het begin van de OEK-crisis al alles aan deden om de tijdelijke 
wet zsm in werking te krijgen. Dat de huidige crisis de noodzaak verder onderstreept kan 
daar dan eventueei aan worden toegevoegd.

51.2.E

5,lZ.ien52.1

Mvg,
i¥.0

] <:^ 1@minbzk.nl> schreef:------
@minbzk.nl>Aan: "[^ 

Van:
<p^

]@minbzk.nl>] _________

Datum: 3-3-2022 11:28 
]]@mindef.nl" 
@minbzk.nl>.

TtlCc: *|5t.2,E”[5'l.2,E ]@mindef.nl>.
"|51,2.E n@minbzk.nl>.^ SIZE 5.1.ZE

"jS.I.ZE @minbzk.nl>, **fsizT< 5i,ze

1@minbzk.nl>. "fsi.l.E

:i@mindef.nl" <w- «■ 
/EXTRAN ET@ EXTRAN ET,

*“‘^‘|@mindef.nl >,@minbzk.nl>.< 5 iz.e '|5t.2,E

]@EXTRANET, ••jSl.ZE!512.e 51,ZE

j*' S IZE '"‘T@minbzk.nl>
Onderwerp: Betr: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - 
morgen COB

15.1,2,6

Ha

Op zich eens om Kamerleden zelf tot die conclusie te laten komen maar ik veronderstel dat gezien de 
aangenomen motie Van der Staaij op dit punt die conclusie al getrokken is. Belangrijker: er moet ergens ook 
het onderscheid worden gemaakt waarom we op het ene vlak wel iets tijdelijk in een wet realiseren en op een 
ander vlak niet. Het lijkt me verstandig om in ieder geval te raken aan het punt dat de mate van dreiging 
daarin een factor is.

Groet,

s 1.2,«

]" <('5 1.26' ^!l@mlnbzk.nl> schreef:
Aan: "EMUZ

<j51.2,E

Van; ”jSurr~“
Datum: 3-3-2022 11:21

nindef.nl" <Ktg
@minbzk.nl>

|@mindef.nl>.>,
l@minbzk.nl>. 

I" <m
I" <Tf5P

[@minb2k.nl>
pi.2;ei

Cc: ... i@minbzk.nl>.____________
liiiii' III 'll

@minbzk.nl>.ISI.ZE *,

|@mindef.nr< S 1.2.E .



<p^

Onderwerp: RE: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

i@mindef.nl>." 
l@minbzk.nl>

Twee dingen:

Klopt het dat dit een vragenronde is voor het commissiedebat dat jullie hebben op 17 maart? Als dat zo is kan ik mij niet 
voorstellen dat dit antwoord per se vandaag of morgen wordt afgetikt. Medio volgende week zou dan vroeg genoeg 
moeten zijn. Ik vlnd het echt van beiang dat In ieder geval onze 3| bier nog naar kijkt.

Ik twijfel over je derde gedachtestreepje. Is het niet veei sterker als Kamerleden zelf tot die conclusie komen?

Groet,

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 10:50
Aan: PWWii(@mindef.nl 
CC:pSi..<SgI«MMMai@minbzk.nl>:

’"*lMi^minbzk.n|>;g^ 
^^g)minbzk.nl>: |

l@minbzk.ni>:
1,2i l@mmbzk.nl>; [Pmindef.nl:

^<S1,2.E-

Onderwerp: Betr: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB
, .T^@nninbzk.nl>

Veel dank alien.

hieronder mijn suggestie, op basis van Voor 90% eens, op 4en punt zou ik het iets anders aanviiegen:

Dan loopt het hele verhaal rond.

Groet

"Kamervraag:

"Gelet op uw stelling dat dat de huidige staat van de Wiv 2017 de slagkracht van de MIVD en de AIVD 
in de weg staat, kunt u dit obstakel in de Wiv 2017 nader toelichten? Wat is uw standpunt ten 
opzichte van de noodzakelijkheid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in de Wiv 
2017? Vindt u belangrijke waarborgen wat betreft kabelinterceptie noodzakelijk in de Wiv 2017?"

Conceptantwoord:



[@mindef.nl> schreef:-------
!@minbzl<.nl>. <12;^

_______ l@minbzl<.nl>.
Van: ..... ,, ,
Datum: 3-3-2022 10:40
Cc: ..aail—@minriPf.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

——<^uej| 
Aan: <ES @minbzk.nl>. '|@minbzk.nl>.

@minbzk.nl>

p.ir

Dank. Dit zullen we meegeven aan de schrijvers. Komt er nog meer?

From: |»
Sent: donderdag 3 maart 2022 10:21

;!''"pr'l@rninbzk.nl>I If

To: ^
<[512^
IVuF j <p
Cc:

S.<.i [iit'z.'g ] <[mSe 7n@mindef.nl>: gw
I <[51,2.E •'^@minbzk.nl>: ]@minbzk.nl>: gw(51.ZE

@minbzk.nl>; gw ! <gw ]^minbzk.nl>
^@mindef.ni>

Subject: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

^ <[5 1,2,ErRi,2.i

Alvast "enkele" voorstellen tot aanpassing. Zie geel gemarkeerd in antwoord.

I@mindef.nlVan: £wl |@mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 10:01
Aan: i.ft.e' @minbzk.nl>: EiElZIZI 

!^]!f^@minbzk.nl>: {
L < yi.5.r““'iiVi

] <j'si,2E ]@minbzk.nl>:
< S

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

5.1,2.Er‘ ('
l@minbzk.nl>5 1,2.E

CC: |2i
Onderwerp: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

Prima. Dank!
u^iai

From: gw_________ _____________
Sent: donderdag 3 maart 2022 08:42

@minbzk.nl>

To: 5 l@mindefjTi>;
<»Br..........W:".; |@minbzk.nl>: gw"

,z.c i

@minbzk.nl>: «w

■ ■
<TOr'
TOT*’-

@minbzk.nl>: I/

< 51,2.E ■
@minbzk.nl>< 5 12,E

Cc: '
Subject: RE: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB 
Importance: High

@mjndef,nj>S-1.2.e 5.1,21

Dit moet ook naar de diensten & Ik leg het ook even voor aan ^ 
dingen staan, maar Ik kijk er nog een keer goed naar.

Op zich zie ik in de beantwoording niet heel gekke



rai

________ l@mindef.nl
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 17:10

H

|@mindef.nl>Van:

Aan: @minbzk.nl>:
i@minbzk.nl>

] <TOf "'‘‘’j@minbzk.nl>:
|5.1.ZE

l@mindef.nlCC:
Onderwerp: FW: Verzoek input: Feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie - morgen COB

Allen,

Ter info stuur Ik jullie even het onderstaande conceptantwoord op een Kamervraag over de tijdelijke wet. Ik 
ontving 'em net vanuit onze [
in het onderstaande). Is niet heel spannend, maar wilde jullie in gelegenheid stellen op de rem te trappen 
indien nodig. In dat geval: graag voor 12:00 morgen. ©

j Ik heb zelf wat kleine punten aangedragen (die al zijn verwerkt5.1,2,e

Vriendelijke groet, [51.2.E

Kamervraag:

"Gelet op uw stelling dat dat de huidige staat van de Wiv 2017 de slagkracht van de MIVD en de 
AIVD in de weg staat, kunt u dit obstakel in de Wiv 2017 nader toelichten? Wat is uw standpunt ten 
opzichte van de noodzakelijkheid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in de Wiv 
2017? Vindt u belangrijke waarborgen wat betreft kabelinterceptie noodzakelijk in de Wiv 2017?"

Conceptantwoord:

512.« en521

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.



Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indian u nietda geadressaerde bent of dit bericht abusieyelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht 
dat aan da afzender te maiden an hat bericht te verwijdereh. Da Staat aanvaardf geen aansprakeiijkhaid voor schade, van vvalke aard ook, die verband houdt met 
risico’s verbonden aan hat elektronisch verzenden van blerichten.
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 kah informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indieh u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden eh het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkhe'id voor schade, van welke aard ook, die verband 
hOudt met fisicp'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 rhistake, you are requested to inforrri the sender and delete the message. The 
State accepts no liabili)^ for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan inforrnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aari 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 
hiessage 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 rnessages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestertKi. 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 virelke 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 arid delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of 
messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet do 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 kah 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 yoii 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 1,2,EFrom:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 15:44:28 +0100

"js 'l.ZE 3@minbzk.nl>To: 5,U.E

RE: tekst voor RVI-map MinBZKSubject:

Laatste bulit nog even aanpassen aan svz zoals net besproken? Mijn voorstel:

5l2i«n5.2.1

Van:[
Verzonden: maandag 7 maart 2022 14:30 
Aan:p^
<S'.2,E 
<f5^

Onderwerp: tekst voor RVI-map MinBZK

@minbzk.nl>n cjsw51.2E

l@mindef.nl'|@minbzk.nl>;
j@mindef.nl;

|@minbzk.nl>;'] 1.2.E”[5 i.2;E 51,2.E

|(S)mindef.nl>;
j@minbzk.nl>

|@mmbzk.nl>;5 1,2.E <gl2.E 15 1.2.E|61.2.E

|@minbzk.nl>i.I.I.E

Beste alien,
El vroeg me om een paar bullets aan te leveren voor het RVI-dossier van MinBZK, over het artikel van Huib Modderkolk. 
Dat dossier moet om half vier klaar zijn voor de tas. Hieronder de tekst. Mochten jullie nog aanvullingen hebben dan ajb 
voordien rechtstreeks aan 
Dank en hartelijke groet.

Artikel Huib Modderkolk

512ien521
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From:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 16:06:25 +0100

(S)minbzk.nl>; t:;'.
@minbzk.nl>;"(

l@mindef.nl>; "[f '”

]@minbzk.nl>;"ISIAtTo: S.I.ZE ■
I"

....... l):i.|E-^iim|P<aminh7lf nl->-

^"^^@minbzk.nl>; 
]@mindef.nl>; 

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

@minbzk.nl>; "j"15 1,2.E 

^51g.E 
<|5.1.2.E 

<}! 1.2.E

I*
^gg@mindef.nl"' ^

(Smindef.nl'" <l5UE !”y»"^(amindef.nl>:
' ' j]@niindef.nl>;
tf^5-l@nctv.minjenv.nl>; 

?'i@minbzk.nl>

5.1.2,E 5-1,2,e •

S12F

]@mindef.nr
@mindef.nl" ] III5 1,2,E •

m5.1.2.E 5 1,2.E

^S~i!2,E <[5TzEm15.1.2,E

Afspraken overleg van hedenSubjea:
Importance: High

Collegae,

Hierbij even de hoofdlijnen alsmede de afspraken van ons overleg van hedenmiddag. Inmiddels zijn er al weer wat actualiteiten 
de revue gepasseerd die eea aanscherpen.

1. Aanleiding overleg bestaat uit actualiteiten, bestaande uit aandacht in de media (Volkskrant) en politiek (mondelinge vraag 
Leijten) inzake de TW. We zijn gebaat bij gemeenschappelijke lijnen.

2. Afspraak gemeenschappelijke rode lijn nu niet teveel inhoudelijk te maken (eerst inhoud voorstel openbaar, anders weet je 
niet waar je over spreekt) maar vooral procesmatig. Hoofdlijnen daarvan voor zowel reactie media als richting TK:

• door AIVD en MIVD is vorig jaar aangegeven dat cyberdreigingen binnen de WIV 2017 onvoldoende effectief en 
efficient het hoofd geboden kunnen worden.

• Ministers BZK en DEF werken daarom als sinds vorig jaar aan een voorstel voor een tijdelijke wet die de diensten de 
noodzakelijke armsiag geeft.

• Uitgangspunt daarbij is dat het toezicht op het werk van de diensten niet wordt afgeschaald.
• Het wetsvoorstel vioeit dus niet direct voort uit de oorlog in de Oekraine. Deze vergroot natuurlijk wel de urgentie.
• Het wetsvoorstel is zo goed als af en zal (na een ketentoets) zo spoedig mogelijk in consultatie worden gebracht.

3. DEF vertaalt deze lijn naar brief TK, AIVD neemt deze op in dossier voor mondelinge vraag. Deze worden nog afgestemd.
Actie: DEF en AIVD.

4. Tempo vervoigproces wordt besproken. Vraag wordt besproken of wet niet versneld in consultatie moet worden gebracht. 
Diensten geven aan hier niet de voorkeur aan te geven (vanwege belang voorafgaand eerst te komen tot een ketentoets). 
Temeer daar dit relatief kleine tijdswinst (1-3 weken) opievert. Daarnaast regelt wet meer dingen dan zaken die strikt aan 
de Oekraine zijn verbonden. Alternatief is het sturen van een brief met daarin hoofdlijnen Wet (als antwoord op motie Vd 
Staaij). Politiek zal keuze moeten maken.

Inmiddels heeft minBZK aangegeven brief met hoofdlijnen te willen. Moet deze week uit. Bij MINDEF wordt nu nog navraag 

gedaan ofzij dit ook zo wil. Opietter is tiidpad richting behandelina mondelinge vraag (daar gaat in dossier deze optie mee).

maken jullie concept van deze brief voor einde dinsdag? Stemmen we die hier af voordat die lijn in gaat.*51.2.6 jH 1.:

Tot zover. Als ik wat mis, hoor ik het wel.

Groet,
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Mon, 7 Mar 2022 16:58:13 +0100
"|51,ZE

Reactie toezichthouders

From:
Sent:

mr |@minbzk.nl>To:
Subject:

HaF^

zag ik dat je[
toezichthouders. Ben even benieuwd hoe het daar nu mee staat. Is die al verzonden?

een conceptreactie deed toekomen the reactie op vragen5.1,ZE'4 1 4

Prettige avond,

i.T.2:r

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)
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From:
Sent:

i------- rVri^fTi

Mon, 7 Mar 2022 20:43:34 +0100
|@minbzk.nl>;"nil rT5iTo: til |lf (a)minbzk.nl>; "|SI |H

i@minbzk.nl>1.2.1

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

Cc: |@mindef.nr'>-1,2,E 5.1,2.E .

@minbzk.nl>;"[ 
RE: vragen NRC

I"<Bli i.a.l'512»

Subject:

' dathij samen metjullieBegreep van 
nodig. Maar dank voor navraag.

hier al oplossing voor had gevonden, Dus geen extra actie5.1 2e -a 512e

Verzonden met BlackBerry Work 
{www.blackberry.com)

Van:|^
Datum: maandag 07 mrt. 2022 8:42 PM
Aan:[^3!E__________
<eelco.karthaus'fliniinbzk.nl>

|@minbzk.nl>Sue

lliiliPjninbA.nl>. gTg @jninbzk.nl>.

'HHHr2).minb7k.nl>. gHjmKopie: j@mindef.nl
*^*H@minbzk.nl>

-1.ZE @mindef nl>. ’ ae5.1,ZE

<^5T2.E|512e •

Onderwerp: RJE: \Tagen NRC

Hoi[
Vanmiddag vergeten te vragen of wij (A/M) hier nog iets voor moeten aanleveren? Of is 
de slag?
Groet, E3

]5.1.2E

g hier al mee aan5.12.e
-- •

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW. bl ackberry .com)

DupHUiM lUJ "
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From:
Sent: Tue, 8 Mar 2022 08:28:53 +0100

Jjjj"To: |@minbzk.nl>'51.ZE

Subject:
Attachments:

Agenda stuurgroep 
Agenda20220310.docx

5 1.2E

Goedemorgen. Bijgaande de concept-agenda voor de STG. Als jij geen aanvullingen hebt, zal ik deze vanochtend naar de 
deelnemers versturen (met waar nodig bijgaande stukken).

Groet,
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From:
Sent: Tue, 8 Mar 2022 08:30:59 +0100
To:
Subject:
Attachments:

Agenda202203ld
Agetida20220310.clocx

Stiiufde per abuis het concept met nog paar fbuyes, hierbij de goede,
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Agenda

Struurgroep herziening WIV 

10 maart 2022

1. Opening

2. Actualiteiten

• Artikel Volkskrant
• Motie Van der Staaij en brief hoofdlijneri TW
• Mondelihge Kartiervraag Leijten
• Gezamenfijke woordvoeringslijri

3. Overleg Toez|chthpuders

• Terugblik
• Stand van zaken actiepunten
• Beheersmatige cbnsequenties

4. Ketentest

• stand van zaken
• Tijdpad verkwerken uitkomsten
• Aandachtspunten?

])5. Tijdelijke Wet (I 5.1.2.E

• Stand yah zaken
• Vervoigstappen TW (tijdpad, tempo)

6. Brede Wetswijziging (Def)

• Stand van zaken hoofdlijnennotie

7. Wat verder ter tafel komt
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]""EFrom:
Sent:

t.2,E

Tue, 8 Mar 2022 08:40:08 +0100
"|512.E I" i,;.e' ^@minbzk.nl>; "j 

@minbzk.nl>;
.ii.e

r<! ]@minbzk.nl>To: 5.1,2,E 5.1.2.e

Cc:
@minbzk.nl>;"[ 

@minbzk.nl>;"[
@minbzk.nl>;51.2.E 5.1.2.E m 5.i.2.e

]|||@minbzk.nl>
RE: Betr: FW: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK)Subject:

Importance:

512e

High

Collegae,

Het valt mij op dat in deze input niets terugkomt over feit dat wej 
vind ik kwetsbaar in licht van het artikel. Is er nog een mogelijkheid dit in (of als opiegger bij) het dossier aan te scherpen?

] Input beperkt zich tot | jDat5 1.2 ien 5.2-1 512 ten 521

Grt

ID tie"Van:FTE |@minbzk.nl>
Verzonden: maandag 7 maart 2022 20:15 
Aan:FT7E ] (S)minbzk.nl>
Onderwerp: FW: Betr: FW: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK)

Hierbij!

Verzonden met BlackBerry Work 
(wvvw.blackberrv.com)

Van:F5E
Datum: maandag 07 mrt. 2022 8:13 PM 
Aan:FT2i
Onderwerp: FW: Betr: FW: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d 8 maart 2022 (I min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK)

l@mmbzk.nl>

■iVfSM'... . “I'diminb/k.n^]

Ha[ ]en[51.2.E 5.1.ZE

Bijgaand de beantwoording van de mondelinge vraag. Deze is door de dienst opgesteld en afgestemd met p |

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

Van: ^iiai^minMili>
Datum: maandag 07 mrt. 2022 5:34 PM 
Aan: i.t'if|ffl).minbzk.nl>. |@minbzk.nl>.1,2,E ■51,2,E •

2lminbzk.nl>s.Ui

[(Sjninbzk.nl>.

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

"1 <^.i.a.E''Kopie: |2! 'iXe

ijninbzk.nl>!.W

Beste collega's,

Bij deze, een half uur later dan gepland, de beantwoording van de mondelinge vraag.



Via Profex is een geaccordeerde versie van richting het cluster gestuurd. Deze versie is dus niet 
de meest recente versie. In de bijiage een versie met enkele aanpassingen op verzoek van het 
cluster en

Groet,

Fa
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'^5 1.2,6From:
Sent: Tue, 8 Mar 2022 09:09:04 +0100

1 r<l: ]@minbzk.nl>
RE: Betr: RE: Beantwoording mondelinge vraag Leijten

To: 51.ZE 5.1,26

Subject:

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW. bl ackberry. com)

Datum: dinsdag 08 mrt. 2U22 9:06 AM
i Mn'

Onderwerp: FW: Betr: RE: Beantwoording mondelinge waag Leijten
Aan: |<7:minbzk.nl>

Ter info, |3| heeft inmiddels aangegeven dat ze de tekst weer opneemt.
is i,2,£

Van:)^+^:E ~|
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 09:02
Aan: ^
Onderwerp: RE: Betr: RE: Beantwoording mondelinge vraag Leijten 
Urgentie: Hoog

]@minbzk.nl>512e 51,26

HaE
|51,2.6 ] komt nu op bet net en gaf aan dit geschrapte punt te missen in de mondelinge beantwoording! 
Zou njij dit geschrapte passage ajb weer op willen nemen?

Het gaat dus om weer invoegen van de volgende tekst: [5 1.2.1 en52.1

5-1 2»en5.2 1

Dank! mvg

Van:[^T^
Verzonden: maandag 7 maart 2022 17:49
Aan: [siae
Onderwerp: Betr: RE: Beantwoording mondelinge vraag Leijten

5ii.2.£ l@minbzk.nl>

1 ---l(5)minbzk.nl>

Dank voor de snelle reactie, ik heb alles overgenomen, behalve het stuk in de le alinea bij de spreeklijn over
] en dat het aan] omdat ik dacht dat we niet iets inhoudelijks gingen zeggen over15 12 ten 5.21 512ien52.1

bod komt in de kamerbrief.

Nogmaals dank!

Groet, E

Aan: "FTSf
”|5.l.^E ^

j" <j^iaE ]@m!nbzk.n!> schreef: —
]" <j5.1.2,E

3" <F^
]@minbzk.nl>."(

j@minbzk.nl>.
]@minbzk.nl>

]" <1^ @minbzk.nl>. 
!@minbzk.n!>

5 1.2.6

1" <1:12.15.1,26

Van:
Datum: 7-3-2022 17:08

ZZZ!" <1!
Onderwerp; RE: Beantwoording mondelinge vraag Leijten



Ha £31 zie ajb mijn suggesties.

Van:f
Verzonden: maandag 7 maart 2022 16:44 
Aan:[

|@minbzk.nl>--- ^6 1,2,E'

r;":-;". ■^■■'1 <T!5r—

,■ s'! @minbzk.nl>
**^g)minbzk.nl>: [ a@minbzk.nl>:S1,^E 5 1,2,E

j<jl,2,6@minbzk.nl>;
Onderwerp: Beantwoording mondelinge vraag Leijten

IS.1.2.E< 5 1.2,E TfT r

Beste collega's,

Bij deze een afgestemde AIVD/MIVD beantwoording van de vraag van Leijten. Het is erg last minute dus 
excuus daarvoor, maar als jullie nog op- of aanmerkingen hebben dan boor ik dat graag. Ik moet het om 17 
uur naar Oi mailen..

Groet,

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

[bijiage "Oplegger -mondeling vragenuur nav Volkskrant artikel Modderkolk 7 maart 2022- def suggesties
]" verwijderd](size
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From:
Sent:

l5 1.2.E

Tue, 8 Mar 2022 10:04:52 +0100
@minbzk.nl>; [

'* ^s.1.2.g
|@minbzk.nl>

i@minbzk.nl>;
To: k1.2.E 5t2e

'^5'l,2.ECc: (S)minbzk.nl>;" s:?s

1 r i.l2,l |@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>; “[

"|5.12,E ^ ]t.2.i■7. m.■/.it

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

|51,2.E 1.2.E 5,t.2.E 5 1.2.E

Subjea:
Stas BZK)

j@minbzk.nl>5 1,2,E

RE: Betr: RE: Betr: FW: 1 mondelinge vraag tb.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0

Vanuit ligt het voor de hand te laten aansluiten. ( 
begeleiden (daarj^^^J afwezig is). Leggen jullie vanuit| die lijnen svp?

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

j ziet ook graag vervanger van de ministerS1.2,E 5,1,2,£ •

]Van: j]
Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 9:34 AM 
Aan: |
Kopie: j

f5)jninbzk.nl>pTze512-e

yg:minbzk.nl> 
]@jninbzk.nl>. j

iminbztc.nKj^

I <(5111Size
I <151.2.E ]@jninbzk.nl>. {<|5 1.2.E6.1.2,E 5 1,2.E . S.1,2.E

Jll>, |g^,ininbzk.nl>.minb2k.til>.i5.u.e iStZE j<^5l.2.£

fi3^jMinbzk.nl>r^2^
|5 1,2,E

1,2,6 
S 1,2,6

'S.t.2,S I5.1.2E

Onderwerp: Betr: RE: Betr: FW: 1 mondelinge vra^ t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK)
@minbzk.nl>.[»’^e 5-i.2.e

Beste collega’s,
Bij deze een aangepaste versie waarin de opmerkingen van g| zijn verwerkt. Ik heb de opmerking van [

ook toegevoegd in de spreektekst, met een verwijzing naar 
eerdere moties die zijn ingediend. De eerdere tekstsuggestie van heb ik ook toegevoegd.
Als de mondelinge vraag wordt goedgekeurd, kan onze ^ niet aanwezig zijn voor een eventuele vooroverleg.
De vraag is wie er vanuit kan aansluiten. Vanuit de dienst kan ik aanwezig zijn.
In de bijiagen heb ik nog de moties en het jaarplan 2022 waar over de operationele knelpunten en een opiossing 
wordt gesproken toegevoegd. Die kunnen als achtergrondstuk dienen.
Groet,

]5,1 2 e

dat i512ienS21

] van de” <|E---- "jgiye"''..
Aan:

Van: "pw-l

l@minbzk.nl> schreef:
i@minbzk.nl>. ' " <™^"™gMP@minbzk.nl>.Zj”

]@minbzk.nl>
M,2-E

■ <|«yHM@minbzkjii>

!@minbzk.nl>. "j
Datum: 7-3-2022 21:46

I" <s.i,2,r <ym".....^ ri l@minbzk.nl>.Cc: i'i,1.2,6

<g£e'
Onderwerp: RE: Betr: FW: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 
stas BZK)

@minbzk.nl>

Hi alien,
De H geeft op het dossier aan:

________________ ________________________________________________________________________ _
Willen jullie dit aanvullen in het dossier? Ik zal dit dan morgenochtend toevoegen. De minister gaat eerst naar 
de RVI; als we de nieuwe versie om 10:00 hebben dan kan zij direct daarna lezen.
Alvast bedankt!
Grt EH
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]'^5 1,2,6From:
Sent: Tue, 8 Mar 2022 10:42:43 +0100

]@minbzk.nl>"[6.1.2.ETo: 5.1,2,E

]■■<[ ]@minbzk.nl>
Dossier - mondelinge vraag nav Volkskrant artikel Modderkolk 7 maart 2022- versie 8 maart 2022 
Dossier - mondelinge vraag nav Volkskrant artikel Modderkolk 7 maart 2022- versie 8 maart 2022.docx

Cc: 5.1.2.E

Subject:
Attachments;
Importance; High

El
Zie nog een paar suggesties in jullie tekst om eea wat scherper te maken. Eens?

Groet,
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TI"From:

Sent: Tue, 8 Mar 2022 10:44:30 +0100
"[512.6

FW: Webextijdelijke wet: vandaag om 12:00 uur!
FW: 1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 (1 min BZK, 0 min VRO, 0 stas BZK), artieki

T'To: |@minbzk.nl>1Z,EK
Subject:
Attachments:
Modderkolk Volkskrant 7 maart 2022 l.docx,
n_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beschermen_tegen_landen_met_een_offensief_cyberprogramma.pdf

Als toegezegd.

Groet,
P'iJO

Van:£^
Verzonden: maandag 7 maart 2022 11:20
Aan:F^ @minbzk.nl>;j @minbzk.nl> 

@mindef.ni' <gj||||||||| 
@mindef.nr <s’^EMatMM@mindef.nl>:

@minbzk.nl>; ■[ 
@nctv.minjenv.nl>; ■

@minbzk.nl>

512.6 . -Its

CC: <EllSHB@minbzk.nl>;
l@mindef.nl;

]<S22^@minbzk.nl>; |@mindef.nl>;15 1.2.6

]H§]@mindef.nl;U.E' 5-1.2,E iS.I^Z.E'

@minbzk.nl>; 
SWMI@minaz.nl>: j

^3@minbzk.nl>; gw

<gl.2.E 1.2.6fS 1.2.6 5 1.2,E ■>

is 1.2.651.2.6

wrm >.1,2,6'<jS1.2^~

Onderwerp: RE: Webex tijdelijke wet: vandaag om 12:00 uur!

Allen, hierbij alle relevante stukken.



■AJTv Jr t' • ' V ' * " £>v mmfaW:
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From:
Sent; Tue, 8 Mar 2022 10:55:31 +0100

j" <^ S 1,2.E ]@minbzk.nl>; "j
1" *C5EZZIZZZ]

To: r :5 i.i.E @minbzk.nl>; "j
..

"|5il6 5.i.2e 5.1.2,E

j@minbzk.nl>; "| i(S)minbzk.nl>; ]@minbzk.nl>;IN51.2,E . 5 1.2.« [5 1.2.E

]@minbzk.nl>;''[51,2,E

<|5t.S.E

](5)minbzk.nl>;r<i5.1.2E 51.2,E

!"<g^^^@minbzk.nl>; "[5^ 

i@minbzk.nl>

@minbzk.nl>

I" *1
1.2 E

Cc: 5.1.2E

^1££j|||| 

Subject: 
Importance:

mondelinge vraag; wrap up 
High

Collegae,

Gelet op de vele maiitjes en appjes even een finale wrap up ten aanzien van de voorbereiding van de (mogelijke) mondelinge 
vraag van de WIV.

1. Dossier. Door de AIVD is een conceptdossier aangeleverd. Ik heb daar in navolging van net nog wat aanscherpende 
suggesties aan |3| voor gedaan. Daarna kan het wat mij betreft zo door naar M. Graag een afschrift van het definitieve 
dossier naar[

2. Ambtelijke begeleiding. Bij voorbespreking en begeleiding naar Kamer zijn aanwezig: 31 (dossierhouder AIVD), F'3
(als vervanger van bewaak jij vanuit |3| dat deze collega zijn aangemeld en

] en ondergetekende.5,1,2,E

(inhoud wet) en r5i.2E
worden uitgenodigd of worden bericht als het niet doorgaat?

il2.e3. Woordvoeringslijn. Ik zag dat er door
] geaccordeerd voorstel in dossier? Zo ja, welke?

nog wordt geschakeld over dit dossier met #zit er nu eenr5.'l.2,E“

door [51.3.E

Volgens mij hebben we eea zo strak opgelijnd. Mocht je nog wat missen, dan hoor ik graag.

Groet,
mm
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'^5 1,2.EFrom:

Sent: Tue, 8 Mar 2022 11:21:22 +0100

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

|@minaz.nr cl" ***^@minaz.nl>;"[
'^;,E '■

j" <[5'i.2.e‘ )@minbzk.nl>; "[To: 6 1.2E

^ri2,E j" <^51.2E
Jiae’I

|@minbzk.nl>; 11%; |@mindef.nr 
;nl" <J2££j

5.1.2.E .1,2.E

<^1,2,Eji
"|51,2,E**

|@mindef.nr |(®mindef.nl>;
r <^iii3l@niinjenv.nl>

|@mindef.nl>;Is 1AE

5 1 2i!LM
^'s'ize . j@minbzk.nl>; .nl>;Cc: ;5,1,2,E

]@mindef.nr’
j(S)nctv.minjenv.nl"

Vergadering Stuurgroep herziening WIV

j(S)mindef.nl>;"['^51.ZE {(Siminaz.nl 
]@nctv.minjenv.nl>;"(;

|@minaz.nl>;51,2,E 51,2.E

](S)minbzk.nl>51,2.E ■ 5i.2,ef51,2,E

Subject:
Attachments:
n_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beschermen_tegenJanden_met_een_offensief_cyberprogramma.pdf, 
Agenda20220310.docx, NummerO Motie_van_hetJid_Ceder.pdf, Nummer 5 Motie_van_hetJid_Van_Baarle (l).pdf, Nummer 
4 Motie_van_het_lid_Van_Baarle.pdf, Nummer 2 Motie_van_hetJid_Leijten (l).pdf, Nummer 1
Motie_van_hetJid_Leijten.pdf, Jaarplan_AIVD_2022.pdf, Dossier - mondelinge vraag nav Volkskrant artikel Modderkolk 7 
maart 2022- versie 8 maart 2022.docx, woordvoeringslijn n.a.v. MV Volkskrant artikel Modderkolk.docx, terugkoppeling 
gesprek toezichthouders, artieki Modderkolk Volkskrant 7 maart 2022.docx

Allen,

Aanstaande donderdag treffen wij elkaar in de stuurgroep herziening WIV (14.30-16.00 uur, Ministerie BZK, Turfmarkt 147, 
N36.09 Zeelandzaal). Hierbij doe ik jullie toekomen de agenda van het overleg (zoals afgestemd met de werkgroep herziening 
WIV) alsmede de op dit moment beschikbare bijiagen.

Met vriendelijke groet,
ISI3
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Agenda

Striiiirgroep herziening WIV 

10 maart 2022

Qpening1.
2. Actualiteiten

• Artikel Volkskrant (bijlage 1)
• Motie Vail der Staajj (bijigae 2) en brief hoofdlijneh TW (nazending)
• Moridelihge Kaitiervraag Lejjten (bijlage 3)
• Gezamerilijke wdordvoeringslijn (bijlage 4)

Overleg.Toezichthouders

• Terugbiik (bijlage 5)
• Stand van zaken aetiepuntefi
• Beheersrhatige cbnsequenties

3.

4. Ketentest

• Stand van zaken
• Tijdpad vefkwerken uitkomsten
• Aandaditspunten?

Tijdelijke Wet

• Stand van zaken
• Vervolgstappen TW (tijdpad, tempo)

5.

6; Brede Wetswijziging (Def)

• Stand van zaken hoofdlijnennotie

Wat verder ter tafel komt7.
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HIFrom

Sent:

IS t,2,E

Tue, 8 Mar 2022 11:26:16 +0100
l@minbzk.nl> 

RE: Betr: mondelinge vraag; wrap up

ItTo;
Subject:

Top. Dank,

Si.lE'Van:
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 11:21

|@minbzk.nl>

Aan:gT^
CC:

]<l ]@minbzk.nl>51.2.E

H ]@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; [5.1.2,E |ST.2.E 5l2e
]@minbzk.nl>; j^’-« j@minbzk.nl>;[ ](a>minbzk.nl>;] <^S1.ZE7; 5 t.2.E ^ 5 t,2.E

]<!<1 [@minbzk.nl>; |st.a.E ~ 
|@minbzk.nl>,i»^^g

|5.1,2,E 1.2,E ■5.1.ZE

E 3@minbzk.nl>
Onderwerp: Betr: mondelinge vraag; wrap up

51.2,E

Bij deze de aangepaste versie [51.2.6 f

zou je deze versie willen voorleggen aan Minister?/

Dank!

Greet,

-JouSiSaTlT?"

. k.-

. ir .^1
v.x^,-.ilWi-

ky ■.i:'T <','..=tK^=P .If S-
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•; ■£'"tii 7>. r •Jn:':.
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-
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l( IIIFrom:

Sent:

I51.2.E

Tue, 8 Mar 2022 12:20:13 +0100
j(5)minbzk.nl>;

|@minbzk.nl>; "[*3^ 
@minbzk.nl>

<^|^2£m@minbzk.nl>; "P"B'i'Ie ill IITo: 5,1.ZE

III @minbzk.nl II(5)minbzk.nl>; <^r5,E l.2,E

@minbzk.nl>; r<(|5'i!;~E 5 1,2E • • •512«

;r2j‘^S,1.2,E ■ @minb2k.nl>; HICc: 51.2E

@minbzk.nl>; "f M3(®minbzk.nl>; 
RE: Betr: Fw: mondelinge vraag; wrap up

]@minbzk.nl>>.1.165.1.2.E

Subject:

Collegae,
De rrK3ndelinge vraag voor het vragenuur van heden is afgekeurd. Dank voor de voorbereiding!

Verzonden met BlackBerry Work 
{www.blackberry.com)

Van; Eelco Karthaus <celco.karthaus a:minbzk.nl>
Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 11:36 AM
Aan: barutNET <gul.barut@jnmbzk.nl>. Kappcn, Eelco van <Eelco.KaPDcn ^jninbzk.nl>. Dicicmans, Rob 
<Rob.Dielenians/5ijpinbzk.nl>. henk-tnartijn.breunesse@niinbzk.nl <henk-niarttjn.breunesse@minbzk.nl>. Schuumian, Karel 
<Karel.Schuurmanf^.minbzk.nl>. Fessem, Lukas van <Lukas.Fessem@minbzk.nl>
Kopie: Schipper-Spanninga, Hanneke <Hanneke.Schipperfg;niinbzk.nl>. Woude, Wytze van der 
SiedsmaNET <ton.siedsma'2toinbzk.nl>. claassenNET <tcm.claassen@minbzk.nl>
Ondcrwcrp: Fw: Betr: Fw: mondelinge vraag; wrap up

|@jninbzk.nl>.

Allen,
In overleg met en____
mondelinge vraag. @1231 i'i indien nodig aan? 
Mvg,
Ih:!

besloten dat Ik straks eveneens aanschuif bij de voorbereiding van de

.. DupkMai 1?7'

h'-l?
\ -
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From:
Sent:

15.1,2.E .

Tue, 8 Mar 2022 14:21:57 +0100
'[5 1.2,E ]" ■ ^ |@mihbzk.nl>To:
HoofdlijnenTijdelijkeWet
HoofdliJnenTijdelijkeWet.dbcx

Subject:
Attachments:

Zoiets?
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Tue, 8 Mar 2022 14:31:10 +0100
From:
Sent:

"'I*' ,<p!l.2.E . . ]@miribzk.nl>To:
HoofdlijnenTiJdelijkeWetSubject:

Attachments: HoofdlijrienTijdelijkeWet.docx

I

t
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From:
Sent: Tue, 8 Mar 2022 14:36:57 +0100

@minbzk.nl>; 1To: 5.1.2.E ••

]@minbzk.nl>;<F^ 3@minbzk.nl>
]@minbzk.nl>;

iri”
<^51.2.6Cc:

<|St'2,E ]@minbzk.nl>
RE: tekst brief over Tijdeiijke wetSubject:

in nieuwe versie wordt dit genuanceerd tot 
opmerkingen meenemen). Daarnaast gaat het in nota expliciet mee als aandachtspunt voor M.

3". Ben met [ ] nu teksten aan fijnslijpen (waarbij we jouw.2.j8n5.2.t ■ 51,2,E

Van: gw
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 14:34 
Aan:Fui'
CC:

j <j5.t.2.e g^@minbzk.nl>

]<S1 JH@minbzk.nl>; 
|@ minbzk.nl>;

;.nl>s.iT2.e

IZ3<EflI
](S)minbzk.nl>

] ‘'E2E ](®minbzk.nl>;

Onderwerp: FW: tekst brief over Tijdeiijke wet

|5.1.2.E ' I

Morgen staat op de agenda van het PO een concept-brief aan de Kamer over de tijdeiijke wet. PST had daar al een eerste 
concept voor gemaakt, waar ik op heb gereageerd. Ik begrijp dat Pg| op basis van dat concept een aangepast concept 
maakt.

Ik wil toch aandacht vragen voor een kwestie die ik ook in mijn commentaar heb aangesneden, nl of we met de brief over de 
tijdeiijke wet en de uiteenzetting over pHwaST
fundamentele discussie over het stelsel van toets en toezicht in het licht van de aanbevelingen van de ECW alsmede de 
analyses daarmee op voorhand al niet de nek omdraaien.

eigenlijk de nog te voeren meer

[S.12J 8ft 5.2.1 ■

W. ■j.
->s.

Bovendien lijkt me dat dit een kwestie is die de instemming moet hebben van alle voor de Wiv verantwoordeiijke 
ministers. BZK en Def kunnen dit nmm niet in hun eentje beslissen.

i«l

Van:
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 13:48 
Aan: F5~~

<;5.«,E

Onderwerp: RE: tekst brief over Tijdeiijke wet

]

1@minbzk.nl>: |T<Te'
l@minbzk.nl>

]g)minbzk.ni>; Fue

Zie mijn opmerkingen. Focus ligt wel erg op jTiii'wMT 
bevoegdheden van de diensten zouden worden opgerekt.

en neemt niet direct de kritiek van Modderkoik e.a. weg dat de

Van: pW
Verzonden: maandag 7 maart 2022 17:59
Aan: 255

;.nl>1

]<E!5 1@minbzk.nl>: <|5TS’ 1@minbzk.nl>;[51,2X
;.nl>

Onderwerp: tekst brief over Tijdeiijke wet

Ha mensen,

Ik heb even gekeken of er alvast iets van een concept Kamerbrief is te maken inzake de Tijdeiijke wet, conform de wens van de 
minister.
Zie hierbij een aanzet, waarbij ik de tekst van Defensie als basis neem, en probeer wel iets meer te zeggen zonder te veel in 
detail te gaan. Ik heb me gepermitteerd om toch iets op te nemen over J 
gaat de diensten misschien te ver, dus ik deel het eerst alleen even met jullie voor reactie.

]DatS.t.2f en S5.1
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'^5 1.2.EFrom:

Sent: Tue, 8 Mar 2022 14:38:35 +0100
"I's.t.i.E

HoofdlijnenTijdelijkeWet 
HoofdlijnenTijdelijkeWetdocx

r<( ]@minbzk.nl>To: 5-1ZE

Subject:
Attachments:

Laatste: met zinnetje over hoofdlijnen
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irFrom:

Sent: Tue, 8 Mar 2022 14:57:15 +0l00 
]@mindef.ni"'

FW: HoofdlijnenTijdelijkeWet 
HoofdliJnenTijdelijkeWet versie 1450 uur.docx

3@mindef.nl>iiirTo: .13i&

Subject;
Attachments:

Als besproken. Svp niet vender verspreiden. Brief voIgt straks voor formele afstemming.
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From:
Sent: Tue, 8 Mar 2022 15:03:08 +0100

j@minbzk.nl>;"[
Memo communicatiestrategie tijdelijke wet Wiv opm H 
Memo communicatiestrategie tijdelijke wet Wiv opm

]"<E!E"jSl.Ze ]@minbzk.nl>■«451.2.ETo: 5.1.2.E >

Subject:
Attachments:

En mijn wijzigingen (vooral tekstueel)
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

|5.i;2,E

Tue, 8 Mar 2022 15:51:04 +0100
[■^wMjt'**iw.»'W*i'^>|@rninbzk.nl^

P020220309
P020220309.docx

Zoiets?
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irFrom:

Sent:

T'i5.1.2;E-,

Tue, 8 Mar 2022 16:11:35 +0100
'(5.1,2;E • ■ ■ I” ^5.1.2;EirTo: ](a)minbzk.nl>

Subject:
Attachments:

FW: P020220309 
Memo tijdelijke wet opm j 5,1.2,e
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'151,2.6From:
Sent:

J..

Tue, 8 Mar 2022 16:39:10 +0100
1 m <^S 1,2.E" @minbzk.nl>; '1To: 51,2.E 5.1.2.E

<ESE
"(5 1,2,6

^(S)minbzk.nl>;
<]5 12,t

‘/|gi@minbzk.nl>;
S^^@minbzk.nl>

'1s.u6....... ;;

1.2.j S" <liS3S minbzk.nl>; 114 '^@minbzk.nl>;<}S‘<.2.6

r ]@minbzk.nl>;
Bi!ro(S)minbzk.nl>:"[

|@minbzk.nl>; 5.1,2,E

<js^
^51.2.6

1"3 T_"T, ..ifi'■TM■Jin

@minbzk.nl>; "j
]@minbzk.nl>; "EiEEZII^SBBB 

Stukken over Tijdelijke wet voor PO morgen 
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet.docx, Notitie voor minister over Tijdelijke wet en

<[5W ](a)minbzk.nl>;Cc: 51.2.e

IN |@minbzk.nl>1512e 5,1.26

Subject:
Attachments:
krantenartikelen.docx

Ha beste mensen.

Met zeer veel dank voor het snelle schakelen vanmiddag, hierbij de stukken over de Tijdelijke wet voor het PO morgen, die 
zojuist in tas Minister en gf zijn gegaan.

E3/^ zorgen jullie dat de stukken bij Q komen?
] en j liggen stukken voor het PO morgenochtend klaar bij151,2,6 75^

Hartelijke greet,
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From:
Sent: Wed, 9 Mar 2022 11:23:23 +0100

]@minbzk.nl>
is'i'Se

j" <[51,2,6To: ‘^sta.E
'151.2.E DM .......... |@minbzk.nl>;

]@minbzk.nl>; "j
1@minbzk.nl>

Cc: 5.1.2,e

IM<[sW ]@minbzk.nl>; "[^1.2.6

|@minbzk.nl>;"[
hoofdlijnen voor zo dadelijk
Stukken over Tijdelijke wet voor PO morgen
High

]5 1,2.E51.2.E

<^5r2.E' j” <[?ilE5 1.2,6

Subject:
Attachments:
Importance:

] (e-a.).512E

Voor het overleg van zo dadelijk even een "wrap up" van alles wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. Althans, voor 
zover ik dat nu in beeld heb.

Centrale vraag:

• Hoe om te gaan met toenemende (politieke) druk op versnellen wetsvoorstel TW.

Aanleiding

Oekrai'nedebat: aangenomen motie Van der Staaij die oproept wet snel te wijzigen om diensten in staat te stellen 
cybervraagstukken het hoofd te bieden.
Artikelen Volkskrant en NRC met kritisch en deels onjuist beeld TW: situatie Oekrame wordt misbruikt voor extra 
bevoegdheden en behelst bovendien afschalen toezicht.
Mondelinge vraag Leijten over voornoemde artikelen (die niet is doorgegaan)
Aanhoudende roep diensten (m.n. MIVD bij Opl) tot wetswijziging.
In RIV (kennelijk) positieve grondhouding voor TW

Wens ”!?i/minister

• Na ketentoets traject TW zoveel als mogelijk versnellen. Huidige tijdpad toont te weinig urgentie. Denken aan: 
overslaan MR (of louter alleen melden), wkb simultaan aan ketentest, wel brede ketentoets, simultaan met ketentoets 
consulteren.

• Via Kamerbrief (eerst wens eigen brief, nu lijn om eea in brief NCTV over Oekrame mee te nemen) de SvZ wetswijziging 
melden met als doelen:

aangeven dat urgentie motie Van der Staaij wordt gedeeld
aangeven dat met TW al wordt gewerkt aan opiossen door diensten gevoelde problem en 
aangeven dat dit al liep voor oorlog Oekraine (sinds eind vorig jaar)
aangeven dat toezicht niet wordt afgeschaald en dat we over invulling daarvan spreken met toezichthouders 
aangeven wanneer we verwachten wet aan TK aan te bieden
aangeven dat we 00k met bredere wijziging doende zijn (EGW-traject) en dat we na indienen TW met 

hoofdlijnennotitie ter zake komen.

o
o
o
o
o
o

• Strategische voorlichtingslijn opstellen.

Aandachtspunten

5,1.2i«n52.1



[TilTSW

Stand van Zaken:

• Passage Kamerbrief £221 Probeer ik bij overleg te laten voegen, maar vergt nog wel externe afstemming.
Afspraak dat deze via AIVD richting £23 brief wordt geschoten.

• Onhelder is nog steeds wat nu versnelde tijdpad kan zijn. Zal straks vanuit helderheid over moeten kunnen 
worden geven. Streven naar aanbieden TK in mei?

• Donderdag is er STG WIV. Voorstel ook vooral daar even brede afstemming te laten plaatsvinden. Kwam net ook als 
wens uit WG WIV.

• 1^21 en zorgen voor passend traject aanbieding OOG-rapportage.



Docnr210

From
Sent:

I

Wed, 9 Mar 2022 11:23:48 +0100 
<*•*,**■

FW: hoofdlijnen yoor zo dadelijk
Stukken over Tijdelijke wet voor PO morgen
High

"SIAE .,11 @minbzk.nl>To
Subject:
Attachments:
Importance:

Ook voor jou.



Docnr211

From:
Sent:

|5,i2,e
Wed, 9 Mar 2022 11:55:40 +0100

l@minb2k.nl>; "ESE 
1" ~~

]@minbzk.nl>
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (verweking opm Q) 
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (verweking opm |3|).docx

To:
j|^@minbzk.nl>; 

]@minbzk.nl>; 'IJEEUZE
]@minbzk.nl>; *j

<j51.2,E' ■- '

Subject:
Attachments:

5,1.2,EWi
rz.E 3^

Allen,

Bijgaande een voorzet voor de passage in de brief van de | Met nog PM-punten over het tijdpad (bespreken we ook zo 
dadelijk nog). | wil, naar ik begrijp, de brief vandaag uitdoen. Indien nodig graag spoedig reactie.
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1,J,EFrom:
Sent: Wed, 9 Mar 2022 11:58:34 +0100

1
FW: Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (verweking opm Q) 
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (verweking opm H).docx

|@minbzk.nl>To: 51.2;E

Subject:
Attachments:

Ter info. Kreeg hem niet afgestemd voor over om 12 uur. Dus niet erbij gedaan. Geeft ook mogelijkheid eea na overleg nog te 
polijsten.

Ou(;«caat211
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From: ]'
Sent: 7>1912022 12:00:06 PM

<1!To: ]@minbzk.nl>5.1.2.E

CC:
Subject: FW: Brief beleidsreactie OOG-kabel 
Attachments: Scan_van_een_Xerox_MFA.pdf;

------Oorspronkelijk bericht
Van: If
Verzonden: woensdag 9 maait 2022 11:55 
Aan:j
Onderwerp: FW: Brief beleidsreactie OOG-kabel 
Urgentie: Hoog

IZE

];E ];f5.1ZE 1.2,E

Ha beste mensen,
Omdat het denk ik wel belangrijk is dat jullie hier in elk geval van op de hoogte zijn, bijgevoegd de laatste 
versie van de beleidsreactie op het CTlVD-rapport OOG-kabel. Het stuk is nog niet geaccordeerd door de 

maar omdat we anders met de ondertekening door de ministers en de verzending (dinsdag 
aanstaande) in de knoei komen, moet het zoiezo eind van de middag in de tas van de 13 
Hartelijke groet,

------Oorspronkelijk bericht------
Van: [
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 11:49 
Aan: \
Onderwerp: Brief beleidsreactie OOG-kabel 
Urgentie: Hoog

5.12.E

j@mindef nl', ^^jm@mindef nl'; ~~|@mindef nl*5.1^,E

Ha jongens,

Hierbij de laatste versie van de OOG-kabel brief die ik net via de binnenlijn van ontving. 
Is nog niet geaccordeerd doorf 
alvast maar even aan jullie.
Stuk gaat hier eind van de middag hoe dan ook naar □I

maar we hebben niet zoveel tijd meer, dus ik stuur deze spoedshalve5.1.2,E

I5.1.2.E

------Oorspronkelijk bericht------
Van: ^i^^jHi@minbzk.nl 

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 11:47
Aan: ~ZIZIZIZII
Onderwerp: Scan van een Xerox MFA

|5-1.2,E

U heeft een scan gemaakt. U vindt de scan als bijlage bij de e-mail.
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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From: ■~^ll

Sent: 3/9/2022 12:01:19 PM
]@niinbzk.nl>To: t < 5.1.2.E

CC:
Subject: FW: Brief over stand van zaken cybersecurity in relatie tot conflict oekraine 
Attachments: Scan_van_een_Xerox_MFA.pdf;

------Oorspronkelijk bericht
Van;
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 10:27 
Aan: [
CC: 1
Onderwerp: Brief over stand van zaken cybersecurity in relatie tot conflict oekraine

!5.1,2.E

]5.1 ^.E

Zoals besproken, hierbij de brief "van Jen V waar de op reageerde.
■SA^M

------Oorspronkelijk bericht------
Van: |_]^^_jjVyjj|@minbzk.nl 
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 10:23

Onderwerp: Scan van een Xerox MFA

U heeft een scan gemaakt. U vindt de scan als bijlage bij de e-mail.
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 
veitonden 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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Algefnehe Inlichtingeh- eri
Veiligheidsdienst
Minfsttrie van Bimenlandse Zakenen
Koriihkrijksrelati^

Aan:
MinBZK 20010

2500 Den Haag

Via:
iiSBZK

Contact

Van:
Oni kenmerk
93^1ell>-orl-l.I

Datum
8 maart 2022memo Mede dndeitekening Kaitierbrief J&V/ DEF stand van zakeh aijiagen 

pp het gebied vap cybersecuiitY in relatie tot conflict °
Oekraine Pagina 

1 van 1

Aanleiding
In. het debat over de situatie in Oekraine van 28 februari 2022 zijn vragen gesteld 
over o.a. de Nederlandse voorbereidheid in het cybefdpniein en de cyberdreigihg 
die voortkomt uit het huidige conflict. De MinJ&V en de MinDEF zijn voomemens 
deze gezamenlijk te beantwoorden.

Advies
• U wprdt geadviseerd In te stemmen rnet mede ondertekening van deze 

Kamerbrief.
• Dit vanwege de in de brief veninelde betrokkenheld van de AIVD bij het 

onderkennen van de cyberdreiging en het versterken van de 
weerbaarheid.

• De brief is inhoudelijk vender in orde en met de AIVD afgestemd.

Toelichting
In de reactie op de vragen van de Kanrier over de Nederlandse 
voorbereidheid in het cyberdomein geeft de brief een situatieschets en een 
beeld van de bPstuurlijke en operationele r^pons.
Met name t.a.v. het laatste onderwerp wordt yerwezen naar de rdl van de 
AIVD (en MIVD) bij het onderzoeken van dlgitaie aanvallen van stateiijke 
actoren en pp basis daaryan andere partijen informeren en In staat stellen 
hnitlgerende maatregelen te nemen.
Tevens v/ordt yerwezen naar de AIVD om handelingsperspectief te geven 
voor belanghebbende organisaties over hpe zij zich kunnen beschermen 
tegen cyberaanvalleh van stateiijke actoren.
Ook wordt verwezen naar het belang Nederland te beschermen tegen 
landen met een offensief cyberprogramrna, naar de knelpunten in het 
cyberdomein en naar de motie vd Staaij.
Vanuit deze beiangen ligt het in de rede dat u als mede ondertekenaar van 
deze brief wordt vermeld.



1 I

f:: i1
1I® 1
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'Is 1.2,EFrom:
Sent: Wed, 9 Mar 2022 12:03:59 +0100

IIITo: :.nl>[S1,2,E

Bijiage - Passage TW voor Kamerbrief Oekraine



Docnr219
'^5 i.;,e'From:

Sent: Wed, 9 Mar 2022 12:44:22 +0100

<j5 i,';,E

]@minbzk.nl>;]@minbzk.nl>; I” <j5.1,2.E

]@minbzk.nl>
To: ]5,1,2,E5 1,2.E

'js 1,2.6 ](S)minbzk.nl>; Z]"
]@minbzk.nl>;

]@minbzk.nl>
r<iCc: 5,1.2.E

<F^
Subject:
Attachments:

Documentl
Documentl.docx

Allen,

Heb aanpassingen als net besproken gedaan (zie bijiage). Weet niet hoe deze zich tot niet besproken zaken verhouden in de tijd 
(WKB-toets, etc). ¥*M ] kijken jullie daar svp even na.

Ga nu naar Den haag.

Grtz
mg
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De voorziene volgende stappen zien er als voIgt uit.

PlanningProcesstap Beslispunten

17/ 18
maart
maart

Ketentest

Resultaten ketentest verwerken 21 - 23 
maart

Wv lijn in voor akkoord ministers 24 maart

25 maart Alleen meldenMR

Wetsvoorstel in consultatie We kiezen voor 
week ivm spoed.

4-11
april

Brede
consultatie. 
Alsmede briefing 
voor
maatschappelijke
organisaties

WKB-toets 1-15
april*

Aanpassen wetsvoorstel n.a.v. consultatie 11-18 
april.

Wetsvoorstel gereed voor spoed adviesaanvraag 
RvS

18 april Nemen we 2 
weken voor

Wv lijn in voor akkoord ministers 28 april

Aanleveren CB3 2 mei

CBJ 10 mei

Aanleveren kamer le week Moet M
afstemmen met 
Kamer en vice 
president RvSt

mei

Staatsbiad 1/7

8 juli - 5 
September

Reces TK



Docnr221

i,2,eFrom:
Sent: Wed, 9 Mar 2022 18:17:35 +0100 

l@mindef.nl" <[ ]@mindef.nl>To: ")S1.2.E

RE: concept kamerbrief
5.1.ZE

Subject:

HalH:
Wat later bericht dan voorzien, vanwege alle vergaderdrukte.
Ik verwacht dat het concept morgen tot jullie komt. Mbzk streeft naar verzending op dinsdag. 
Met minBZK is besproken dat eea alleen kan postvatten als brief een gezamenlijke is.
Met vriendelijke groet.
I SIZE

tmindef.nl @jnmdefnl>Van:
Datum: woensdag 09 mrt. 2022 12:30 PM
Aan:[s^_______ ______
Onderwerp: concept kameibrief

riz,s'

M.il’l fa:minbzk.nl>

Ha

Heb jij enig zicht op wanneer de concept Kamerbrief met ons (Def) gedeeld gaat worden?

Groeten,
E50i
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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Wed, 9 Mar 2022 20:42:14 +0100

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

'^S'UEFrom:
Sent:

|@minbzk.nl>; "jsisj-” 
^nJH@minbzk.nl>;

J”To:
]“

<|5i.;,E

I" <j51.2.E

Subject: RE: Lijn van de brief naar mijn idee

' • ; ■ I Onderstaand bericht ontving ik net van ambtelijk

I Eigenlijk is deze brief niet de juist plek voor dit onderwerp. Als het 
dan toch moet zou ik volstaan met de mededeling dat kabinet werkt aan een wetsvoorstel naar aanleiding van 
de problematiek die wordt veroorzaakt door landen met een offensieve cyberstrategie en het functioneren van 
onze diensten onder de WIV. Dat is de oplossingsrichting. Een Kamerbrief hebben we (nog) niet 
afgesproken. [
I512ien52j

5l.2i

Def Werd gegeven nav brief Justitie.
5.1.2I

Sf.ZrenS.Zt

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: _________ ________________
Datum: woensdag 09 mrt. 2022 8:31 PM 
Aan:?

@niinbzk.nl>>.U.B

5-UcJ <^,minbzk.nl>, ^ I lii’"5.1,2.C ••

«:minbzk.nl>1,5,E

OnderweiTi: FW: Lijn van de brief naar mijn idee

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:|w
Datum: woensdag 09 mrt. 2022 8:22 PM 
Aan: «T5rs 
Kopie:
Onderw erp: Re: Lijn van de brief naar mijn idee

®mindef.nl l@mindef.nl>',2.e

@mindcf nl <l^'f^^'ka^^^@mindefnl>■51.2,E

Lijkt mij een prima lijn. Moet het nog wel even met Kajsa bespreken Maar verhogen urgentie op deze manier kan
geen kwaad
Met vriendelijke groet,
6.1.2,E

NB.
Beantwoord deze mail op een moment dat het uyje uitkomt. Ik verwacht niet onmiddellijk antwoord. 
Als iets spoed heeft zal ik dat altijd te voren expliciet aangeven via app of sms.

Van:
Datum: woensdag 9 maart 2022 om 18:44:52 
Aan:
Onderwerp: FW: Lijn van de brief naar mijn idee

1@minbzk.nl>

|@mindefnl>I" <Tt5rsiae [sTTe

Zo’n soort brief denken we nu aan.
Dus niet veel inhoud maar proces. Met als oogmerk een wet voor de zomer in staatsblad.



Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Tajninbzk.nl>VanipwJ
Datum: woensdag 09 mrt. 2022 6:43 PM

<TOT“““—“““ ^jninbzk.nl>. jjlfd;jninbzk.nl>. b’ 1Aan: 5.1.2.E

j@minbzk.nl>. [ 
Ondcmcrp: Lijn van de brief naarmijn idee

H M@|pinbzk.Bl>HISI.ZE 51.2.E 5,1.2,E 51.2,E

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW. bl ackberry. com)

Dit bericht kan informatle bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nief de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan 
de afzender te melden en het bericht te verwljderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die vetband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch vetzenden 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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From;
Sent:

p.iAe
Wed, 9 Mar 2022 22:20:39 +0100

1 1' |@minbzk.nl>; r<! jm@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>;

To: 5.1.^E s.i.a.E

'^i.ze
)(a)minbzk.nl>; 

' i(gminbzk.nl>: 
)@minbzk.nl>; "J

T< |@minbzk.nl>;
....... ]@minbzk.nl>:
)@minbzk.nl>;"[ 

]@minbzk.nl>;

^5T2.E 51.2.E 51,ZE rzE
SIZE

^512E

<[^2SSBffii^@niinbzk.nl>; "j

r<! ]@messchaert.nl"5 T2R 51,ZE '5 1ZF

@messchaert.nl>; r<i51.ZE 5.1,ZE

]" <P'^ ]@mmbzk.nl>51.2 9

"J^2.E j** i^5l.2.E l@minbzk.nl>;Cc: |@minbzk.nl>51.ZE >.1.ZE

Subject: RE: Terugkoppeling PO Min BZK-DGAIVD

Geel klopt niet, ligt bij minister zelf. Ik kan wel voorafgaand aan telefoontje met VP RvS met
H bellen.;5 1 2.« . . .

In overleg vandaag gaf vz CTIVD niet te voelen voor tijdstip dinsdag einde dag. Contact met 
3 heeft opgeleverd dat ik morgen nieuwe poging waag met benoemen argumentatie aan 
zijde minister. Dan vrijdag contact met vzTIB.

Wordt vervoigd.

Groet EE

](S)minbzk.nl>Van:F^ IS.I.ZE

Venonden: woensdag 9 maart 2022 16:09 
Aan:[f3^ y@minbzk.nl>; f ]<EEZ ]3@minbzk.nl>;[ 

]@minbzk.nl>; [

pT2.e 5,1.2,E 5 t.ZE

|@minbzk.nl>; ]<[|@minbzk.nl>;^ t.2,£’ f5..1.2.E 51,2,E 5 1.ZE

J@mmbzk.nl>; ([S.i.ZE 5 1.2.E

@minbzk.nl>; | 
@minbzk.nl>; £

]@messchaert.nl;( <[ T3@minbzk.nl>;(5 1.ZE 5.1,ZE 51,2,E 51.ZE

J@minbzk.nl><51.2.6 5,l.2e

CC: |51-ZE ;

Onderwerp: Terugkoppeling PO BZK-DGAIVD

S'l-iE |@minbzk.nl>; pTT]@minbzk.nl>; [51.2.6

|@minbzk.nl>

Allen,

Uit het PO haalde ik de volgende hoofd-/actiepunten:

Hoofdpunten:
- aan zorgvuldigheid ketentest wordt niet getomd
- wettelijke termijn CTIVD rapport wordt gevolgd
- Oekraine Actua versterken al bestaande urgentie tijdelijke wet
- in brief over tijdelijke wet moet vooral het waarom aandacht krijgen / wel moet worden bezien 
voldoende duidelijk naar voren komt voor vz CTIVD
- Mikken op voor het zomerreces tijdelijke wet in staatsblad

5,1 Zsen 5.2.1 :

Actiepunten:
- onderstaande afstemmen met Mivd/Def: Q1 belt ■
- in brief J&V over cybersecurity en Oekraine enkel verwijzen naar komende brief over tijdelijke wet (inmiddels 
doorgegeven aan J&V)
- verzoek versnelde advisering RVS en behandeling parlement telefonisch afstemmen met RVS/TK/EK: ...[
- CTIVD verzoeken om uitbrengen rapport naar einde dag dinsdag te verplaatsen; [
- TIB ook informeren; EEB

51,ZE



D-^- dinsdag einde dag twee brieven emit: brief uitwerking motie vd Staaij en tijdelijke wet 
kabinetsreactie rapport CTIVD: aivd
- akkoord vragen MR voor nieuwe formele consultatie (MR voorgezeten doorF^):
- bezien of termijn intemetconsultatie kan worden verlengd:
- voor intemetconsultatie rondje leden EK:

+ 5.1.2.E5,r2.«

1,2.E

] met ondersteuning departementen+diensten

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)
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'Ss.t.tBFrom:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 06:35:31 +0100

<^SHni@minbzk.nl>; 'inSeT^ “IHWTo: 3@minbzk.nl>;,S.t2.E ••

i ]"<g^ 3@minbzk.nl>
"|5,TAe

RE: Passage tijdelijke wet in oekrainebrief

12E s

|@minbzk.nl>; -r—t [■Cc: ;.nl>51XE
Subject:

Ha[S«g
Optie 1 is denk ik inderdaad de meest voor de hand liggende. Vraagt wel expliciet consent minBZK (want anders dan 
lijn die was besproken). Zou daarom haar vanochtend zsm kattebelletje sturen met (a) [ 

j en (b) optie 1 meegeven met daarbij (c) aangeven dat ze alsnaitemayieff
5.12

]i51.2i 512!

3512.

Ik vermoed dat lijn Jigt bij telefoneren (hij was gisteren druk in de weer met mailen, zalp'^^lje hebben 
doorgestuurd neem ik aan). Dus beter die optie direct meenemen. Dan kan M zelf afweging maken hoe heet ze deze 
soep wil opdienen.
Grtz.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

tmVan: 1^2
Datum: donderdag 10 mrt, 2022 12:03 AM 
Aan: E2
<f'ggMHHM@mmb2k.nl>
Kopie:
Onderwerp: Passage tijdelijke wet in oekrainebrief

.nl>

@;minbzk.nl>. 3.12.E-, •• ■ 12.B •

[mSFJ

Ha alien.

Hierbij even over de oekrainebrief.

Situatie;

JenV geeft 2 opties. Andere optie kan,
maar vraagt creativiteit en werk richting JenV.



i.r2,E

Vraag is of jullie deze lijn delen. Het is lelijk, maar zie niet direct een beter alternatief. En natuurlijk hoe we met een opiossing de 
lijnen doorgaan.

Groet,

I"*!

Verzonden vanaf mijn iPhone met HCL Verse

Verzonden vanaf mijn iPhone met HCL Verse

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 verzot^t dat aan 
de afzender te meldon en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van vrelke aard ook. die verband houdt met risico’s verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not interrded 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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'^sj.a.EFrom:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 06:48:19 +0100

j@minbzk.nl>; "fsisr^<f |@minbzk.ni>;']It xr r<iTo: s.t.ze S 1,2,E 5.1.2E S 1.2,6

j" <\S.1,ZE @minbzk.nl>
']5.t2E "

RE: Passage tijdelijke wet in oekrainebrief

8,1,26

j@minbzk.nl>; —□" ]@minbzk.nl>Cc: i5.i,2,E .i.2.e

Subject:

is om hele pakket brieven (oog,__
brief niet lukt, gegeven deadline. Ik zal dat_ 

Ok? Lukt bet voor 930 die richting M af te schieten?

Ps; verzoek en brief TW) tezamen aan M voor te leggen). Denk dat dit voor 
I zo wel even melden. Tevens dat optie in voorbereiding is.

|5.1.2e6 t.2,E

St2.e 5,t.2,6'

Met vriendelijke groet,
[5,1.2,E

Dupiicaat 224
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Thu, 10 Mar 2022 06:51:37 +0100
'^51Ae ■■ ~

|@minbzk.nl>;
FW: Lijn van de brief naar mijn idee

From:
Sent:

T ,^,^mU@minh7k nl>- ''|

t@minbzk.nl>
To:

rsr 1,2.E

Subject:

Ti

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.bl ackberry. com)

Vaii:|sw
Datum: donderdag lOmrt. 2022 12:37 AM 
Aan: [

3 @minbzk.nl>

@minbzk.nl>. Tf2)minbzk.nl>.5 1.2.e 1,2.E
I I

Ondenverp: RE: Lijn van de brief naar mijn idee
J@minb^.nl>. @minbzk.nl>1,2.E .1,2,E51,2.E

\5T1\

]5.1.2,!

Graag even gecoordineerd de drie brieven die we nu hebben aan Hanke en kajsa voorleggen inclusief startegue
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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From:
Sent:

i51.2.E

Thu, 10 Mar 2022 07:05:17 +0100 
l@nctv.minjenv.nl""SviE @nctv.minjenv.nl>; "EiLj 

3@mindef.nr'

To: t 1
|@minbzk.nl>; "(55n* ^5'l.2,E@minbzk.nl>;

JSilEll
|@minbzk.nl>;15.1,2.E

ll3@mindef.nr"EIEZ [@mindef.nl>;
@mindef.nl" "iiif*^3@mindef.nr ..... i@mindef.nl>:

[@mindef.nl>; "gW

'|6.1,2,e

'SIae? ]@minbzk.nl>; "| 
]]@minaz.nl>; 'I

r<|@mindef.nr' 51.2,E 5,t,2E-'H'
|@minbzk.nl>; 

J@minbzk.nl>;
l@minaz.nl" <i^T2.E' 

<^sW
i5.1.2.E 5.1,2.E

^5iTe7 ]@minbzk.nl>
Subject: Stand van zaken brief

Allen,

Zoals enkelen van jullie weten, is er gisteren veel geschakeld over het al dan niet verzenden van een brief op 
hoofdlijnen TW naar de TK. De achterliggende gedachte bij minBZK is dat we hiermee spoedprocedure TW in gang 
zetten, eea gestoeld op motie Van der Staaij. Met als doel het wetsvoorstel op 1/7 in het staatsblad te krijgen. Dit 
omvat wens wetgevingstiject na ketentoets te versnellen. De uiteindelijke idee was deze in brief| 
aan te kondigen (regie AIVD). En dan die brief over versnellen wet (regie volgende week (samen met CITVD 
rapport OOG) (regie [
Deze lijn is gisteren op

over OekraineI2e

I en AIVD) uit te doen. Eea vandaag en morgen inhoudelijk met elkaar afgestemd. 
niveau afgehecht.

51.2®

si3,e

Vraag rijst hoe verder. AIVD zal M richting
] brief van input voorzien (alleen aankondigen of op niveau M escaleren?). Gegeven belang brief voor versnellen 

wetgevingsprojecten (nodig om andere actoren ook mee te laten doen met versnellen) denk ik dat MinBZK zal 
persisteren in haar wens m.b.t. brief

5 1 2,1

[512.®

Eea zal ook in stg zo dadelijk worden meegenomen.

Ik neem jullie zoveel als mogelijk mee in het overzicht, maar de ontwikkelingen gaan soms sneller dan het mij lukt te 
tikken.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

['s'iA'i' □



Docnr228

13*

Thu, 10 Mar 2022 07:16:12 +0100
1,2,E

RE: Lijn van de brief naar mijn idee

")5 1,2,6From:
Sent:

l'<\ |@minbzk.nl>To: iUi

Subject:

Jawel. Deze passage van Kajsa ziet op BZK voorstel in brief 
AIVD (trekker input voor de[i 
reactie MinDEF op[
Daar JenV op krappe deadline zit (brief moet vandaag voor overleg later op de dag met Kamer weg) zijn 
handelingsmarges richting deze brief krap ([ 
alle drie de brieven tegelijkertijd voor akkoord naar M kunnen. Dit daar brief hoofdlijnen TW niet voor 930 afgestemd 
bij M is te krijgen. Zou inhoudelijke afstemming met andere partijen over brief hoofdlijnen TW ook niet willen 
beperken,
voorstel naar M gaat.
Samenhang andere brieven op inhoud wordt natuurlijk wel bewaakt.

de brief over hoofdlijnen TW aan te kondigen. 
j brief) komt hierover vanmorgen richting jou en M op de lijn (opties hoe met 

^omtegaan).

t2e

5.1 2.«

51.2«

I hanteert deadline van 930 deze ochtend). Dat maakt ook dat niet51,2e

] Wordt derhalve einde middag of vrijdagochtend dat5.1.2.i

Met vriendelijke groet.
[5 1,2.E

CX^pticaM ,.
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*^5 i>,EFrom:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:05:23 +0100

|@minbzk.nl>To: t.2.E >.1.2.E

Subject: RE: Lijn van de brief naar mijn idee

Ik zou willen vasthouden aan verzenden brief hoofdlijnen aan TK. Belangrijkste reden daarvoor ligt wat mij betreft in 
exteme werking: willen we wet op 1/7 in staatsblad krijgen, dan zullen actoren buiten BZK moeten meewerken. Brief 
M aan Kamer is daaraan behulpzaam. Zie ook opmerkingj 
druk op interne ketel te houden (verwerken ketentoets, etc).
Daamaast ook politiek van belang: Kamer vraagt via motie Van der Staaij om spoed, wij bevestigen dat en geven 
tijdpad aan.
Ten derde corrigeren we daarmee onjuiste frame Volkskartikel enigszins.
Aankondigen van die brief in
nemen dat we bezig zijn, zou wat mij betreft ook kunnen volstaan. Haalt druk daar beetje van de ketel. Denk dat we 
gesprek met MinDEF ook niet over bandf
belt om belang brief ivm versnellen wetstraject nog even te benadrukken.

gisteren in PO met M en Helpt ook om51,ZE5 1,2,E

] brief wat mij betreft niet echt noodzakelijk. Fall back optie daarin alleen op te5.1 2«

I brief moeten voeren. Lijkt me handiger als Hanke Kasja even direct5.l.2.e

I5T2

Heeftj°’-^*|jou daar nog iets over gemeld?i51.2,i

Met vriendelijke groet,
|5t,2.E ]

Van: pTiE
Datum: donderdag 10 mn. 2022 7:31 AM

... .

] error '|j@minbzk.nl>

Aan:F*Tr
Onderwerp: RE: Lijn van de bnef naar mijn idee

|i'glminbzk.nl>

Wat is ons voorstel voor de brief Kan je dat nog even aan me mailen?

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Dupticaat228
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‘^5 -l.jEFrom
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:07:25 +0100

W- @minbzk.nl>; "|1To ]"<l 5.i,a,E.5 1.2.6 S.1.2,1

|@minbzk.nl>
FW: Lijn van de brief naar mijn ideeSubject:

Zie onder. Ter info. Gepersisiteerd in lijn zoals gisteren door 
discussie voeren over band brief] 
boor ik graag.

ingebracht. Wat mij betreft productiever niet 
Mochten jullie dat anders zien.

5i,2.e

maarpt2e 5.1.21

Met vriendelijke groet,
[51.2.6 a
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*yilTFrom:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:15:37 +0100

1 @minbzk.nl>To: 5,1.Z6 ;
Subject: FW: Lijn van de brief naar mijn idee

Zie onder. Mochten het anders zien, hoor ik graag.

Met vriendelijke greet,
l

'Duphnat2%

5.1.2.E
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> II912EFrom:

Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:15:41 +0100
»1iIE ‘HTo:

J@minbzk.nl><siaE

RE: Lijn van de brief naar mijn ideeSubject:

Inhoudelijk eens, maar minister zal willen dat we dit eerst ambtelijk helemaal doen, dus eerst
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*^5 1,2,EFrom
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:16:49 +0100

1 |@minbzk.nl>;To; ■Till5i,2.e

|@minbzk.nl>ri5.e
Subjea: RE; Lijn van de brief naar mijn idee

Dank. Meld ik dat 5 1,2,£ nog even.

Met vriendelijke groet.
|5.i.a.E
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"SU*From
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:19:29 +0100

<s.iA6 v,;3j:liTo; @minbzk.nl>51iE

RE: Lijn van de brief naar mijn ideeSubject:

Mss vragen want ik wil niet de indruk wekken dat ik de opdrachten geef
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'^5 1.2.6From:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:20:16 +0100 

RE: Lijn van de brief naar mijn idee
i"To: |@minbzk.nl>

Subject:

Had hem al zo verwoord ^

Verzonden met BlackBerry Work 
{www.bl ackberry. com)
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From:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:20:55 +0100 

RE: Lijn van de brief naar mijn idee
r<f ]@minbzk.nl>To: 51,2.6

Subject:

Ps: wellicht handig als jij voorafgaande aan contact ministers nog even lijn^e met legt. Al was het maar om bij 
haar nog even te polsen 512

Met vriendelijke groet,
[5 1.2E ]

Oufttcaal229
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From
Sent:

siAs
Thu, 10 Mar 2022 08:24:11 +0100 

<
FW: Lijn van de brief naar mijn idee

To (5)minbzk.nl>
Subject;
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From:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:26:22 +0100 

1"
RE: Lijn van de brief naar mijn idee

|@minbzk.nl>To:
Subject;

Helder. Reageerde al op je hierop volgende mail zonder deze te hebben gelezen. Deel je mening over tekstsuggestie 
Kajsa

Met vriendelijke groet.
[s 1 ;e"'

Van: [ 5.1.2,E

Datum: donderdag 10 mrt. 2022 7:56 AM
Aan: {sw-s _______________
Onderwerp: RE: Lijn van de brief naar mijn idee

®minbriyil>ST.s.e

i,T5,r rg)jninbzk.nl>

Op zich zou de zin van kajsa kunnen.we verwijzen dan niet naar een aparte brief maar maken die wel. En zeggen wel 
iets over de wet.
Mijn reactie van gisteren ging vooral over het feit dat en kajsa nog niet kunnen hebben gesproken over ons 
voorstel te versnellen.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberTy.com)
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From:
Sent:

|5 1.2,E

Thu, 10 Mar 2022 08:44:41 +0100 

FW: Lijn van de brief naar mijn idee
"[S12.E ]@minbzk.nl>To:

Subject:

Ti

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeiTy.com)

Van:[£uE .............
Datum: donderdag 10 mrt. 2022 8:43 AM 

Onderwerp: RE: Lijn van de brief naar mijn idee

'y4^minb/k.nl>

Aan:F^ *|@minbzk.nl>. ] IgiminbyJv nl>5,t,2,e

Kajsa en Hanke kunnen vrijdag en marge mr even bespreken. Als we dat aan beide kanten even voorbereiden met nota 
en concept brief.
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Du(^iC3at236

.. .
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'jaFrom:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 08:47:54 +0100

'HHEZZ
]@minbzk.nl>

RE: Lijn van de brief naar mijn idee

|@minbzk.nl>;To:
cjsrzE

Subject:

Ok. Ambtelijk overeenstemming over passage brief|^j3| (daarin alleen melden dat er wordt gewerkt aan wet). 
Dienst vraagt of jij dat nu even kan inleiden bij M. appt je hierover.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

0^^bc33t2^^
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From:
Sent:

i61.2.E

Thu, 10 Mar 2022 09:47:27 +0100
..........

@minbzk.nl>; *^26 

@mindef.nl>;
H|5ii.gaimmi^g)fp[n32 ni" <j||^|||||||||||||@minaz.nl>;

'<5,1,2.E

|@minbzk.nl>;

(®mindef.nl>;'

To:
sWl l@mindef.nl 

@mindef.nl" ^
5.t.2,e

'JiiL

|@mmdef.nr ]@mindef.nl>;5.1,2.E 1.2.e 5 lie
" <^u^@rnjnjenv.nl>1

^51,2,E ^1.2.E
|@minaz.nl>;

<[612.1 ?

Cc: |@minbzk.nl>;" 
]@minaz.nl" 

31@nctv.minjenv.nl>;
] Stuurgroep herziening WIV

](S)minbzk.nl>;|5 1,2.E

j@mindef.nl>; "jj@mindef.nr'
j@nctv.minjenv.nr' cj*

rE:[5T2S~“

5,1,2,e

]@minbzk.nl>51.2,E- • ■ 'ti
Subject: 
Attachments: Planning spoedversie.docx

Allen,

Vanmiddag spreken we over de stand van zaken van de TW. In dat verband is het goed te melden dat minBZK de idee heeft het 
traject te versnellen. Dit leidt tot een aangepast tijdpad. Goed om daar vanmiddag even bij stil te staan. Derhalve hierbij de 
aangepaste planning.

Groet,

Van:[»«.'fe '" ' "j

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 11:21 
Aan:|6i2E 1<£2 @minbzk.n!>;[ si;2.i' |@minbzk.nl>;5i.2.e

;;H@minbzk.nl' 
l@mindef.nl' 
^@minaz.nl>; 'j^

i^M@minbzk.nl>; ^ 
@mindef.nl>;

<j^^||[§@minjenv.nl>

]@mindet.nr <|, |@mindef.nl>;5 1,2,E 1.2.E

j@mindef.nr J@mindef.nl>; 2@minaz.nr51.2.E

^6.1.2,E 

CC; [5 12,1'
1^''^-^jeBBiii@mindef.nr
•S'r2.E

I2e

![3@mindef.nl>; 
@nctv.minjenv.nr

^S@minbzk.nl>; |@minbzk.nr<g^ ]@minbzk.nl>;
rts? minaz.nl' @minaz.nl>;

j]3@nctv.minjenv.nl>; ESHHBBffi]
5.r2.E

l@minbzk.nl>5 1,2,E

Onderwerp: Stuurgroep herziening WIV5 1,2,E

Allen,

Aanstaande donderdag treffen wij elkaar in de stuurgroep herziening WIV (14.30-16.00 uur, Ministerie BZK, Turfmarkt 147, 
N36.09 Zeelandzaal). Hierbij doe ik jullie toekomen de agenda van het overleg (zoals afgestemd met de werkgroep herziening 
WIV) alsmede de op dit moment beschikbare bijiagen.

Met vriendelijke groet,
P,2.C1
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De voorziene volgende stappen zien er als voIgt uit.

Planning BeslispuntenProcesstap

17 - 18 maartKetentest

Resultaten ketentest verwerken 21-25 maart Alleen realistisch 
zonder fundamentele 
wijzigingen

Wv lijn in voor akkoord ministers 25 maart

25 maart Alieen meldenMR

25 maart - 7 aprilWKB-toets Afstemmen met JenV

Wetsvoorstel in (internet)consultatie 28 maart - 4 aprii We kiezen voor week 
ivm spoed.

Brede consultatie. 
Alsmede briefing voor 
maatschappelijke 
organisaties

Aanpassen wetsvoorstel n.a.v. consultatie 4-8 april

Wv lijn in voor akkoord ministers aanbieding 
CBJ en MR ivm spoedadvies RvS

8 april

Extra CBJ Week van 11 april

MR 22 april Aanleveren 20 april

22 april - 9 meiMeireces TK

Spoedadvies RvS 25 april - 6 mei Brief en contact MinBZK 
met vv RvS

Opstellen nader rapport 9 mei - 13 mei NB Bij zwaar dictum 
opnieuw naar MR

20 mei Aanleveren 18 meiMR

Indiening TK via KvdK 23 mei Afstemming KvdK; 
sondering noodzakelijk

Indiening EK PM Sondering noodzakelijk

Staatsbiad 1 juli Evt 15 juli of 1 
augustus

8 juli - 5 SeptemberReces TK

Reces EK 13 juli - 12 September 
2022
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From:
Sent:

*^5 1.2.E

Thu, 10 Mar 2022 10:59:49 +0100
•' ](S)minbzk.nl>;

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

To:
^51.2.6 ~]@minbzk.nl>; “[TW 

]@minbzk.nl>

]@minbzk.nl>5 1,2,E 1,2,E

]"Cc: 51,2,E

.............
Subject:
Attachments;
Importance:

Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (verweking opm H) 
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (verweking opm Sll.docx 
High

Collegae,

Zie concept voor brief hoofdlijnen TW. Eea in lijn met wensen [ 
lopen. Kunnen jullie derhalve ten spoedigste reageren op dit concept?

] Ik zou deze graag vanmiddag ook via de STG WIV laten51,2.E

Ook Def en MIVD moeeten nog meekijken. Maar het zou mij comfort geven als jullie eerst even kunnen meekijken.

kun jij passage motie Van Baarle aanvullen? Dank!
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HlElFrom:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 11:08:22 +0100 

](S)mindef.nr J@mindef.nrj@mindef.nl>;To; 1.ZE

|@mindef.nl>liE
RE: concept kamerbrief 
High

Subject:
Importance:

Collegae,

Conceptbrief hoofdlijnen TKter invulling wens minBZK komt binnen 30 mins in brede afstemming. doet nu laatste 
feitencheck.
Ik street erna hem nog naar stg te sturen voor finale klap. Maar zou fijn zijn als het jullie lukt daaraan voorafgaande te 
reageren. Dan kan dat nog worden verwerkt.
Volgende processtap is dan dat concept gevoegd kan worden bij stukken voor bilateraal gesprek mindef en minbzk en 
marge MR van vrijdag. Daar kan dan door ministers worden besproken of en hoe verder te gaan met brief.
Streven minBZK is brief di 14 uur uit te doen samen met rapport CITVD over oog.

Tot zover de huidige svz.
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Thu, 10 Mar 2022 11:38:32 +0100
From:
Sent:

@minbzk.nl>; 31@rTiinbzk.nl>; 
|@minbzk.nl>;" 

|@minbzk.nl>; . H

■1 r<(S!EiTo: 5.1.2.C

U" (a)minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; "gTS 

@minbzk.nl>

51.2.E i,1.Z61.2.1 5 1.2.e

[S.1.ZE »1.2.E

E^EIZZ]”
Subject: RE: tekst voor annotatie MR inzake kamerbrief Tijdelijke wet - evt reactie ajb uiterlijk 11:00 uur

Zou de laatste idd niet noemen. Is weliswaar relevant maar niet voor en margegesprek. Daar zou denk ik versnellen 
wet ivm urgentie en neerzetten correcte beeld over tijdpad en inhoud centraal moeten staan.
512*

Met vriendelijke greet.
1,2.1

Van: {5
Datum: donderdag 10 mrt. 2022 10:19 AM 
Aan:?T5E 
<THr
<51,2.E 

< 5 1,2,E

Ondenverp: tekst voor annotatie MR inzake kamerbrief Tijdelijke wet - evt reactie ajb uiterlijk 11:00 uur

ffl),minb/k.nl>1,2,1

a rai:abzk.nl>,
faniinbyk.nl>. 

a minbzk.nl>. 
a Illiiibzk.iil>. :

II]1.2.E■ ' I '1 ■

= <*n.2.e*1/ minbzk.nl>.f''-2.g

(niiinbzk.nl>
3

Beste alien,
Hierbij een korte tekst voor de annotatie van de MR inzake de brief over de Tijdelijke wet. 
Mochten jullie nog opmerkingen aanvullen hebben, dan ajb uiterlijk 11:00 uur.
Dank alvast,

5.l.2.iefl&2.1

51.2,i
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From:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 11:49:49 +0100 

'■slit j@mindef.nl" <«2e L*@mindef.nl>; J@mindef.nrTo:
|@mindef.nl><9i>e

RE: concept kamerbrief
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (versiel 20220310).docx 
High

Subject:
Attachments;
Importance;

Heb nog geen def stuk. Maar hier is laatste versie. Als jullie al opmerkingen hebben, hoor ik dat graag.
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From:
Sent:

Tw
Thu, 10 Mar 2022 12:46:07 +0100 

@nctv.minjenv.nr' Ui@nctv.minienv.nl>:" 
<Pi^g**fCTPi@minbzk.ril>: "rgeiMMMMB" <grs

“pT.IiTo: 51,ZE

<F^
■■jsiie ?gftai@mindef.nl"
"ptaF3

@minbzk.nl>; j@minbzk.nl>;
j@mindef.nl>;@mindef.nl>; "{Tw :^:J1iiB@mindef.nl'- 

@mindef.nl>; ''|«F^3@mindef.nl" 
@mindef.nl>; ■

^■(Simindef.nl'
l@mindef.nr' <|^££3gg 

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

|@mindef.nl>;5.1Afi

|(®minbzk.nl>;ISI.AE
|@minaz.nr I@min3z.nl>;U.J.S S.1.2.E

<pTB~ ]@minbzk.nl>1,2.E •

Subject:
Attachments:

RE: Stand van zaken brief
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (versie2 20220310).docx 
HighImportance:

Allen,

Bijgaande de conceptbrief inzake de hoofdlijnen van de TW.

Deze brief staat in het teken van het volgende. Op verzoek van minBZK zal morgen een overleg plaatsvinden met minDEF. 
Centraal daarbij staat de vraag of met het wetsvoorstel in het licht van de oorlog moet en kan worden versneld. Met daaraan 
gekoppeld de vraag of dit met deze brief aan de Kamer moet worden gemeld.

Eea zal straks ook door ingebracht worden in de STG. Daartoe stuur ik zo direct dit concept ook alvast naar de leden van 
de STG.

Hoor graag jullie commentaar.

Groet,
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"jsi.a.eFrom:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 13:13:36 +0100

@minbzk.nl>;"[To: 5t.2.E 51.2,E

<j^i.2.E ; -Tj |@minbzk.nl>; 
|@mindef.nl>;

'\S 1,2,E I

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

<^i.ag^(S>minienv.nl> 
@minbzk.nl>;

|@mindef.nr
^111

5i.a6
|(®mindef.nr |@mindef.nl>;i@mindef.nr1,2.E

"Size''

[size

[@mmaz.nr |@minaz.nl>; "|j ij.u H

Cc: " :^^^@minbzk.nl>;
|@minaz.nl>;'^sIZE

"pTzE
j@mindef.nl" ]@mindef.nl>; [@minaz.nr

l@nctv.minjenv.nl" <2^^^^^|||U||@nctv.minjenv.nl>;

SI.ZE 1,2.E I.^E

J||Q@minbzk.nl>;•'[5i.2.E \ ; ; .1

"|5 13.E m |@minbzk.nl> 
Stuurgroep herziening WIV

i.I.J.E

RE:gU
Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (versie2 20220310).docx 
High

Subject:
Attachments:
Importance:

In aanvulling op het voorgaande wordt op verzoek van de voorzitter met spoed het volgende onderwerp aan de agenda 
toegevoegd.

Zojuist is bekend geworden dat de ministers van Defensie en BZK elkaar morgen zullen spreken over het te bewandelen tijdpad 
rondom de TW. Tijdens deze bespreking staat de vraag centraal of het gegeven de actualiteit in de Oekrame opportuun is 
ernaar te streven de TW versneld in werking te laten treden. Zoals ik vanochtend al aangaf, neigt de minister van BZK naar dit 
scenario. Concreet zou dit betekenen dat wordt gestreefd naar publicatie in het staatsbiad van 1/7.
Het kiezen voor dit scenario vraagt om het snel informeren van de Kamer. Medewerking van de Kamer (en overigens andere 
actoren) is voor een versneld tijdpad immers sine qua non. Ten behoeve hiervan is inmiddels een eerste conceptbrief 
opgesteld. Deze is nog in afstemming met de deelnemers aan de WG WIV. En zal ook taalkundig nog een keer scherp 
langsgelopen moeten worden. Desalniettemin goed ook daar met elkaar alvast even naar te kijken.

Een ander alternatief dat morgen op tafel ligt, is het hanteren van het oorspronkelijke tijdpad. Concreet komt dit erop neer dat 
de TW pas na het zomerreces aan de Kamer wordt aangeboden.

Het is ter voorbereiding van dit overleg goed met elkaar van gedachten te wisselen over de voor- en nadelen van deze opties. 
Zodat we waar mogelijk de ministers van een eenduidig advies kunnen voorzien. Daarbij op voorhand excuses voor het op zo 
een laattijdstip nog invoegen van een agendapunt.

Groet,
EMM
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From:
Sent:

'^sTST

Thu, 10 Mar 2022 17:45:17 +0100
'i@minbzk.nl>; '^'T2,e 

]@minbzk.nl>; ....... ...
]'J<EE.To:

<®££]
<[5riii

Subject:
Attachments:
Importance:

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

1"<pS651,2,E

En Marge Ministers 20220311
En Marge Ministers 20220311.docx, Planning spoedversie (plus bespreken TZ-houders).docx 
High

Bijgaande het concept voor het en marge gesprek, opgesteld ook obv terugkoppeling gesprek met |3 Als dit wat jullie betreft 
de lading zo denkt, zet ik hem breed uit.
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De voorziene volgende stappen zien er als voIgt uit.

Planning BeslispuntenProcesstap

17 - 18 maartKetentest

Alleen reali'stisch 
zonder fundamentele 
wijzigingen

Resultaten ketentest verwerken 21 - 25 maart

Wv lijn in voor akkoord ministers 25 maart

25 maart Alleen meldenMR

WKB-toets 25 maart - 7 april Afstemmen met JenV

Wetsvoorstel in (internet)consultatie 25 maart - 4 april We kiezen voor week 
ivm spoed.

Brede consultatie. 
Alsmede briefing voor 
maatschappelijke 
organisaties

Aanpassen wetsvoorstel n.a.v. consultatie 4-8 april

Wv lijn in voor akkoord ministers aanbieding 
CBJ en MR ivm spoedadvies RvS

8 april

Extra CBJ Week van 11 april

22 april Aanleveren 20 aprilMR

22 april - 9 meiMeireces TK

Brief en contact MinBZK 
met vv RvS

Spoedadvies RvS 25 april - 6 mei

Opstellen nader rapport 9 mei - 13 mei NB Bij zwaar dictum 
opnieuw naar MR

20 mei Aanleveren 18 meiMR

Afstemming KvdK; 
sondering noodzakelijk

Indiening TK via KvdK 23 mei

Indiening EK PM Sondering noodzakelijk

Staatsbiad Evt 15 juli of 1 
augustus

1 juli

8 juli - 5 SeptemberReces TK

13 juli - 12 September 
2022

Reces EK

PM; gesprek tussen ministers en toezichthouders na de ketentest wordt nog ingepland.
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From:
Sent:

|51.2.E

Thu, 10 Mar 2022 17:53:43 +0100 
j@mindef.nr' .U,E -K 

En Marge Ministers 20220311 
En Marge Ministers 20220311.docx, Planning spoedversie (plus bespreken TZ-houders).docx 
High

]@mindef.nl>irv,To: i,ze
Subject:
Attachments:
Importance:

Nota voor en marge MR
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Thu, 10 Mar 2022 18:07:38 +0100
" ^5 li'E

En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern).docx. Planning spoedversie (plus bespreken

From:
Sent:

]@minbzk.nl>To: 1.2.6

Subject:
Attachments:
TZ-houders).docx
Importance: High

f ziehier product voor morgen. Heb jij nog opmerkingen?

Stukken liggen inmiddels ook bij Def en MlVD.

EiOl
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De voorziene volgende stappen zien er als voIgt uit.

Processtap Planning Beslispunten

Ketentest 17 - 18 maart

Gesprek tussen ministers en toezichthouders P.m. Datum wordt gezocht

Resultaten ketentest verwerken 21 - 25 maart Alleen realistisch 
zonder fundamentele 
wijzigingen

Wv lijn in voor akkoord ministers 25 maart

MR 25 maart Aileen melden

WKB-toets 25 maart - 7 aprii Afstemmen met JenV

Wetsvoorstei in (internet)consultatie 25 maart - 4 aprii We kiezen voor week 
ivm spoed.

Brede consultatie. 
Alsmede briefing voor 
maatschappeiijke 
organisaties

Aanpassen wetsvoorstei n.a.v. consultatie 4-8 aprii

Wv lijn in voor akkoord ministers aanbieding 
CBJ en MR ivm spoedadvies RvS

8 aprii

Extra CBJ Week van 11 aprii

MR 22 aprii Aanleveren 20 aprii

Meireces TK 22 aprii - 9 mei

Spoedadvies RvS 25 aprii - 6 mei Brief en contact MinBZK 
met vv RvS

Opstelien nader rapport 9 mei - 13 mei NB Bij zwaar dictum 
opnieuw naar MR

MR 20 mei Aanieveren 18 mei

Indiening TK via KvdK 23 mei Afstemming KvdK; 
sondering noodzakelijk

Indiening EK PM Sondering noodzakelijk

Staatsbiad 1 juli Evt 15 juii of 1 
augustus

Reces TK 8 juii - 5 September

Reces EK 13 juii - 12 September 
2022
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'^5l.2.EFrom:

Sent: Thu, 10 Mar 2022 18:29:58 +0100
TsTzT
RE: En Marge Ministers 20220311 
En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en externj.docx, Planning spoedversie (plus bespreken

(fflmindef.nr f#^8@mindef.nl>To: 5.1.2.E

Subject:
Attachments:
TZ-houders).docx
Importance: High

Bij deze het geheel aangepast retour

^^@mindef.nl
Venonden: donderdag 10 maart 2022 18:21 
Aan:[£^
Onderwerp: RE: En Marge Ministers 20220311

j@mindef.nl>Van:[sTzi“ 1.2,S

3 (S)minbzk.nl>

grKJI

Zie gevoegd een paar punten. Als je mij de laatste versie van de planning zou willen sturen dan ga Ik het delen 
met de dienst en (onze beleidsclub).

Greet,

Dup^iS'zkT

.viJr,.- . i.-
(•

•p •■'Ml I'.-.'i.iF'ii > •• -.I-K-n 1 •

„•? ;

V '■>V I,'

S ■-L

■: •;■ -it-

"■ '■ ■■ ■ ^'

... '

■'l'
]•

i-
J- vl:r

•,:

'X:-

:■ if:-:;''.--T.- jiL.
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From:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 19:16:41 +0100 

]@mindef;nl"
En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en externj.docx

11^ ]@mindef.nl>To: 5.1.2.E

Subject:
Attachments;

Voila. Om 20 uur stern ik af met •'Dus graag consent vopr die tijd.
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'liiiE ..... ]"
Thu, 10 Mar 2022 19:48:30 +0100
"jsue

FW: notitietbv overleg ministers en marge MR morgenochtend
En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern).docx, Planning spoedversie (plus bespreken

From:
Sent:

|(S)minbzk.nl>To:
Subject:
Attachments:
TZ-houders).docx

bijgaande de stukken zoals breed afgestemd en nu voor akkoord lijn Def ingaan, Zou fijn zijn als jij voor 20 
ook kunt reageren. Denk overigens dat het ook prima zo door kan gaan.

5 1,2,E

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW. bl ackberry. com)

Van: l@mindef.nl>@mindef.nl 
Datum: donderdag 10 mrt. 2022 7:20 PM 
Aan;P^

ti.E

Hl@inindef.nl
ilniindefnl>

@mindefnl>. @niindef nl @inindefnl>. @niindefnl
1,2,E

@mindefnl 
@mindernl 
|@mindef nl
l|ra).mmbzk.nl>. |2T?HH|||@mindef nl 

Onderwerp: notitic tbv ovcrleg ministers en marge MR morgenochtend

Kopie: ilii' |@mindef nl>. 5).mindef.nl>.
@minMnl>.@|[BPB@mindefnl y ' —........I' I nl
|@mindefnl>.

f2)jnindefnl>

@mmdefnl1.26 mi.2.E

12,E

@mindcF.ni>,
3.1.2.E

Geachte collega's,

Morgenochtend spreken beide ministers en marge van de MR met elkaar over het "versnellen" van het traject 
om te komen tot een tijdel(jke wet. Ter voorbereiding hierop is door n: 
behoeve van beide ministers opgesteld. Input van mij, FTl en is verwerkt. Omwiile van de tijd deze maii 
aan jullie alien met het verzoek om akkoord op het stuk zodat het door kan naar de Graag uiterlijk 8 uur 
een reactie gericht aan en mijzelf.
Veel dank.

gevoegde notitie ten

Vriendelijke groet.

1.2,<

|S.1.2«

Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES | Den Haag | MPC 58B

T
^1,2E [@mindef,nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag

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.



Docnr265

From:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 20:27:01 +0100

|@minbzk.nl>To: '51.2,E S.I.ZE
.... "

]@minbzk.nl>;
En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
Planning spoedversie (plus bespreken TZ-houders).docx, En Marge Ministers 20220311 (afgestemd

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

Cc:
|@minbzk.nl><pr2j f.2,E £|5.1.2.E

Subject:
Attachments: 
intern en externj.docx

Beste Hanke,

Morgen spreekje en marge van de MR met jouw ambtgenoot van Defensie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD 
naar landen met een offensief cyberprogram ma.

In confesso is dat bet wetgevingsproces m.b.t. deze wet (na de ketentoets) wordt bespoedigd. Dit langs de lijn zoals die in het 
PO eerder deze week werd besproken (zie ook aangehecht tijdschema).

KTTT

Ter voorbereiding op het gesprek zijn in bijgaande annotatie de opties in kaart gebracht die voorhanden zijn. De inhoud van 
deze annotatie is afgestemd met de collegae van Defensie. Jouw ambtgenoot heeft dan ook dezelfde gespreksnotitie 
ontvangen. Intern is de inhoud van deze notitie afgestemd met AIVD.

Spoedheidshalve doe ik je deze gespreksnotitie per mail toekomen. Een uitgeprinte versie krijg je morgen via jouw

Met vriendelijke groet,
(sijE ]
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De voorziene volgende stappen zien er als voIgt uit.

Planning BeslispuntenProcesstap

17 - 18 maartKetentest

Gesprek tussen ministers en toezichthouders Datum wordt gezochtP.m.

Resultaten ketentest verwerken 21 ' 25 maart Alleen realistisch 
zonder fundamentele 
wijzigingen

Wv lijn in voor akkoord ministers 25 maart

25 maart Alleen meldenMR

WKB-toets 25 maart - 7 april Afstemmen met JenV

Wetsvoorstel in (internet)consultatie 25 maart - 4 april We kiezen voor ruime 
week ivm spoed.

Brede consultatie. 
Alsmede briefing voor 
maatschappelijke 
organisaties

Aanpassen wetsvoorstel n.a.v. consultatie 4-8 april

Wv lijn in voor akkoord ministers aanbieding 
CBJ en MR ivm spoedadvies RvS

8 april

Extra CBJ Week van 11 april

Aanleveren 20 april22 aprilMR

22 april - 9 meiMeireces TK

Spoedadvies RvS 25 april - 6 mei Brief en contact MinBZK 
met vv RvS

Opstellen nader rapport 9 mei - 13 mei NB Bij zwaar dictum 
opnieuw naar MR

20 mei Aanleveren 18 meiMR

23 mei Afstemming KvdK; 
sondering noodzakelijk

Indiening TK via KvdK

Indiening EK Sondering noodzakelijkPM

Staatsbiad 1 juli Evt 15 juli of 1 
augustus

8 juli - 5 SeptemberReces TK

13 juli - 12 September 
2022

Reces EK
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From:
Sent: Thu, 10 Mar 2022 21:56:36 +0100

________ 3@mindef.nr"
FW: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
Planning spoedversie (plus bespreken TZ-houders).docx, En Marge Ministers 20220311 (afgestemd

To: pi
Subject:
Attachments:
intern en externj.docx

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Voila
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'|5.i.a,e ]'From:

Sent: Thu, 10 Mar 2022 23:13:21 +0100
]" <j5.1,2,E ^^^B@minbzk.nl>To:

@minbzk.nl>;
sTil’

Cc: i5.i,2.e 1.2.E 51,2.E

|@minbzk.nl>; "[sue

RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
|@minbzk.nl>|@minbzk.nl>; i'2.E’<^.2,£ 121

Subject:

Hartelijk bedankt voor de informatie. 
Met vriendelijke groet,
Hanke Bmins Slot

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.bIackbeiTy.com)

Oupiicaat265
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"{s i.2.e'From:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 14:01:16 +0100

|@minbzk.nl>
RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
"jsWTo:

Subject:

Citvd is zojuist ingelicht.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeiTy.com)

Van: gw
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 1:47 PM 

cTHf—“

J <TI3S niinb/k.nl>

Aan:W5P iiiinbzk.nl>. ):g;minbzk.nl>. ^
1fa)jninbzk.nl>. [

][5 vze [51.2,E

I <}5.1.2.Efglminbzk.nl>. [
<}6r2;E

a niinb/k nl>, 51.2,e——■  ------- '
l5.1,2.E 6.t.2.E S1,2.E

(alminb/k.nl>. p
,(L ! n b/J>Jll>, . .

5 T,2.E

lSinilJlbzLni>,[
Onderwerp: RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

^jninbzk.nl>6,t,2,E

Allen,

Zojuist door minister gebeld met de volgende terugkoppeling van het en marge-overleg: 
- Geen aparte brief

I tekst zo laten is vermoedelijk al verstuurd?)
In OOG-brief de passage die er nu staat inhoudelijk iets meer aankleden O cf lijn besproken in 
stuurgroep, niet ingaan op j 
Passage even sonderen bij vz CTIVD

Versnelling kan na de ketentest worden aangekondigd (naderte bezien).

\SX2e

j) maar versnelling niet benoemen.5 1 2 I eft 5 2 1

] kan jij check doen bij Def of zij dezelfde terugkoppeling hebben?|51,2,E

Ik be! zoals afgesproken vanmiddag met vzTib om aan te kondigen dat in de brief over OOG een passage over
de tijdelijke wet komt. kan jij die boodschap ook alvast aan ...1 melden onder mededeling dat Ik
maandag contact zoek met Nico?

Graag ontvang ik dan maandagochtend een versie die ik even met Nico kan afstemmen.

Verder heb ik vandaag weer gesproken met vz Afdeling bestuursrechtspraak, gesprek intern RvS wordt vervolgd.

Groet Etl
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i,;,EFrom:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 14:54:57 +0100

@minbzk.nl>; 
(Smindef.nl"

](5)minbzk.nl>;i.;.E

@mindef.nl>; 
@minbzk.nl>;"(

To: ^5 1.2.E 5 r2.E

]3(S)minbzk.nl>; ]"
<[5 izi

^5.liE

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

“j51,2,£ S 1.2,E 5-1,2,E

'151,2,E

SPIOED: passage TW in oogbrief 
passage TW in oogbrief.docx 
High

“111 |@minbzk.nl>Cc: i1,2,E

Subject:
Attachments:
Importance:

Collegae,

Bijgaande de gevraagde passage voor de OOG-rapportage. Suggesties graag per ommegaande. Ik heb niets opgenomen over 
toegenomen urgentie (obv terugkoppeling).

I2M3
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|MFrom

Sent:
Iz

Fri, 11 Mar 2022 14:55:21 +0100
|@minbzk.nl> 

FW: SPOED: passage TW in oogbrief 
passage TW in oogbrief.docx 
High

To;
Subject:
Attachments:
Importance:

ti
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'^5 lii'From:

Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:04:05 +0100
|@minbzk.nl>; 

|@minbzk.nl>;@minbzk.nl>;
<[5tZE

@minbzk.nl>; "j 
@minbzk.nl>;

it,2,elTo:
1" <p.i.2.E |@minbzk.nl>;t.2.6 1,2E'

]@mmbzk.nl>; |@minbzk.nl>;5 t.2,E

|@minbzk.nl>; 3"T,2.e51.2E 1,2.E

~^~HU(S)minbzk.nl>
RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

r<!\51XS. 51,2,E

Subject:

Afstemming gaat vandaag niet meer lukken. Zij is niet bereikbaar. Heb collega van haar die ik sprak wel toegezegd te mailen als 
eea gereed is. Dat zal ik doen (maar dat is dan geen afstemmen maar informeren).

Van: [7^
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 15:01

<j5t.ze ^(a)minbzk.nl>

n.2.r @minbzk.nl>;[ <151.ZE5.1,2.6

<p:i3:g’ |@minbzk.nl>;|i^|@minbzk.nl>; |@minbzk.nl>;ui 1.2,e |5 l.ZE <|.t.2.E

[@minbzk.nl>; [° 
|@minbzk.nl>; -

S.11e’ |@minbzk.nl>;|5-1.2.£5.1.2,E

@minbzk.nl>; j
Onderwerp: RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

(S)minbzk.nl>t.ZE 5 1,2.E

Brief moet ook nog maandag met Nico worden besproken. Alternatief is dat een van jullie de 
passage even via [ ] aan Nico voorlegt512e

Van:F7SE
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 14:15
Aan' |5i.zE fz'-'

I...............

]<Tr5r '@minbzk.nl>

“ (5)minbzk.nl>:
|^minbzk.nl>:

TTn 1.2.E I

<j512.E] g>minbzk.nl>;
jgminbzkjTl>; 

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

I SIZE |51.2,E

(S)minbzk.nl>:[
<'5wriBiBHSminbz!^>; E51!
<r35.i.ZE

5.1,2.E t.2.E

@minbzk.nl>: #minbzk.nl>
Onderwerp: RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

:5.t.zE

Dank Ei*| !

Net onze terugkoppeling met Def (BSG, M) gedeeld. Die hadden nog geen teaigkoppeling. Met
afgesproken dat[3^^ eniom Defensie een aanzet doen voor aangepaste passsage. Tas vd minister sluit uiterlijk 
om 15.00 uur vanmiddag, dus we hebben nog 45 minuten Q|. Wel goed als minister aangepaste brief vanmiddag nog 

mee krijgt, want dan kunnen we maandagochtend door beide ministers laten tekenen. Mindef gaat halverwege de 
middag op maandag op reis, dus daar moeten we rekening mee houden.

Hartelijke groet

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

OHEWSW J/t
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From:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:07:08 +0100

3@minbzk.nl>To: <[|.d,2.E

Subject:
Attachments:

passage TW in oogbrief 
passage TW in oogbrief.docx

Motie V d. Staaij toegevoegd.
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!*•From:

Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:14:16 +0100

@minbzk.nl>;
<}51.2.E

@minb2k.nl>; "[ 
@minbzk.nl>;

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

llj]**To: 51.2,E
ti?III” <p1.2.E IIIrzE I512.E

j@minbzk.nl>;']5.1AE Ilf51,2.E

3" . „ |@minbzk.nl>; t*1.2E 51.2E I5.1.2.E

3@minbzk.nl>
RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

I” <f^51,2.E **|5i.2E 5,t,2,E •

Subject:

Doe ik. Geldt vooralsnog 00k voor akkoord Def m vooralsnog niet bereikbaar).

Van:F^
Venonden; vrijdag 11 maart 2022 15:09

^@minbzk.nl>

^@minbzk.nl>; j@minbzk.nl>;
j@minbzk.nl>; EHUHHHi

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

IAan:[]7]I]S j5 'j;!.E ■
|@minbzk.nl>; |8.1,2.E<SWi

j@minbzk.nl>; pue>?.2,E <pT,2£
] ]@minbzk.nl>[@minbzk.nl>;

Onderwerp: RE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
|@minbzk.nl>;1.2E 51.2.E5 1,2,E [5 1.2,E <51.2.E

Mara dan moet er nog wel een mogelijkheid zijn voor wijzigingen maandag. Svp ook 
voorbehoud maken dat ministers nog niet akkoord zijn
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From:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:20:27 +0100
To: @minbzk.nl>

"{sTTeT |@minbzk.nl>;
I"

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

Cc: j@minbzk.nl>;
H"
@mindef.nl>; "EE

@minbzk.nl>; "EEZZ 
@minbzk.nl>

RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

]@minbzk.nl>; "j j(S)minbzk.nl>; ^^(gmindef.nl'•fsTsl’ 5.i.a.E, 5.1,3.E .

r<i25;i,2.s SW,E''- ■

i 1,2,6 >,1,26

Subject:
Importance: High

Eens met condensatie. Gelet op andere input toch nog net even een druppeitje minder gecondenseerd.

Van: EE
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 15:17
Aan:EEZ
CC:EEZi

2 <^i^g[|m@minbzk.nl>

@mmbzk.nl> 
|@minbzk,nl>; j I

|@minbzk.nl>;£®
3@minbzk.nl>;

@mlnbzk.nl>;
@minbzk.nl>;
@minbzk.nl>; [

Onderwerp: Betr: SPIOED; passage TW in oogbrief

l@mindef.nl;<31,2.6

[@minbzk.nl>;
l@minbzk.nl>

<
<g7.s.g‘ Ul5 1,2E •. ,

Beste alien.

Veel dank voor deze opzet. Ik denk dat deze opzet voorj; 
rapport wat uit balans brengt (het is immers in de eerste plaats een beleidsreactie op een CTIVD-rapport).

de inhoudelijke reactie op het5t2»en52t



si.aj

en hoe zien jullie het proces van afstemming voor jullie? 

Hartelijke groet.

E51

."[SIAE ]" <1! @nninbzk.nl> schreef: 
ism© mj n bz k. n{ >,

i,2.e
Aan: "gw
''|51.2E

"|5<a,E ~

]" <gW rtsj )@minbzk.nl>.HI

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

@mindef.nl" <gw j@mindef.nl >.
I" <[51.2.E Hj&i,2,e

|@minbzk.nl>."[
□" <i

•]m}@minh7lf nl>5,1,2,£ 5 1,2.E

Van: "|
Datum: 11-3-2022 14:55 
Cc: 1

)@minbzk.nl>S 1,2.E 5 1.2.E

_________ J"
Onderwerp: SPIOED: passage tw in oogbrief

|@minbzk.ni>51.2E T.^.C • ■F‘

Coliegae,

Bijgaande de gevraagde passage voor de OOG-rapportage. Suggesties graag per ommegaande. Ik heb niets 
opgenomen over toegenomen urgentie (obv terugkoppeling).

E113

[bijiage "passage TW in oogbrief.docx" verwijderd]

Dit bericht kan informalie bevatten die niel 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 venvijderen 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 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 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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'TillFrom:

Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:28:19 +0100
*^5 i,2,e

^^g(6)mmbzk.nl>; ''|
• •Rwi

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

|@minbzk.nl>; 
!<aminbzk.nl>;

]"To: 51.2.E

r<!51,2.E 5.t,2.e

r<i j|j|@minbzk.nl>;
T'

@minbzk.nl>; 7^"'51,2,E 51,2.E •' 5t.2.E .

|@minbzk.nl>; [II;5.i,ze»
jj iffiJf 1 ili ir'iitf V iili 'V i'.liili I

@minbzk.nl>; '1^: : ll@messchaert.nl 
@minbzk.nl>;

ti.i .51.2E •:
<^^Hi@messchaert.nl>; <j> 1.2,6IIIi,2.r 5.1,2.6

"[Miij.E' 3@minbzk.nl>;Cc: I" |@minbzk.nl>(II pi.2,15.1.2.E

RE: Terugkoppeling PO BZK-DGAIVDSubject:

Ook ten aanzien van rode passage een correctie: Ministers gaan zelf op pad (onderling verdeeld) met diensten
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'^5 i,a,E IIIFrom
Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:37:38 +0100

(5)minbzk.nl>To Ts.i
]" <j5.U.EM j@minbzk.nl>; |M |@minbzk.nl>;Cc: 5 1,2,E 1.2.E5 1.2,E

1,2.£

@mindef.nl>; "j
|@minbzk.nl>; "j j@minbzk.nl>;"[1 in;5.1.2,e 51,2E5.1.2.E 5.1,2,E

3r<i CTa^g)minbzk.nl>:"[
I" <|urm||||||m[@rTfjnbzk.nl>;']

II12E 512E 512.E 51.2.F

@minbzk.nl>; "f IM2,E 5 1,2,E 51.2E

|@minbzk.nl>
RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbriefSubject:

in CC, daamaast eea via
we zijn ruim over deadline 15 uur. Wat doen we met wens tas? Ook gegeven feit dat Def (voor 

zover althans mij bekend) nog niet heeft kunnen reageren?

Wat vraag afstemming betreft: stuk is in afstemming met Def 1.2,C

Verzonden met Blackfierry Work 
(www.blackberry.com)
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'15 1,2,EFrom:

Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:45:10 +0100

"eul

'^^@minbzk.nl>;
]" ...HBil@minbzk.nl>;

l@mindef.nl

r<i ||||@minbzk.nl> 
<^2ii3BB@f^'nbzk.nl>; 
@mindef.nl>; 

(®minbzk.nl>;
@minbzk.nl>;'

To: S.1.2.E 12.E

Cc:
'<{5 ]@minbzk.nl>;ui 1,2.E t.2.E [5,1.2,E

!*•@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>;

<|W .1.2,E

@mindef.nl Ml|5,1ZE 1,2,E

@mindef.nr' <^2£JB||@mindef.nl> 
RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

@mindef.nl>; t,2.E

Subject:

Lijkt mij qua proces een prima voorstel. Ik ben voorstander van goede afstemming met Def en CITVD.
Betreft overigens relatief kleine passage: moeten we toch maandag ook nog wel geplooid krijgen?

^ ruimte ook of was wens vandaag met iets te komen een hele harde? Vraagt dat iiberhaupt 
nog even schakelen met M?
@1^1^ Geeft ons ook nog wat tijd juiste balans in brief aan te brengen (snap je wens heel goed).

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW. blackberry .com)

Van: 12
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 3:34 PM 
Aan:
Kopie:

@jninbzk.nl>iJM

'4Sminbzk.nl>. F«" 
|^.minbzk.nl>J°«^ 
l@mindef.nl 
**^fSimmbzk.nl>.

", ii@miobzk.nl> 
J@jtn1nb2k.nl>.

-qsTz
< ft ^.7M ISt.ZG

j)jnindef.nl>. ' 111 ....... I I III
J@jninb2k.nl>

^mindefnl

H|S.iZ£ 5.1.ZE •

5.t.2.E

fl>.minb2k.nl>. t^Hg~~~~n@mind^
p 17,E

@mindef.nl>. ”^i,2,e : 5.1,2E pH'e
]@jiiindefnl>

Ondcnverp: RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

Beste alien,

Even los van de exacte mate van condensering (die misschien ergens halverwege de tekst j 
in de tekst ontbreekt volgens mij bet leggen van een verband met het CTlVD-rapport OOG-kabel. Nu is bet tocb een beetje de 
vraag wat de tijdelijke wet met bet CTlVD-rapport OOG-kabel te maken beeft: kortom, waarom beginnen we bierover in een 
beleidsreactie op een CTlVD-rapport?

3 zou kunnen liggen):51,2,E ;; en

Overigens, voor zover dat niet al duidelijk is: de tas van de minister bebben we ruimscboots gemist. ©
Dat geeft ecbter gelegenbeid om de tekst goed af te stemmen tussen BZK en Defensie. Als we een tekst bebben waar we mee 
kunnen leven, dan is bet misscbien een optie dat ( ] of 123 deze recbtstreeks aan Nico mailt? Zowel

] de CTIVD zitten namelijk sinds gisteren bij een congres in bet buitenland. Als bet lukt om voordien met Nico 
af te stemmen moeten we vervolgens maandagocbtend razendsnel gaan scbakelen ricbting de ministers. Brief moet dinsdag

i] als de5 1.2.E

[51.2.6

uit

ISI.ZE

Oupi4ca«t27d
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! ItFrom:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:48:14 +0100

II] ]@minbzk.nl>
V'1@minbzk.nl>

To: [5.1,2,E

r<iIIICc: 5.1.2,E

Subject: RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

Eens; zie mail. Wei even expliciet check of dit niet tegen wens M ingaat. Idee in geval ze wel vandaag nog voorstel 
wil hebben zou kunnen zijn haar BZK voorstel (wel met akkoord AIVD) te mailen en aan te geven dat we er met de 
exteme afstemming vandaag niet uitkomen (CITVD en Def) Maar zie zelf meerwaarde daar nu niet van in. 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

mull ..... . I IIIVan:gW2“
Datum: vrijdag 1! mrt. 2022 3:41 PM
Aan: [s-iae ;
Kopie: |f
Onderwerp: RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

@minbzk.nl>
l@jninbzk.nl>

Ki
.1,2S6

HagwiJ]

De tas hebben we ruimschoots niet gehaald! ||
Maar als we de vlucht naar voren kiezen, geeft het de tijd om de tekst wat breder af te stemmen voordat het naar de minister 
gaat.
De minister heeft de brief zoals die er gisteren lag in haar weekendtas mee (ze had hem gisteren a( maar nog niet naar 
gekeken) dus als zij opmerkingen heeft over de brief dan weten we die maandagochtend. Enige wat dus nog ontbreekt is de 
laatste passage over de Tijdelijke wet. Misschien dat die dan gemails kan worden, met a!s goede argumentatie daarvoor dat we 
die eerst nog moesten aftstemmen (o.a. met Nico).

.f ■

■1
.i'U?4

I

■V,i>
- HJ'

s
Fa



Docnr283

"ISIZEFrom:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 15:48:58 +0100

"fTlF @minbzk.nl>To: 1 2\

"(sTzeT1 @minbzk.nl>;
](5>rninbzk.nl>;

r <!Cc:
, J@minbzk.nl>; "j

r<E!!
I" <jsi,ze ](5>mindef,nr15 1XE 5-1.2e 5t.2E

3@minbzk.nl>; 3I5 •
]@minbzk.nl>|@minbzk.nl>; ' ' <[5156

RE: Betr: RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbriefSubject:

Eens!

Verzonden met BlackBerry Work 
(www. bl ackberry. com)

@niinbzk.nl>Van:FAi' i.2.e

Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 3:37 PM
Aan:pW
Kopie:
<^5.t,2.E 

[8 tAE
•dsia.E

nif @ininbzk.nl>
>minbzk.nl>. [ Sjninbzk.nl>, pi.t.j.e 6 1,2,E [5.12.E

]rglminbzk.nl>. <gTZ6 . : ]r^.mmbzk.nl>. @mindef.nl 
|@minbzk.nl>,

]fgtomdef.nl>E

1 <j&i.2i ^*^@minbzk.nl>. i5t.2.E

l@jninbzk.nl>
Onderwerp: Betr: RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

HaESa

Even zonder [ 
vragen.

] Dank voor het condenseren. Er zijn wel een aantal dingen in je nieuwe voorstel die nog wat aandacht51.2E



Hartelijke groet,
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From:
Sent:

5.1,i,E

Fri, 11 Mar 2022 16:00:20 +0100 
@mindef.nr' @mindef.nl> 

FW: Betr: RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

MTo: 61J.*

Subject:
Importance: High

,
V 1*w .. / J*/ +;

(r J 1 ^ f >

,J>Fv. .■**• 1.. -u'jv •'.+■ JrJf*
-"Srr»

Oup27e 91.2£

s.i.2.i

9Ui

1

:4:

j** 'i «**!?*

1 IV i» li-i'tl

“i‘ Kli I

* »

r<J , J2
I'
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■Is 1,2,EFrom:

Sent: Fri, 11 Mar 2022 16:02:31 +0100

r<! ]]@minbzk.nl>
|@minbzk.nl>

"jSI.ZETo: 5,1.ZE

"|51Z.E ^S.i.ZE
RE: Betr: SPIOED: passage TW in oogbrief

Cc:
Subject:

Prima. Zeker nu we iedereen toch aan boord krijgen. Staat alleen afstemming met CITVD nog open. Maar die kan ik 
zo wel mailen. Kunnen ze dit weekend lezen

Verzonden met BlackBerry Work 
{www.blackberry.com)

Van:’5T5!r..-r^
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 4:00 PM 
Aan:|s''AE ~
Kopie:
Onderwerp: RE; Betr: SPIOED; passage TW in oogbrief

@minbzk.nl>

@jninbzk.nl>
^fl>minbzk.nl>

i.1.ZE

Ik vind hem best lastig. Ik zou zeggen dat nu we de boot (d.w.z. de tas) toch gemist hebben, dat we moeten kijken of we een zo
goed afgestemd mogelijke tekst aan haar kunnen voorleggen. .. ..................................

] Als we met def en Nico afgestemde tekst hebben dan kunnen we die voor maandagochtend meteen in de
] vragen hoe zij dat ziet?

]
\4iJ

tekenversie van de brief verwerken, en aan haar voorleggen. Misschien even aan [

315,1.2,E

D^l>9sat 392 :'i
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'^SI.S.EFrom:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 16:25:37 +0100

|@minbzk.nl>To:
Subject:
Importance:

afgestemde (def, diensten, etc) tekst OOGbrief
High

Dit is het geworden. Lees je nog een keen mee?

5.2. lien S21
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'^51.2,6 ^ illFrom:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 16:45:49 +0100

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

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

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

T; IIITo 51.2,E
5.1,2.E&1.2.E

|(®minbzk.nl>;^5 1,2,1 ^5.1,2.E' I” <^5 i,2,E
~](a)mindef.ni>;

]@minbzk.nl>;I.Z.E

1 @minbzk.nl>; "j '^115.1,2.E5.1,2.E 51,ZE

<(S1ZE

Definitieve passage TW tbv OOG-brief 
High

Subject:
Importance:

Allen,

Hieronder de tekst die het wat mij betreft wordt (Inclusief verwerkte reactie minDef: Inhoudelijk lijkt het me prima, ik mis 
alleen een haakje met het rapport zoals ook al noemde, Verder staat er een zin dubbel in, zie vet gedrukt, en heb ik een 
kleine tekstsuggestie gedaan (cursieve tekst ter vervanging van vet gedrukte).

HP!5.2,1.ien5.21 .
■'< ■

t;d-
. :•.f:.■d'

•r J:-:;d

"l P. V'Wm-:p.•ir ' ■V

.Vs-:/

V ..+ .•

•1

••V

•V;

.V:

] voorgelegd. Verwacht evenwel geenHeb hem nu ter finale check op telefonische terugkoppeling M nog even aan 1°+^^ 
wijzigingen meer.

@)Allen: dank wederom voor het snelle schakelen op deze zonnige vrijdagmiddag!

@£3 alvast dank voor het invoegen in de OOG-brief.

Vervoigproces:

• Maandag via AlVD-lijn naar en dan in tekenboek M (6^wJ|
• Conform reguliere proces maandag door gJI ter info naar CTIVD
• Toelichting wijziging brief door j in haar telefoongesprek met Nico

jullie nemen Def-lijn voor jullie rekening?)



• Dinsdag (14 uur?) uit.

Voor hu: goed weekend! Geniet ervap.

Groet,
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From:
Sent:

|5i.2.e

Fri, 11 Mar 202216:50:04 +0100
]”<( l@minbzk.nl>; "|

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

To: 5.1,iE 5 1,2.E

A5T2E 'T^@minbzk.nl>; 
|@minbzk.nl>;

i@minbzk.nl>

^5.12E'.5.1.2.E 51.2.E

j" r< ]@minbzk.nl>;^5i72T 5.1,2E

]@minbzk.nl>;]•' cjs^i-il.2.E

1.2.E VZiiif.
Subject:
Importance:

RE: Definitieve passage TW tbv OOG-brief
High

Toch nog een minimale aanvulling van in laatste passage (hoewel deel eruit). Alinea over motie wordt:15 12.E

6i 1ie«>S2 1

Neem aan dat deze condensvorming niet op bezwaren stuit. Zo maar doen dan!

Over en uit voor deze week®
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From:
Sent:

12,i

Fri, 11 Mar 2022 16:52:18 +0100 

RE: afgestemde (def, diensten, etc) tekst OOGbrief
|@minbzk.nl>To:

Subject:

Thanks!

Aangepast.

Vervoigproces:

Maandag via AlVD-lijn naar en dan in tekenboek M
Conform reguliere proces maandag door £3 ter info naar CTIVD (aparte mail hoeft dus niet) 
Toelichting wijziging brief door jou in telefoongesprek met Nico 
Dinsdag (14 uur?) uit.

Voor nu: goed weekend! Geniet ervan.

Van:[TT2T
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:31 
Aan:[
Onderwerp: RE: afgestemde (def, diensten, etc) tekst OOGbrief

|@minbzk.nl>

1<1 @minbzk.nl>5.1,2.E 51.2,e

Nog een puntje. .■

I2lt«n52.l ^

Verder prima stuk geworden zo.
Belafspraak met Nico is in de maak voor maandag rond de middag, dit kun je even navragen bij Nico kan deze 
versie dan ook maamndag krijgen, maar als je al eerdere versie met|2Bi hebt gedeeld graag de iaatste versie er 
achteraan sturen.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)
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From:
Sent:

5 ize
Fri, 11 Mar 2022 17:07:35 +0100

<|^^Bi@minbzk.nl>
RE: Betr: RE: Definitieve passage TW tbv OOG-brief

To:
Subject:

Maak maar klaar aub. Dan kan hij doorf^^ maandagmorgen naar CITVD. Natuurlijk kan M nog wijziging vragen, 
maar acht die kans klein (lees: niet 0 want maandag kan er natuurlijk altijd weer een niet te voorziene wens komen
))

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: [
Datum: vTijdag 11 mrt. 2022 5:04 PM 
Aan:
Onderwerp: Betr: RE: Definitieve passage TW tbv OOG-brief

fS>jninbzk.nl>5.1.2.8

feminbzk nl>

Verwachten we nog wijzigingen na het weekend of kan ik het pakketje nu al via profex klaar laten maken? 
Greet,
Ea

__ "|5.i,2:e
Aan: "|

<22131

@minbzk.nl> schreef:
I” <^1.2.'E ti J'j@minbzk.nl>.

@minbzk.nl>. "|
@min]Jz!Lnl>, "ESiZZI]" 

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

rT3 @minbzk.ni>. "Fue5.1,2 E . -I-. <^i.2.E

i@minbzk.nl>. "| 1,2.1

3@mindef.nl" < !@mindef.nl>. 
!@minbzk.nl>

I.2.E

1,46<:

Van:
Datum: 11-3-2022 16:50
Onderwerp: RE: Definitieve passage TW tbv OOG-brief

1@minbzk.nl>

Toch nog een minimale aanvulling van in laatste passage (hoewel deel eruit). Alinea over motie wordt:5,1,2.E
:tV.

Neem aan dat deze condensvorming niet op bezwaren stuit. Zo maar doen dan!

Over en uit voor deze week ©
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]"'^S1,2,EFrom:
Sent: Fri, 11 Mar 2022 20:19:38 +0100

1 |@minbzk.nl>; ’'[^=eTo: 1.2.E51.2,E

©mindefnl”
"RTze

@minbzk.nl>; *] @minbzk.nl>;''
|@mmdef.nl>; |@mindef.nr

<^]^^@minienv.nl> 
j@minbzk.nl>;

||@mmaz.ni'‘ <|^;^£B||||||||@>minaz.nl>; 
|@nctv.minjenv.nl>;

uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep 
En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern) (002).docx

|@mindef.nr
^T2.e1

1.2,E 51,2.E 5,1.2,6 i,2.e

|@mindef.nl>;|@mindef.nl>; 
|@minaz.nr

M2,6.1.2.6

1 |@minaz.nl>;51.2,E l.ZE

|(S)mindef.nl"
l@nctv.minjenv.nl''

dsrzE j@minbzk.nl>;Cc: is.ize 1,2,E
'^51.2.E ]@mindef.nl>; "j51,2.E

"<l @mmbzk.nl>1.ZE 1.ZE \fiXE 5 1.2,6

Subject;
Attachments:

Allen,

Tijdens de afgelopen vergadering van de stuurgroep WIV stonden wij stil bij de voorbereiding van een gesprek tussen de 
ministers van Defensie en BZK en marge van de MR. Daarbij stond de vraag centraal wanneer en in welke vorm richting de 
Kamer te corresponderen over de Tijdelijke wet. Op basis van deze bespreking is zoals besproken de ministers een (via de 
werkgroep voorbereide) gemeenschappelijke opgestelde gespreksleidraad (zie bijiage) terzake verstrekt.

Door de ministers is de afspraak gemaakt nu (vooruitlopend op de ketentest) niet separaat per brief over het wetstraject te 
communiceren. Afgesproken is in de beleidsreactie op de CITVD rapportage over OOG een inhoudelijke passage op te nemen. 
Daartoe is vandaag onder behoorlijk wat druk en in goede onderlinge afstemming (eveneens via de werkgroep) de volgende 
tekstpassage opgesteld:

Deze passage wordt als onderdeel van de beleidsreactie op het OOG-rapport komende maandag aan de ministers voorgelegd. 
Wordt alsdan vervoigd.

Tot zover even deze informatieve "wrap up" van de door ons in de stuurgroep gemaakte afspraken.

Prettig weekeinde!



Grpet,

I-
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From:
Sent: Sat, 12 Mar 2022 08:22:04 +0100

|@minbzk.nl>To: t.2.E

1 |@minbzk.nl>;IHCc: SIZE 1.2.i

@minbzk.nl>; "|
FW: Aangepaste geintegreerde beleidsreactie OOG-kabel
Beleidsreactie op CTIVD rapport 75 mbt snapshotfase geintegreerd versie 1854 uur.docx

r<i @minbzk.nl>SIZE S 1.2,E1.2E

Subject:
Attachments:

1ZE

• Vooruitlopend op de formele lijn bijgaande het concept van de "snapshotbrief" waarin op verzoek minBZK en minDEF een 
inhoudeliike passage" over de TW is ingevoegd. De AIVD stuurt in de loop van maandag de tekenversies via de binnenlijn.

Goed om daarop vooruitlopend zelf ook nog scherp naar de inhoud te kijken.
• De passage is via de WG WIV breed afeestemd en door [

wensen van de ministers zoals aan | telefonisch teruggekoppeld (zie haar eerdere mail). Eea in lijn met afspraken
zoals vormgegeven in de STG WIV (die zijn gisteravond door mi] ook gemformeerd over uitkomst).

• Geprobeerd is de brief afgelopen vrijdag nog om 15 uur in de tas van minBZK te krijgen; de beschikbare tijd bleek te kort 
om dit afgestemd met Def en diensten gedaan te krijgen. Stuk gaat derhalve maandag voor akkoord naar M. Dan halen we 
besproken deadline van dinsdae.

• Maandagmiddag belt j nog even met Nico. Dat moment is door mij vrijdag al even aangekondigd en toegelicht bij
CITVD.

H

] nog even expliciet getoetst op overeenstemming met de51.2,E

• Maandagmorgen tref jij minBZK, en J (om 9 uur) in het lastenmoment. Vermoedelijk zal daar met jou en 
minBZK nog even naar de brief willen kijken. Met name ook naar de vraag of de balans die nu is ontstaan in de 
snapshotbrief passend is (verhouding beleidsreactie op CITVD-rapport en passage TW; krijgt TW nu niet teveel ruimte irt 
oorspronkelijke doel brief?). Daarover het volgende. Een andere balans in de brief is inherent aan het op verzoek van de 
ministers invoegen van een onderwerp dat los staat van de ClTVD-rapportage. Naar aard en omvang passage kan worden 
gekeken. Omdat die nu geheel conform wensen minBZK en minDEF is vormgegeven (inhoudelijk kort neerzetten juiste 
frame aanleiding en toezicht, korte koppeling aan motie V.d Staaij). De vraag is of dat gegeven de wensen veel beknopter 
kan. Maar het is wat dit betreft in het licht van het en marge gesprek en de daaruit voortvioeiende wensen vooral 
belangriik dat minBZK zelf hier haar afweging maakt. Wellicht ten overvloede: eventuele aanpassingen vragen maandag in 
korte tijdspanne nog afstemming met minDEF.

• Mogelijk komt £3 spreken over zoektocht hoe verantwoordelijkheden van betrokkenen in dit type processen
goed vorm te geven 'ti: mm•.K-i 15.1,2.e

512e

S12e

i‘Sj K
-■ V

if: t
•j.

'"' belt jou dit weekend nog even om je ter voorbereiding op het lastenmoment nog even in alle scherpte over de 
aan haar teruggekoppelde wensen ministers en wijze verwerken bij te spreken.
eiiT"

Tot zover. Goed weekeinde!

Groet,
Em

Van:[5T2J
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 19:04
Aan:|2l
CC: FSi”
Onderwerp: Aangepaste geintegreerde beleidsreactie OOG-kabel

H j(a)minbzk.nl>5.1.2.E

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

t5l.2.e

Ha|H|en|l£



Zoals met besproken hierbij de gemtegreerde versie van de beleidsreactie op het OOG-kabel rapport met daarin de tekst 
over de Tijdelijke wet.
De tekst is nog een heel klein bijgepunt, om het wat logischer te laten aansluiten op de rest van de tekst in de beleidsreactie.

en straks het stuk, zodat Defensie gelijk oppiuig'
kan lopen met ons.

en ik stuurp w™] belt nog met Defensie

] brief nog even met 3| bespreekt (in het licht van hetgeen de minister aan ] heeftIk begrijp van 
teruggekoppeld).
Het lastenmoment is maandagochtend om 9:00, dus 3 zou daar dan de laatste versie van de tekst aan Minister kunnen 
toelichten en hopelijk akkoord krijgen.
De AIVD stuurt in de loop van maandag de tekenversies via de binnenlijn.

i'sjji"'.

Mvg en goed weekend!



Docnr294

'1si.2,eFrom:
Sent: Mon, 14 Mar 2022 07:42:05 +0100

m'<^ |@minbzk.nl>;To: "Is 1.2,E

]@minbzk.nl>
'^s.ra.E S i.2.e @minbzk.nl>Cc:

Subject: Svz

Goedemorgen collegae!

Vorige week weer veel gebeurt. In principe zijn zijn op de hoogte (heb jullie cc of bcc meegenomen).

Paar puntjes die nog openstaan.

1. Reactie richting tz houders naar aanleiding van overleg twee weken geleden. Reactie zoals opgesteld doorp^^^j zal 
door ] nog even worden bezien. Dan kan hij door. Ik zal hem wel even naar doorgroeiden.5 1.2.E 5.121

] vroeg me nog even expliciet bij [ 
landen (Oa VS) te vinden. Lukt bet daar naar te kijken?
2.[ ] na te vragen of het gelukt is de feiten over toezicht in andere5.1.2,E 5.1.2,E

3. KetentoetS- Dienst heeft[ 
zou met jullie nog even kijken hoe dat vorm te geven. In STG kwam nog even wenselijkheid aanwezigheid| 
de orde. Die is doorF^

j vorige week gevraagd of er begin toets klein moment voor de wet kan zijn5.1,2,E |5.1,2,E

]aan51.ZE

1 toegezegd. Verzoek aan een van jullie dit vorm te geven Lukt dat?

4. Vandaag zou CITVD bellen over aanpassing beleidsreactie. Die neem ik over.5.1.ZE

Tot zover mijn blik op de vorige week. Wat jullie betreft nog aandachtspunten?

Grtz

Verzonden met Blackfierry Work 
(www.blackberry.com)
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From:
Sent: Mon, 14 Mar 2022 08:14:03 +0100

rsi" {@mmbzk.nl>
RE: Aangepaste geintegreerde beleidsreactie OOG-kabel

To: |M.2.E

Subject:

Thanks! Ben ook benieuwd naar uitkomsten van deze eigen vorm van “ketentoets

Met vriendelijke groet,
[size

Vafl:F^ |<Tra
Datum: maandag 14 mrt. 2022 7:49 AM 
Aan: TTtS”
Kopie:
Onderwerp: RE: Aangepaste geintegreerde beleidsreactie OOG-kabel

|fflininb/k.iil>

ininb/k nl>cTTSe
|fl'minbzk.nl>.i» ii/:niinbzk.nl>< iJ.tit

iTii"

Ik begrijp dat dit na een spervuur van tekstvoorstellen 
klus geweest zijn om dit te coordineren. Lijkt me uiteindelijk een prima tekst, waarmee niet teveel op de zaken vooruit wordt

j tot stand is gekomen, Het zal geen gemakkelijke

4 1 4

Groet,
y"i



Docnr296

]"From:
Sent: Mon, 14 Mar 2022 08:23:06 +0100

i(5)minbzk.nl>
3" |@minbzk.nl>; "fsTlETo:

<g.1.2,E

Subject: FW: bellen a.s. maandag

Kan nu die vraag over VS beter plaatsen (zie onder).
vraag tegengas snap ik en ben ik zeker gevoelig voor; maar mij was iiberhaupt niets bekend over dat verzoek 

tot telefoongesprek afgelopen vrijdagavond. En kon context dus ook niet overzien.

Met vriendelijke groet.
muz

j'2minbzk.nl>Van: mm
Datum: maandag 14 mrt. 2022 8:19 AM 
Aan: |
Onderwerp: FW: bellen a s. maandag

fa'minbzk.nl>5.1.2.E

Hallo ISO

Hieronder de mail met het verzoek om belafspraak. Misschien om erbij te hebben straks. 
Vergaderverzoek stuur ik door.

Groet pgri

Van: mm
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:07 
Aan:m^
CC:|s^«
Onderwerp: RE: bellen a.s. maandag
Gevoeligheid:

H ]@CriVD.nl>51.2.E

|(5)minbzk.nl>

Ik ben dan bereikbaar op 5 t.2.E

Goed weekend

Nico van Eijk

Verzonden met BlackBerry Work 
(wwwblackberrv.com)

Van:m^_____________
Datum: vTijdag 11 mrt. 2022 4:05 PM

\u minb/k.nl>

Aan: mu fa:CTlVD.nl>
Onderwerp: bellen as. maandag

Geachte beer Van Eijk,

Komt het uit dat 
ander tijdstip voorstellen?

a.s. maandag om 11.30 u belt? Zo ja, welk telefoonnummer? Als het tijdstip niet past wilt u dan een




