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From: 	 — 51.2.e  
Sent Date: 	Mon Feb 28 11:21:37 2022 
To: 	 L 5.1.2e . 5.1.20 ; 51.2 ‘5.1.24 W14 
CC: 
Subject: 	RE: Tweet door Thierry Breton op Twitter 

In onze RWG AV en media is vanochtend aan de CIE gevraagd hoe men het besluit van zondag uit wit gaan 
werken. Verwacht niet dat ze vanmiddag al antwoord hebben maar ik Iaat weten als ik meer hoor. 

&ItL 5.1.2@minbuza.nl&gt; 

Van: 	 &It,*  Ell Or  --M@minbzk.nl&gt; 
Verzonden: maandag 28 februari 2022 10:58 
Aan: [ 5.1.2e 	5,/.2e 51 81t-F 	512e 	©rninocw.nl&gt;; 

Onderwerp: RE: Tweet door Thierry Breton op Twitter 

Van:1  5.1.2e I 	 r414., 	minocw.nl&gt; 
Verzonden: maandag 28 februari 2022 10:52 
Aan: 	wai &It 	 • minbuza.nl&gt;; 	1 5./.2.e1&lt;r5.1.201.1  M.20 	minbzk.nl&gt; 
Onderwerp: RE: Tweet door Thierry Breton op Twitter 

Dat maakt zeker uit. Voor zover ik weet is het aan Youtube en andere socials om hier zelf over te 
besluiten. Het is de vraag of de CIE (al dan niet via toezichthouders) zich direct tot de socials gaat richten 
hierover. 

Van: .1.2.0, 5.1.2.e5 / 2 e& I t 	5,1.2.c5 1.2.0  minbuza.nl&gt; 
Verzonden: maandag 28 februari 2022 10:47 
Aan:  gra 1N4 LZ 	&itFivki  41,  'C44 pminocw.nl&gt;  EVIT-f171, 5i4 (471727911 	S 	f@mnbzk.n1) &It; 

minbzk.ni&gt; 
Onderwerp: RE: Tweet door Thierry Breton op Twitter 

Het is natuurlijk wet zo dat RT nog wet op Youtube uitzendt. Maakt dat nog uit? 

Putin announces 'special operation' in Donbass I SPECIAL COVERAGE - YouTube  

From: 	5.1.2.e , 5.1.2,e 512 Alt 	 minocw.nl&gt; 
Sent: 28 February 2022 10:32 
To: 	5.1.2.e ,512e ( 5.1.2e , 5.1.2.e  J(minbzknI)&Et 	 5./.2el@minbzk.nl&gt;;  5.1.20„ 5.1.2p51.2e&it51.2e- 

i5.1.2.el.wominbuza.nl&gt;  
Subject: FW: Tweet door Thierry Breton op Twitter 

Ter info 

* Nog bevestiging van CvdM dat RT in NL niet doorgegeven wordt. 
* Zie ook tweet van Breton over acties van PL, LV, LT en DE mediatoezichthouders om RT te weren. 

Van:  5.1.2.e &It; 5.12.e  minocw.nl&gt;  
Verzonden: maandag 28 februari 2022 10:22 
Aan  9JjflfjJ 3fØ3„0,  &I  4::c!,;0.7•I'!'MPI4@minocw.nIELgt;  
Onderwerp: FW: Tweet door Thierry Breton op Twitter 



Van: 	5./.2.e 	@cvdm.nl&gt; 
Verzonden: maandag 28 februari 2022 10:21 
Aan 	 5.1.2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC: 	 5.1.2.e 	@CVDM.NL&gt;; 	 5.1.2.e 	 @cvdm.nl&gt; 
Onderwerp: RE: Tweet door Thierry Breton op Twitter 

Goedemorgen 

Wat betreft jouw onderstaande verzoek kan ik je alvast wijzen op dat Russia Today in Nederland niet wordt 
doorgegeven door Nederlandse distributeurs.  5.1.2.e  gaf zelfs aan dat de meeste Nederlandse distribiteurs daar al een 
geruime tijd geleden mee zijn gestopt. Zie link: https://www.providercheck.nl/tv-zenders/rt   

Verder zullen we je op de hoogte houden van wat er verder in ERGA hierover wordt gecommuniceerd. 

Groeten, 
5. 1 .2. e 

Van: 	 5.1.2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: zondag 27 februari 2022 16:47 
Aan: 	5.1.2.e 	@cvdm.nl&gt;; 	5.1.2.e 	 @cvdm.nl&gt; 
CC: 	 5.1.2.e 	@CVDM.NL&gt;  
Onderwerp: Fwd: Tweet door Thierry Breton op Twitter 

Hi! 
lk wordt graag op de hoogte gehouden, mochten wij (NL) iets kunnen doen tegen RT en als we in ERGA verband 
stappen nemen. 
Gr.51.2.e 

Thieny Breton 

There is war in Ukraine - 

Russian #propaganda is 

Several EU media regulE 
Russia Today — others 

I am in close contact witt 
26-02-2022 20:21  



WM, WV 
Mon Feb 28 18:40:36 2022 
graTirlal 'orwris 

01,111222 " et &l eir1071111r:/i @minocw.nl&gt; 

From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

@minbuza.nr rtff:tl KIVIEWIMS Vat= 	7. 
RE: Media text 

Hi, 

Net even met BZK overlegd. Erg lastig om zonder context op korte termijn te beoordelen. 

Mijn inschatting is: 

Gr. 

&It 	4011@minocw-nigtgt; 
Verzonden: maandag 28 februari 2022 18:04 
Aan: 	 &it „ 
CC: 1!,,Z1.1 ,,fiNuoiadiii464, &It; tewitiar 'Ian; @minbuza.nl&gt; 
Onderwerp: FW: Media text 

Zie hieronder hoe de Commissie volgens mij een oplossing probeert te vinden voor het blokkeren van 
Russische media instellingen. 

dit is een verordening en dus rechtstreeks 
geldend, geen omzetting door lidstaten nodig. 

Lijkt mij dat we dit nog even kart moeten sluiten met het CvdM op niveau conimissarissen? Deadline is 
overigens al verstreken zie ik. 

Gr. 

Van:  tua iwieki-,,k,1 &it 	Pminocw.ni&gt; 
Verzonden: maandag 28 februari 2022 17:31 
Aan: 	, iltzt & 41Voiii,:qSOO@minbuza.nl&gt;; ;i; WWI 	 minocw.nl&gt; 

321160atiaiRrititigilkigatiMakritiksMA •  minocw.nl&gt; 	,;;404i9041.041 • minbuza.nl&gt; 
Onderwerp: Re: Media text 

H 

Voor de snelheid neem ik gelijk even onze dossierhouder mee in deze mailwisseling. 

kan jij even meekijken op onderstaande? Dank! 

Groet, 



Op 28 feb. 2022 om 17:28 heeft 5.1.2e 5i.2e 1&lt 	5.1.Ze 	Pminbuza.nl&gt;  het volgende geschreven: 

Beste collegars, 

Hoop bij jullie aan het goede adres. In Coreper wordt zo dadelijk bijgevoegde concept wettekst besproken, het gaat om 
het verbod op Russische media-instellingen. Mochten we fundamentele bezwaren hebben, zouden jullie dat aan mij 
per omgaande kunnen laten weten? 

Groet, 

5./.2.*) 

From: - 	5.1,20.1.2 €5. /.2.6 	Pminbuza.ni&gt;  
Sent: maandag 28 februari 2022 17:13 
To: 	5.1.2e 	5./.2.e &it 	51.2 e 	minb uza . n 1   &gt;; 	 5./.2.e 	1@minbuza.nlgtgt;; 5.1.  

5./.2e 	iPm in b uza .ni&gt;; 	5.12e 	Pminbuza.nl&gt;;  L 	5/2.e 
5. /.2.e 	m in buza .n 	; 	 /2.4    Pminbuza.nl&gt;; 	5.1,2.e 	 

51 2e 	i@minbuza.nl&gt;[ 	5.1.2.e 	-1@minbuza.ni&gt;; 	5 1.2.e  
5.1.2.e 	Pminbuza.nl&gt;  

Cc: 	 5.1.2e 	Pminbuza.nl&gt;; 	 5.1.2.e 	 1,@minbuza.nl&gt;  51.2.8 

512.e 	minbuza.nikt;  
Subject: FW: Media text 
Importance: High 

Beste alien, 

Hierbij de VO voor verbod op media-organisaties. Graag jullie blik. Bedoeling is instemming CRP om 17:45 vandaag.  
Nauweiijks ruimte voor commentaar dus, maar als er fundamentele zaken zijn, laat het dan weten! 

1.2.1 

Dank en groet, 

From: , 	 5.1.2.e  	@minbuza.nl&gt;  
Sent: maandag 28 februari 2022 17:07 
To: 	5/2et1.2.4si-- 1.2.9 	IP minbuza.ni&gt;; 	 -Ominbuza.ni&gt;., 

5.1.2.e 	 1@minbuza.nl&gt;; 	 5.1.2.0 	—1@minbuza.nl&gt;;  
5.1.2.e 	 minbuza.nf&gt; 	 5.1.2.e 	@minbuza.ni&gt;;  	 

5.1.2e 	iPminbuza.ni&gt; 	 5.1.2e 	 @minbuza.ni&gt;;  I - 
5.1.2.e 	@minbuza.ni&gt;  

Subject: FW: Media text 
Imnortance: High 



From: 	  
Sent: maandag 28 februari 2022 17:06 
To: [AT gen] (5./.2i 51.21 	1Pbmeia.gv.at)  &Itt  	J 	bmeia.w.at&gt;;  [AT] ( 

5.1.2e 	1(bmeia.gv.at)  &ItL 	 4 EMITAZI  • bmeia .at&gt;; [BE gen] 
[st 2? 51 zi 	!@dipiobel.fed.be)  &It;[5.12.1 	#0.4@diplobel.fed.be&gt;;  [BE] (' 	tze 	j@diplobel.fed.be)  
&It; 	5.1 „As 	lftdiplobel.fed.be&gt;;  [BG] ( 	41@bg-permrep.eu) 	bg-permrep.eu&gt; 

	 ipec.europa.eu&gt; '7,7c.„.160,wit ec.europa.eu;  [CV gen] ( 
Omfa.gov.cv)  8LIV,A-titk@mfa.gov.cv&gt;;  [CY] (*,..;6:  AtrriPmfa.gov.cv)  &It;‘,  .7,,,Zt@mfa.gov.cv&gt;;  [CZ gen] ( 

• mzv.cz&gt; [CZ] ( rEfetar.V.V m zv.cz &It;  @mzv.cz&gt;  
[DE] 15.1.2./  Pbrue.auswaertiges-amt.de) &It;',137B. brue.auswaertiges-amt.de&gt;;  [DK gen] taralEfgai 
&It; 	5.1.2.1  1@um.dk&gt;;  [DK] (5  1.2ii@um.dk)  &lt  jfl  urn.dk&gt;;  [EE gen] (ril  f 	Pmfa.ee)  &It; 

ci,‘i...-..___nfa.ee8Egt;; [EL gen] (L5,_/.2.1  (@mfa.gr)  &tt  	p@mfa.gr&gt;;  [EL](Jj 	5 	*--rece.be &It; 
Vrp-grece.be&gt;;  [ES gen] (r 6.12.i  ipreper.maec.es) &It;craiait@reper.maec.es&gt;;  [ES] 

5.1.2e 	-1(@reper.maec.es)  gtit;r 	5.1.2.e 	l@reper.maec.es&gt;;  [Fl gen] (  tiff TiTAVA formin.fi)  8tit; 

	

@formin.fi)  &ft; iSf;11',41A "g• 	formin.fi&gt;; [FR] ( 
51.2.i 	1@diplomatie.gouv.fr)  &It; 	5.1.2.i  1@diPiOrnatie.gouv.fr&gt;;  [HR gen] (,  :rtlirg@mvep.hr)  &It; 

5.1.2i  i@mvep.hr&gt;.,  [HR] 	 5.1.2.e 	pmvep.hr)  &It; 	 5.1.2e  -..(thmvep.hr&gt;;  [HU gen] 
512,  pmfa.gov.hu)  &It;?; flflrnfa.gov.hu&gt;;  [HU] (L 	5 ./.28 	 )mfa.gov.hu)  &It; 

5.1.2.e  1@mfa.gov.hu&gt;*,  [IE gen] (1illalgai@dfa.ie)  &It; 	512, 	i@dfa.ie&gt;;  [IE] 4' 	dfaie)  
&It; 51.2e  Pdfa.ie&gt;;  [IT gen]  (01/S1TP@esteri.it)  &It;[5 1 2i  Pesteri.it&gt;;  [IT] (  	e2,1@esteri.it) 

Peu.mfa.lt) &ILOA'Peu.mfa.lt&gt;;  [LU gen](  ('-'571.21(mae.etat.lu)  &It; 
n- 18tgt;; [LU] c'w,t*,47n 	 mae.etat.lu  &It;r 	5.1.2e 	1@mae.etat.lu&gt;;  [LV] 

(TfiTPmfa.goviv)  &It;/,‘  ;•: 	@mfa.gov.lv&gt;;  [MT gen]  (@gov.mt) 	 •  gov.mt&gt;;  [MT] ( 
51 	-1Pgov.mt) &ft;c4 M,A24:1017L@gov.mt&gt;;  B RE-ANT1 CI &It;   bre-0,1,;AP 	buza.n  l&gt;; E7-7-71 

5.1.2.e 	gminbuza.nl&gt;;  [PL gen] ( 	msz.gov.pl)  &It;  !f; 'k71;@msz.gov.pl&gt;;  [PL] ( 
ltor 	msz. :ov. l&gt;; [PT gen] (  „4":cf repe r- portuga 1. be)  &It; 

5.1.4@reper-portugal.be&gt;  [PT] (s.  @reper-portugal.be) glILEctreper-portugal.be&gt;;  [RO gen]  (:14-';',Ffi@rpro.eu)  
&It;  53:27@rpro.eu&gt;  [RO] r 5.1.2.e  —1@rpro.eu)  &It; 	5.126  71@rpro.eu&gt;;  [SE gen] ( 	e;  PRov.se)  &It; 

51.2i  .0gov.se&gt;;  [SE] ( 	5/.2e 	@gov.se)  &It; 	5.1.2.e 	l@Rov.se&gt;  [SI gen]  ("4* ArifiVPRov.si)  &It; 

um.dk 

5.1.2.t 	Pformin.fi&gt;;  [Fl] 	5.1.2.e 

&It; 	5.1.2.e  3@esteri.it&gt;;  [LT] ( 11 

5.1.2.e 	ORISZ.R0‘ .pi)  &It; 

5.1.2?  l_PROV .Si&gt;;  [SI] ([ 	5.1.2e 	(Wgov.si)  &It;r- 	5.1.2.e  	gov.si&gt;;  [SK] 
	

@mzv.sk)  &tt; 
15.1.21i@mzv.sk&gt;; 	5.1.20 	1@european-counciLeuropa.eu; 	 eeas.euro 

irtil@consilium euro pa .eu&gt;;  E 	 di • lomatie. 
5.1.2.e  1@consilium.europa.eu; 5./.2(consilium.europa.eu; 
5.1.2.e  -1@consilium.europa.eu   

Subject: Media text 
Importance: High 

atat IV VOWS 

a.eu; JUR ANTIC! &It; 
ouv.fr&gt; ; 

eeas.euro .a.eu  

Dear all, 
Ahead of Coreper later today, please find a courtesy copy of the media text (RT, Sputnik) just adopted by the 
Commission. 
Official transmission will follow. 

Best 

Secretariat-General 
Unit F2 European Council and Leaders' meetings, COREPER II 
BERL 07/369 
B-1049 Brussels/Belgium 



@ec.europa.eu   

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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@minocw.nl> From: 	 5.1.2.e 

Sent Date: 	Mon Feb 28 22:50:05 2022 
To: 	 5.1.2e 	; 	5.1.2.e 
CC: 
Subject: 	 Inventarisatie CvdM 

Ter info. Zie hieronder opbrengst inventarisatie CvdM. 

Het cornmissariaat voor de media heeft mij het volgende laten weten: 

- Voor zover bekend zijn er geen Russische media-instellingen en/of Russische programmakanalen 
die van het Commissariaat een toestemming hebben; 

- Via de Nederlandse kabelexploitanten worden momenteel geen Russische programmakanalen 
doorgegeven, 
- Volgens de Russia Today website is Russia Today via satelliet beschikbaar bij Canal Digitaal en 

OpenFiber en daarnaast in diverse Nederlandse hotels (https://www.rt.com/where-to-watch/The-
Netherlands!).  
Canal Digitaal: Russia Today (of andere Russische zenders) zit niet in hun zenderpakket, maar wel 
in de technische zenderlijst (m.a.w. het kanaal kan wel via de satelliet free to air worden 
ontvangen als 'bijvangst'). Canal Digitaal verzorgt geen uplink, maar heeft wel een overeenkomst 
met Russia Today die inhoudt dat ze Russia Today op hebben genomen in de elektronische 
zenderlijst onder een vast nummer. Ze kunnen niet voorkomen dat een signaal naar de satelliet 
wordt gestuurd, wel kunnen ze op verzoek Russia Today uit de EPG halen. Russia Today zou een 
Britse licentie hebben. 
OpenFiber: heeft vanochtend besloten dat uitzending van Russia Today voorlopig wordt gestaakt. 
Russia Today wordt niet meer uitgezonden door Open Fiber. 
Hotels: hotels gebruiken eigen satellieten of via hardware-aanbieders zoals Canal Digitaal en 
Hirschmann. Het zou mogelijk moeten zijn de satelliet zo te richten dat de Russische kanalen niet 
worden ontvangen en doorgegeven. 

- Via open internet en VPN verbindingen zijn wel Russische programmakanalen in Nederland te 
ontvangen. 

Communicatie / woordvoering graag afstemmen met het Commissariaat. 

5.1.2.e 



4 
From: 	 5.1.2.e 
Sent Date: 	 Mon Feb 28 22:32:59 2022 
To: 	 5.1.2e 
CC: 

Subject: 	 Re: EU-ontwikkelingen t.a.v. UKR v.w.b. media 
Attachments: 	JOIN_2022_31_1_EN_ACT_partl_y3 (002) docx(73KB) 

1k denk omdat de lead voor deze sanctiemaatregel bij BZ ministers ligt. S.BZK gaat met DG Connect praten en 
niet met de EU Dienst Extern Optreden die gesprekken over sancties coordineert. 

5.1.21 

5.1.2.e 

Op 28 feb. 2022 om 20:45 heeft 	5.1.2.e 
geschreven:  

&it; 	5.1.2.e 	(iiminoew.nl&gt, het volgende 

Iii 5.1.2e, dank hiervoor! 

Mbt 2: Weet je waarom S.BZK [ 	 mbt de voorgenomen Regulation? 

Mbt 3/4: 1k begreep van A.1.2.4 dat onze toezichthouder ook al eea onderzoekt qua mogelijkheden, goed om te 
weten dat andere LS deze stappen al hebben gezet. 

Groet, 
5.1.2.e 

5.12   

Op 28 feb. 2022 om 19:14 heeft 	5.1.2.e 	&it.;1 	5.1.2.e 	•@mi•nocw.nl&gt; het 
volgende geschreven: 

Hallo 5.1.2.e, 

Hierbij een korte s.v.z. voor zover ik die in beeld heb. 



I. In de Coreper is vandaag bijgevoegde draft Council regulation besproken. 
* Betreft EU breed verbod op uitzenden van nog te specificeren lijst aan Russische Federatie 

gerelateerde media. 
* Gaat om lineair (analoog en digitaal), om video-sharing platforms en app-gebaseerd 

uitzenden. 
* Voor de duur van dit conflict. 
* Grondslag is sanctiepakket tegen RF uit 2014. 
* Ik heb op dit moment geen info over wat NL ingebracht heeft. 

2. Morgen spreekt S.BZK met de CIE (DG Connect die over sociale media regulering gaan, niet met de 
EU Dienst voor Extern Optreden). 	 5.1.2.i 

5.1.2.1 

3. Eerder (voor het weekend) hebben mediatoezichthouders in Letland, Litouwen, Polen en Duitsland 
besloten om Russia Today te verbieden. 

4. Verder hebben Prime Ministers van Estland, Letland, Litouwen en Polen Big Tech aangeschreven om 
per direct maatregelen tegen een 4-tal Russische zenders te nemen. 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
Ministerie van OCW 
Directie Media &amp; Creatieve Industrie 
E: 	5.1.2.e 	@minocw .n1  
T: 	5.1.2.e 



1  /". 	.'"'" 	Tfre'Plf  ''4;47' 4 4'11' 041.64' •  
APWAINiNgre ,•• 

* 

* 

3a 51.21 

Wu/ @minbuza.nl&gt;; TRAMITIZI 	&it; 
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From: 	 r--- 	5.1.2.e  
Sent Date: 	Tue Mar 111:51:34 2022 
To: 	 ' 	51.2e 	 i; , 	5.12.e 	IJ@minbuza.n11-,1 	.5..r.j.e 	_ j 
CC: 	 ' 51.2.e J 
Subject: 	 RE: Instructie Coreper Vervolg RF/OEK 

Onderstaande input wordt aan onze CRP coOrdinator meegegeven voor de achtergrondinfo in deze 
instructie. 

.3:0k 
	 AnOlgrellftadolit: 

5.1.21 

* 	 1  

5.1.21 
* 

AittJ 

5.1.2.1 

5.1.2.1 

Van: 	5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 11:47 
Aan: ' 	51.2.e 	It 	5.1.2e 	@minbzk.nl&gt;; 	5.1.2e 	1@minbuza.nr  &it 5.1.2.e 

5.1.2 e 	miribuza nl&gt 	 5120 	'@minbzk.ril&gt; 
CC: 	 5.1.2.e 	 minbzk.ni&gt; 
Onderwerp: RE: Instructie Coreper Vervolg RF/OEK 

SinfirM 

	7 

5.1.2.1 

Van: r 	5.1.2.e 	&iti 	5.1.2.e 	„.. „Ominbzk.nl&gt; 
Verzonden: di nsdag 1 maart 2022 11:40 
Aan:r 5.1.2.e 	7@minbuza.nr  &It 
r: 	5. /.2e 	floc w.n  l&gt; ;  ,̀'"':',e,t.AtriirAPAgegi40/;;Pg;14,,e,4 m in b z k.n  l&gt;  
CC: 	5.1.2.e 	 -1Pminbzk.nl&gt;  



Urgentie: Hoog 

Jullie ook gekregen? Ik weet niet echt wat we nog kunnen aanvullen&#8230; 

Van: L 	5; 	44-1,, 	0 	 minbzk.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 11:38 
Aan: ; 	5 1.2 a 	 Ominbzk.nl&gt;; 	5.1.2e 

5.1.2e 	Laminbuza.n1 &It; 	5./1411@minbuza.ni&gt; 
5.1.2e 	 j@minbzk.nl&gt; 

5.1.2e 	1@minbzk.nl&gt; 	5. .2e 

Onderwerp: Instructie Coreper Vervolg RF/OEK 
Urgentie: Hoog 

Dag collega&#8217;s, 

Ominbzk.nl&gt;; 	5.1, 
5.1.2.e   Pminbzk.nl&gt;; 

5.1.2.e 	&it'd 
j@riiksoverheid.nl&gt; 

Zojuist ontving ik van onze BZ collega&#8217;s de conceptinstructie voor de RF/OEK vervolgbespreking in Coreper II 
(naar verwachting om 12:00, maar nog Been agenda ontvangen). 

Inzet is dat NL 
	 r, 	 Are 	1,4 

Eventueel inhoudelijk commentaar graag per ommegaande, aangezien de bespreking zo zal aanvangen, dus bel mij  
vooral als jullie lets hebben.  

Groetjes, 

Cluster EU/Internationaal 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) 
Turfmarkt 147 &#8211; Z.15I 2511 DP Den Haag j Postbus 20011 EA Den Haag 

T:  06 
minbzk.nl 

Dit ber t kan into rn 	bevatten ds niet vc yr u is besternit irfdien u met de geadresseerda bent of it Ne is tit abusiovelijk, aanu is toegezeiden, worst u 
verzocht sat aen de afzender to meiden en het bericht to verwiperen„ Do Staat aanvaarcit goon aan. prako16jk f id veer schade, van welke acrd ook, die verb rid 
houdt met risloos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 
This message may contain information that is not intended for you if you are not the address.ee or if this message was sent to you by mistake, you arerequested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of arty kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 
of messages. 



4741`, @minocw.nl&gt; 

From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

5./ 2.e 

Tue Mar 1 20:49:31 2022 
5120 
512e 	5i2 

Re, WRITTEN PROCEDURE: Russia Restrictive measures (Media) 

Fr- 	 5.1.2i 
5 12, 	 I Zal ik 113 mailen? Zij rnoeten 

het doorspelen naar HZ voor 21 uur. 

040.1,;::;j,..10tt 

Op 1 mrt. 2022 om 20:42 heeft 	5.1.2.o . 5. /.2.e5./.2.e& 	5.1.2.e 
	

vti,minocw.nl&gt; het 
volgende geschrevcn: 

Hi, 

Met 	doorgesproken. 
512.i 	 Zie:2 c)nd€2r, 

U r . 
5.1.2.e 

5.1.2i 

Van: 5,1;3,Fres 	&I am 	 J,@ m inocw.ni&gt; 
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 19:50 
Aan: 	Imo c &It,ffj  (27J@minocw  nI&gt 	12e 6. /.2!  &It; 
Onderwerp: Re: WRITTEN PROCEDURE: Russia Restrictive measures (Media) 

Reactie BZK, kunnen we wellicht bij aansluiten? 

Beste fxrple;',01. 

Reagerend namens het BZK-smaldeel, zal ik mijn reactie samenvatten als: 5.1.2.i 

5.1.2.1 
.f, 

5.12 

Bij mogelijke vervolgstappen op het gebied van vrije meningsuiting worden we graag weer betrokken. 	5.1.2i 
5. 1, .2./ 

Groet en dank ook voor het vele werk, 



Van: &qu 	 quot &it; 
Datum: 1 maart 2022 om 18:40:03 CET 
Aan: &quot; 

	

	 &quot; &It WI: 
@minbzk.nl&gt;, &quo  ioNer 

&quot; &I I,  
@minbzk.nl&gt;, &quot; 

quot &It; 
minocw.nl&gt; 

, minbzk.nl&gt;, &quot; 
ee 	quot &It 

@minocw.nl&gt, &quot; 

Vatig:01, uot; &lt; 
minocw.nl&gt;, &quo 

quot; gdi 

Kopie: &quot; &quot; &Its 	@minbuza.nl&gt, &quot, 
Pminbuza.nl&gt, &quot; 	A" 	quot; &It 

quot; &It; 
minbuza.nl&gt;, &quot 

quot; &It;diaLl 	• minbuza.nl&gt;, &quotE 	7&quot; &It; 
quot; &It 

@minbuza.nl&gt; 
Onderwerp: FW: WRITTEN PROCEDURE: Russia Restrictive measures (Media) 

@minbuza.nl&gt;, &quot 	51.2.6 
„2„ et2 11,   

minbuza.nl&gt;, 
quot; &It; 

minbuza.nl&gt; 

• minbzk.nl&gt;, &quot; 
quot; 

quot &It; 
@minbzk.nl&gt;, &quot 

&quot; 

[a /.2* 	a.1.2e  

Op 1 mrt. 2022 om 19:25 heeft 
	

&It 	@minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 

Wederom kort tijd om te reageren, deadline 21 uur, in de inleiding is beter beargumenteerd waarom deze sanctie 
wordt opgelegd en waarom het niet in strijd is met art. 11 van het Handvest. 

Het juridische deel is gelijk gebleven zo te zien. 
We kunnen nog vragen of we het goed begrijpen als we lezen dat "the legal persons, entities or bodies" dus alleen 
mediabedrijven betreffen? 

N L is in Coreper al akkoord gegaan met de nieuwe tekst. BZ vraagt nu om formeel akkoord. 	 
e 	 Zal 1k 	 akkoord  geven via IB? 

Groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: &quot; 	 quot; &It 	minocw.nl&gt; 
Datum: 1 maart 2022 om 18:51:42 CET 
Aan: &quot; 	a 	quot 8tItUlt, 12*(,41@minocw.nl&gt, &quotr 	AtAt, 

@minocw.nl&gt; 
Onderwerp: Doorst: WRITTEN PROCEDURE: Russia Restrictive measures (Media) 

quot; &It/ 

Ook voor jullie! 
5.1.2.e 

Begin doorgestuurd bericht: 

Beste collega's, 



thrJs,:,. or its wrter and ;nay not 

Readies moeten voor 21u vanavond binnen zijn. 

NL ging in Coreper reeds akkoord met de tekst die t.a.v. het eerste voorstel is gewijzigd, n.b. met verduidelijking dat het 
gaat om media operators en niet om burgers van de EU. lk verneem graag jullie formele akkoord op deze wetteksten 
per omgaande, dan geven onze collega's in Brussel dit vervolgens door. 

Hartelijke groet, 

From: RELEX Counsellors (RELEX 1) &it 	 ‘4@consilium.europa.eu&gt; 
Sent: dinsdag 1 maart 2022 18:14 
Subject: WRITTEN PROCEDURE: Russia Restrictive measures (Media) 
Importance: High 

Delegations will find attached CM 1965/22 launching the written procedure for the adoption of: 
* Council Decision and Regulation concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the 

situation in Ukraine. 

Replies must reach the General Secretariat of the Council by 21h00 on 01 March. They should be sent by email to 
consilium.europa.eu   

Best Regards, 

Foreign Relations Counsellors WP Secretariat 

Council of the European Union 
General Secretariat 
US External Rf..)Jations 
RELE.X.1 Global and Horizontal Affairs, 

30 HIV 09 
Rile fig= 	Loi 	e t 8 tr 	, 75 B 1111 
WWW. 00 nsilium.euroDa.ou  consiliurneuropaeu 

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

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



8 From: 	 i 51 2e 	,  ,,,,,,, 
Sent Date: 	Wed Mar 2 22:44:25 2022 
To: 	 542 0 . 5.1.2.o 5-1-.2e 
CC: 	 ip.1.291.2._e 	..,; 	5.1.L41.2.0 
Subject: 	 RE. EU-sancties 

Indien jij nog aanvullende info hebt, bijvoorbeeld uit bronnen bij EZK, zou je die don door willen geven aan 
het Commissariaat? 
Mooi dat het CvdM al concrete ideeen heeft over hoe opvolging gegeven kan worden aan het Brusselse 
verbod. 

Van: #.1.2.87 	1@cvdm.n I& gt; 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 14:21 
Aan: 	tze 	51.2e &it 	5.1.2e 	@ minocw .nl&gt; 

5.1. CC: 2e 51.2.e 	&if 5.1.2.e 	@cvdm.nl&gt; 
Onderwerp: EU-sancties 

5.1.2. 5.1.2.e it 51.2.e 1.2.e 	@minocw.nl&gt; 

H 
	

in aanvulling op mijn telefoon- en appbericht van zojuist aan 

lk ga er vanuit dat er meer guidance komt zodra er meer bekend is. Klopt dat? 

5.2.1 

5.2.1 

lk cc 15.1.2.e practice lead van de hiervoor verantwoordelijke practice Toegang. Zo kunnen we zo makkelijk mogelijk 
schakelen. 5 	onze woordvoerder heeft al contact gehad met de woordvoerder van OCVV maar die had nog geen 
nadere informatie. 

Wij werden een minuut of tien geleden ook door het ANP gebeld en verwachten meer vragen van de pers. 

Hartelijke groet, 



Brussel verbiedt uitzendingen Russische staatsmedia in EU 

Het Russische persbureau Sputnik en vijf zenders van televisienetwerk RT 
mogen niet meer uitzenden in de EU. De Europese Commissie maakte eerder 
deze week al bekend een dergelijk verbod te willen. Zojuist is de wetgeving 
officieel gepubliceerd waarmee het per direct ingaat. 

De zenders RT English. RT in het Verenigd Koninkrijk. RT Duitsland, RT 
Frankrijk en RT Spanje mogen geen informatie meer verspreiden in de EU. 
Volgens de EU maken deze media zich schuldig aan het publiceren van 
propaganda. Het is nu aan de nationale mediatoezichthouders om te 
contraleren of ze daadwerkelijk van tv, radio en internet verdwijnen. Onder 
andere Google. Facebook, Twitter en TikTok hebben al toegezegd het verbod te 
zullen respecteren. 

'De systematische manipulatie van informatie en desinformatie door het Kremlin 
is een actief middel in de aanval op Oekraine", zegt de EU-buitenlandchef 
Barrel!. "Vandaag nemen we een eerste en belangrijke stap tegen Poetins 
manipulatie," 

Grote vraag is hoe Rusland op deze sanctie zal reageren. Duitsland had begin 
februari al een uitzendverbod op RT. Het Kremlin slaeg gelijk terug enverbood 
de krant Deutsche Welle nog actief te zijn in Rusland. De accreditatie van deze 
journalisten werd ingetrokken. 



10 
5.1.2.e 	5 17±7157-5t." 

Thu Mar 3 14:42:30 2022 
512,e 512e1 

5„1 2e 	 5.12.0 	@minbzk.n1) 
FW: EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU 

From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

Hi 

Zie artikel over mediaoptreden van S.BZK gister. 
tiSigt ei 	 At4  Interview is gebaseerd op de huidige 

woordvoeringslijn. 

Hieronder een paar suggesties om de woordvoering aan te scherpen. 

Gr. 

Van: [ 	 ;,,gacii@minocw. n I& gt; 
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 14:25 
Aan:r 	512a 	5_1.2.e 	 @rninocw.nl&gt;; 5.1 2e 	512.e5 I 2e &It 	5.1.2e 	@minocw.nl&gt; 
CC: 	5.1.2e r.2.e 	@minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU 

https://www.politico.eu/article/dutch-minister-wants-limits-on-rt-sputnik-ban-to-prevent-orecedent/   
Ontving ik net via Ake,stie., 

Van: 	 ;4'157441  minocw.nl&gt; 
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 13:59 
Aan:' 5 1 .2.e 	5 /.2e5. / 2.4&it 	512e 	]@minocw.nl&gt; 	5.1.2512e 	 i@minocw.nl&gt; 
CC: 	5512e 	Pminocw.nl&gt; 
Onderwerp: FW: EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU 

Hi 
	

en 

Kunnen jullie BZ helpen? 

Groeten, 

Van:r 	5. 5 /.2.e 	 i@trimocw.nagt;  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 13:53 
Aan: 	5.1.2.ete 	 Prmnocw.ni&gt; 
CC: 	5.1.2e 	 jeminbuza.nl&gt; 
Onderwerp: FW: EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU 

Hallo ,"11,3ZA 
:4'4444 

Zou jij de vraag van cnAlittiriarr (BZ/ Raad van Europa) willen beantwoorden? 



Met vriendelijke groet, 
rs;t2:41 

Van: 	5i,2.e 	 i@minbuza.nl&gt; 
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 13:49 
Aan: r 	5 512o 1 Pminocw.nl&gt; 
Onderwerp: FW: EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU 

Beste  5.1.2.e 

Weet jij of er binnen OCW woordvoering wordt gemaakt voor de minister of anderen over de EU sancties op RF 
staatsmedia?L 	 5.2.1  

 	 a21     	Het zou fijn 
zijn gebruik te kunnen maken van bestaande stukken van OCW. 
We horen het graag! 
Hartelijke groet, 
5.2.1 

View in browser 

Press 
Wednesday 

Council of the EU 

02/03/2022 12:43 I Press release I 

EU imposes sanctions on state-owned outlets  
RT/Russia Today and Sputnik's broadcastinq in the EU  
The Council today introduced further restrictive measures in response to Russia's 
unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine. By virtue of these 
measures, the  EU will urgently suspend the broadcasting activities of Sputnik' 
and RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France. and RT 
Spanish) in the EU, or directed at the EU, until the aggression to Ukraine is put to 
an end, and until the Russian Federation and its associated outlets cease to 
conduct disinformation and information manipulation actions against the EU and its 
member states. 

&quot:Systematic information manipulation and disinformation by the Kremlin is 
applied as an operational tool in its assault on Ukraine. It is also a significant and 
direct threat to the Union's public order and security. Today, we are taking an 
important step against Putin's manipulation operation and turning off the tap for 
Russian state-controlled media in the EU. We have already earlier put sanctions on 
leadership of RT, including the editor-in-chief Simonyan,  and it is only logical to 
also target the activities the organisations have been conducting within our 
Union.&quot: 
Josep Borrell, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy 



the authorities of the Russian Federation and are essential and instrumental in 
bringing forward and supporting the military aggression against Ukraine, and for 
the destabilisation of its neighbouring countries. 

The Russian Federation has engaged in a systematic, international campaign of 
disinformation, information manipulation and distortion of facts in order to 
enhance its strategy of destabilisation of its neighbouring countries, the EU and 
its member states. In particular, disinformation and information manipulationhas 
repeatedly and consistently targeted European political parties, especially during 
the election periods, civil society and Russian gender and ethnic minorities, asylum 
seekers and the functioning of democratic institutions in the EU and its member 
states. 

In order to justify and support its military aggression of Ukraine, the Russian 
Federation has engaged in continuous and concerted disinformation and 
information manipulation actions targeted at the EU and neighbouring civil 
society members, gravely distorting and manipulating facts. 

Today's decisions complements the package of measures announced by the High 
Representative after the video conference of EU Foreign Affairs Ministers of 27 
February. Such package also includes the provision of equipment and supplies 
to the Ukrainian Armed Forces through the European Peace Facility, a ban on 
the overflight of EU airspace and on access to EU airports by Russian carriers of 
all kinds, a ban on the transactions with the Russian Central Bank, and the 
SWIFT ban for certain Russian banks. 

The European Union condemns in the strongest possible terms the Russian 
Federation's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine, and 
demands that Russia immediately ceases its military actions, unconditionally 
withdraws all forces and military equipment from the entire territory of Ukraine and 
fully respects Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence within its 
internationally recognised borders. 

The relevant legal acts have been published in the Official Journal (see link below). 

Official Journal of the European Union, L 065, 2 March 2022  

EU adopts new set of measures to respond to Russia's military aggression against  
Ukraine, press release 28 February 2022  

Russia's military aggression against Ukraine: Council imposes sanctions on 26  
persons and one entity, press release 28 February 2022  

Informal video conference of foreign affairs ministers, 27 February 2022  

European Council conclusions, press release 24 February 2022  

Ukraine: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union  
on the invasion of Ukraine by armed forces of the Russian Federation, press  
release 24 February 2022  

EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine  



Visit the website 

Press contacts 

*  Maria Daniela Lenzu  +32 2 281 21 46 / +32 470 88 04 02 

Discover more news about the EU on the Council's Website  

Follow us: 

You received this message because you signed up for our email alerts. 
Unsubscribe I Manage your email alerts I Lecial notice I Copyright I Contact us 

Please do not reply to this email 

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 

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

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

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

	

	
Media en Creatieve Industrie 

TER INFORMATIE 

Aan: SCM 
	 Van 

	a 1_4_6 	1 
Datum 
06 maart 2022 

Referentie 

Bijiagen 

EU verbod Russische staatmedia 

Aanleiding 

Op 2 maart jl. heeft de Europese Unie een sanctiemaatregel aangenomen tegen 
een zestal Russische staatsmedia.1  (persbericht) 

Deze nota is bedoeld om u to informeren over de implicaties van deze sancties 
voor zover nu bekend. 

In deze nota vindt 

• Inhoudelijke toelichting bij de sanctiemaatregel; 
• Een stand van zaken internationaal; 
• Een stand van zaken in Nederland; 

1Vijf zenders van Russia Today en Sputnik. 
Pagina 1 van 5 



Inhoudelijke toelichting 

Over de verordeninq 

• Het betreft een verordening van de Raad van de Europese Unie (niet van 
de Cornmissie) omdat de Raad bevoegd is op gebied van Europees 
buitenlandbeleid. 

• De verordening is een aanpassing (uitbreiding) van de sanctiemaatregel 
uit 2014 tegen de Russische Federatie na de invasie van de Krim. 

• Met deze verordening wordt het uitzenden of meewerken daaraan binnen 
de EU strafbaar gesteld. Relevante zendvergunningen en 
distributieregelingen worden geschorst. 

• Dit had niet gekund binnen het Eengemaakte Markt Kader (waaronder de 
Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn, AVMSD). 

• NL heeft in Coreper voor gestemd. 
5.1.2.i 

• Voornaamste overwegingen zijn dat: 
o de Russische Federatie (RF) een systematische internationale 

campagne uitvoert waarbij media worden gemanipuleerd en feiten 
verdraaid teneinde buurlanden, de Unie en Iidstaten van de unie 
te destabiliseren; 

o RF voortdurend en geco6rdineerd propaganda verspreidt om de 
agressie tegen OekraIne te rechtvaardigen; 

o genoemde mediakanalen onder permanente directe of indirecte 
controle staan van de leiding van RF en essentieel en 
instrumenteel zijn om de agressie tegen OekraIne aan te 
wakkeren en te ondersteunen. 

De verordening verbiedt: 

1. binnen de gehele EU  
2. aan exploitanten  
3. het uitzenden of het mogelijk maken, faciliteren of anderszins bijdragen  

daartoe  
4. van de inhoud die door een zestal mediaorganisaties wordt verstrekt  
5. o.a. door transmissie of distributie, ongeacht het middel, bijvoorbeeld via 

kabel, satelliet, IP-TV, internetproviders, internetplatforms, of applicaties 
voor het delen van video's. 

ad 1 binnen de gehele EU  

Europese sanctiemaatregelen moeten met unanimiteit aangenomen worden in 
de vorm van een raadsbesluit met bijbehorende verordening. Een dag na 
publicatie van een besluit treedt de verordening in werking. Deze is 
bindend voor iedere persoon of entiteit (bedrijven, overheden) binnen de 

Pagina 2 van 5 



EU.2  Lidstaten zijn bevoegd de regels over straffen te bepalen. De 
Europese Commissie (EDEO3) heeft aangegeven dat deze effectief, 
proportioneel en ontmoedigend/afschrikkend ("dissuasive") moeten zijn. 

Ad 2 aan exploitanten  

Dit is een bredere term dan mediadiensten zoals gedefinieerd in de AVMSD. 
Reden hiervoor lijkt te zijn dat zo ook andere relevante bedrijven aan de 
maatregel gebonden kunnen worden. 
EDEO spreekt in een schriftelijke toelichting over 'economic operators'. Hiermee 
lijkt men aan te geven dat het primair gaat om een verbod voor bedrijven. Er is 
echter ook aangegeven dat er een anti-omzeilingsbepalina van kracht is waarmee 
ook individuen die bewust en intentioneel de verordening omzeilen in beeld 
komen. 

Ad 3 het uitzenden of mogelijk maken, faciliteren of anderszins bijdragen daartoe  

Uitzenden zoals gedefinieerd in de AVMSD ziet op lineair uitzenden.4  De 
verordening lijkt deze term breder toe te passen. EDEO heeft aangegeven dat: "it 
covers transmission or distribution by any means". Daarmee gaat het ook over 
verspreiden via non lineaire kanalen zoals het internet. 

Ad 4 van de inhoud die door een zestal mediaorganisaties wordt verstrekt 

In de annex van de verordening worden de zes mediaorganisaties benoemd 
waarvan de inhoud niet uitgezonden mag worden. EDEO heeft aangegeven dat op 
basis van de anti-omzeilingsbepaling voorkomen wordt dat deze organisaties 
doorgaan onder een andere naam. Het is nog niet bekend of de verordening 
ruimte geeft voor een journalistieke exceptie (bijv. het gebruik maken van 
beeldmateriaal voor journalistieke versiaglegging). Een vraag daarover staat uit 
bij de Europese Commissie. 

Ad 5 ongeacht het middel  

Hiermee wordt een breed scala aan entiteiten aangesproken. Met name het 
verbod op uitzenden via internetproviders is technisch gezien complex gezien de 

2Bron: Aannemings- en evaluatieprocedure voor EU-sancties - Consilium  
(europa.eu)  
3EDEO: Europese Dienst voor Extern Optreden. De EDEO is de diplomatieke 
dienst van de Europese Unie. De dienst heipt het hoofd van de EU de hoge 
vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het 
uitvoeren van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie. 

4AVMSD: art 1, lid 1 onder e: 
„televisieomroep" of „televisie-uitzending": (d. w.z. een lineaire audiovisuele 
mediadienst) een door een aanbieder van mediadiensten aangeboden 
audiovisuele mediadienst voor het gelijktUdig bekijken van programma's op basis 
van een programmaschema; 
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vele verschillende manieren om via het open internet content te verspreiden. 

Stand van zaken internationaal 

• Voorafgaand aan de verordening hebben de toezichthouders in vier 
lidstaten (Polen, Estland, Letland en Litouwen) uitzendingen van 
Russische staatsmedia verboden. 

• Voor publicatie van de verordening had RT zendvergunningen in Frankrijk 
en Spanje. Duitsland had op 2 februari jl. een zendmachtiging van Russia 
Today ingetrokken. Voor zover bekend heeft Sputnik geen 
zendvergunning binnen de EU. 

• De regeringsleiders van Polen en de Baltische Iidstaten hebben de grote 
sociale media bedrijven aangeschreven met de oproep om verschillende 
maatregelen te nemen. 

• De Baltische Iidstaten hebben de Europese bewindslieden voor media 
aangeschreven met een oproep om alle Russische en Belarussische 
staatsmedia te blokkeren. 	 5.1.2.a 

• 

5.1.2.a 

5.1.2.a 

Stand van zaken Nederland 

• Op vrijdag 4 maart is de Nederlandse sanctieregeling gepubliceerd door 
M.BZ handelend in overeenstemming met S.CM en M.EZK. De regeling 
treedt per 7 maart in Nederland in werking. 

• Het Commissariaat heeft geInventariseerd welke activiteiten er in 
Nederland zijn van Russische staatsmedia. Hieruit is gebleken: 

o Betrokken zenders hebben geen uitzendvergunning in NL en 
worden ook door distributeurs niet doorgegeven. 

o Russia Today is beschikbaar via satelliet in NL bij twee aanbieders 
en in hotels. 

■ De betrokken aanbieders hebben aangegeven de sanctie 
uit te willen voeren, hoewel technisch niet door hen 
voorkomen kan worden dat signaal toegankelijk blijft. 

■ Aangezien ook voor uitzenden via satelliet een 
zendvergunning nodig is, wordt afgewacht wat de 
uitwerking is van de schorsing van alle relevante 
vergunningen. 

• EZK onderzoekt hoe het verbod op uitzending via open internet uit te 
voeren. 

• Ten aanzien van sociale media of app-gebaseerd kijken is geen 
inventarisatie uitgevoerd. Het is aan Ierland als land van vestiging van 
betrokken organisaties om dit verbod uit te voeren. 
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From: 	 &tie 	minezk.nl> 
Sent Date: 	Wed Mar 9 16:44:18 2022 
To: 	 T 
CC: 
Subject: 	 FW: persvragen NOS 

FYI: de analyse van ons WJZ op papier. Voor het archief, en misschien ook om te delen met die s.tze ; van je? 

G roet, 
5.1.2e 

Van: , 	 minezk.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 16:34 
Aan: 	 1) &It', 	5.1.2e 	@minezk.nl&gt; 
Onderwerp: RE: persvragen NOS 

------------ Hoi ! 	/.2.e 

Goede vraag! Het OM kan bij een overtreding strafrechtelijk vervolgen. Bestuursrechtelijke handhaving van 
sanctieovertreding is op grond van de Sanctiewet 1977 niet mogelijk. 

Nu het OM bevoegd is, maakt dat er niet bestuursrechtelijk gehandhaafd kan worden met een bestuurlijke boete, want 
iemand mag niet tweemaal voor hetzelfde felt worden bestraft (ne bis in idem). BZ gaf hierover specifiek aan dat bij 
overtreding van sancties is overwogen dat sprake is van een zodanig ernstige overtreding, dat hier niet het Iichte 
handhavingsregime van de bestuurlijke boete is gekozen, maar het zwaardere regime van de strafvervolging. 

Uit artikel 5:44, eerste lid, Awb blijkt overigens expliciet dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete oplegt indien 
tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is 
begonnen, dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd. Dus al zou de toezichthouder bevoegd zijn om een 
bestuurlijke boete te kunnen opleggen, dan zou in het concrete geval alsnog geen boete worden opgelegd, als het OM 
strafrechtelijk vervolgt. 

Het is in elk geval op grond van de huidige wetgeving niet mogelijk om sancties met een bestuurlijke boete te 
handhaven. 

Nog twee aandachtspunten: 
1. Bovenstaande systematiek geldt voor alle sancties, niet alleen voor de OekraIne sancties. 
2. In de Sanctiewet 1977 is wel geregeld dat de Minister van FIN (en ook de DNB en AFM op basis van lagere 

regelgeving) bestuurlijke boetes kan opleggen bij overtreding van bepalingen in de Sanctiewet 1977. Maar dat 
ziet op overtreding van financiele verplichtingen en niet op overtredingen van sancties. 

Groeten, r5./.2.e;  

Van:1   51.2.6 	1) igtit; 	1.2.e 	@minezk.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:20 
Aan: 	 5.1.2e 	1 61.2o1 	 -1@minezk.ni&gt; 
Onderwerp: FW: persvragen NOS 

Ha !75.1.2.ei, 

Zie hieronder. Het OM is voornemens om de pers te melden dat zij inderdaad strafrechtelijk kunnen hand haven, maar 
dat het aan EZK en OCW is om voor het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving te zorgen. Van het toezicht 
wist ik het. Maar weet jij meer over de mogelijkheden of noodzaak tot bestuursrechtelijke handhaving onder de 
Sanctiewet? Met andere woorden; stel dat we AT zouden aanwijzen als toezichthouder. Moet die dan ook 
bestuursrechtelijk gaan handhaven? 

Groet, 
5.1. 2e 

Van: 	M.2415.'7.201 	I 	5./.2e 	1Pminezk.n1&gt; 



Aan: 	 5.1.2e 

gaze, oad@ minocw.ni&gt; 
CC:1 	5 1.2e  

Oom.ni&gt;; y @minocw.nr  &It; 

	 1@om.ni&gt; 
Onderwerp: RE: persvragen NOS 

Dank en akkoord, stuur jij dit ook nog even naar de groep die gisteren in de mailwisseling zat? 

Met vriendelijke groet, 

FAL 	/  
Woordvoerder 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Di rectie Communicatie 
Bezuidenhoutseweg 73 I 2594 AC I Den Haag 
Postbus 20401 12500 EK I Den Haag 

T: 06 
E: 	 minezk.n1 
www.riiksoverheid.nliezk  

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. 

Van: 	 j 5.1.2.0  1@om.ni&gt;  
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 15:11 
Aan: z 	5124 5 2e1 	51,2e  —1@minezk.ni&gt;; 	@rninocw.nl.  &It; 
5/.2; ,EM/4441@minocw.nl&gt; 

CC: [ 	5,9.2e 	 i@om.ni&gt;  
Onderwerp: persvragen NOS 

Ha 5.1.2.elen 	 

Hierbij zoals net besproken ons concept-antwoord dat wij naar de NOS willen sturen. Graag jullie akkoord, 
omdat wij ook jullie noemen. Dank dat jullie er meteen naar willen (laten) kijken. 

Vraag NOS 
Internetproviders die geen gehoor geven aan de blokkade, plegen een strafbaar felt, 
waarschuwt het Ministerie van Economische Zaken, en het OM zal daarop handhaven. Klopt het 
dat het OM dan gaat handhaven? Is dit voornemen bij jullie bekend? 

Concept-antwoord OM 
Overtreding van de Sanctiewet 1977 en bijbehorende Sanctieregelingen is een economisch delict in de zin 
van de Wet economische delicten. De strafbaarstelling van de mediasancties is opgenomen in de 
desbetreffende sanctieregeling. De ministeries EZ en OCW zijn betrokken bij het toezicht en de 
(bestuurlijke) handhaving van de mediasancties. Het OM kan ingeval daar sprake van is overgaan tot 
strafrechtelijke handhaving van de mediasancties. 

Hartelijke groet, 

persvoorlichter 

Openbaar Ministerie 
Parket-Generaal 
Afdeling Communicatie 
T 088- 699 
M 06 - 



www.twitter.com/Het  OM  

5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Openbaar Ministerie 

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

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



5.1.2e2e Op 10 mrt. 2022 om 13:22 heeft 
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arninocw.nl> het 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

our 

RE: Letter from CION to the signatories of the EU Code of Practice on disinformation on 4 March - on 
Coundl Reg 2022/350 (Ban on RT/Sputnik) 

Wij hebben hem ook niet gehad. Maar hij is wel al op Twitter verschenen: 
https:Mwitter, comiti rnrin tvr eistatus/1501594050478153739   .1 

Van: '„ 	 ' @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 14:39 
Aan: 	 /.2,e2e 	 '@minocw.nl> 
CC: r 	 5.1.2.e 	 5/.2.e 	minezk.nl›; [ 	5/.2e  

©rriinbzk.n1). <i 	5 1.2e 	@minbzk.nl> 
Onderwerp: Re: Letter from CION to the signatories of the EU Code of Practice on 
disinformation on 4 March - on Council Reg 2022/350 (Ban on RT/Sputnik) 

Niet dat ik weet. Herken wel tekst uit antwoorden op onze vragen. 

5.1.2.a 

Maar dus niet actief met ons gedeeld voorafgaand aan uitsturen naar ondertekenaars voor 
zover jij weet? 

Van: 	 5.1.2e 
	

k@rninocw. nl> 
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:19 
Aan:    Prninocw.nk 

inezk. ni)  <,00 ,  

(,.alib 	 • minbzk.ril) < Prninbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Letter from CION to the signatories of the EU Code of Practice on 
disinformation on 4 March - on Council Reg 2022/350 (Ban on RT/Sputnik) 

Thx, meeste tekst wet al gezien. Hier wel meer uitteg over verptichtingen voor sociale media. 

Van:  	mlnocw.nl> 
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:10 
Aan: 	 51.2e 	 5.12e 	T.Drninezk.ni) 

5.1.2.e  	itilezk.411›; 	 (@rninocw.n1>; 
5./.2e 	1 	5./.2.e 	Arninbzk.ni)<k 	5.1.2.e TIP  min bzk. ni> 

Onderwerp: FW: Letter from CION to the signatories of the EU Code of Practice on 
disinformation on 4 March - on Council Reg 2022/350 (Ban on RT/Sputnik) 

Dag, 



Zie de vraag hieronder van een lerse collega, heeft de CIE deze interpretatie met ons gedeeld? 

G ro et, 
5.1.2.e 

Onderwerp: Letter from CION to the signatories of the EU Code of Practice on 
disinformation on 4 March - on Council Reg 2022/350 (Ban on RT/Sputnik) 

Dear colleagues, 

Please find attached a letter which apparently issued from CION to the signatories 
of the EU Code of Practice on disinformation on 4 March. It provides somewhat 
more detail on the Cion interpretation of Council Reg 2022/350 (ban on 
RT/Sputnik) and the interaction of same with the e-Commerce Directive than MS 
have been given to date. 	 5.1.2.a 

IE would like to know if Commission has shared this interpretation with your 
Ministries prior to issuing it to non-State bodies in light of the fact that, ultimately, 
it will be up to each MS to enforce any contravention of the Regulation through 
penalties MS have provided for in their domestic law. 

Grateful as always for your feedback 

Kind regards 

5.1.2.e 
Permanent Representation of Ireland 
to the European Union 
Rue Froissart 50 
1040 Brussels 

Mob: 0032 
	

5.1.2.e 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * 

Email Disclaimer   

5.1.2.e 
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From: < ec.europa.eu> 
Date: Fri, Mar 4, 2022, 6:57 PM 
Subject: Ukraine 

Dear Signatories, 

I am sending you the below email on behalf of [redacted], in order to provide clarifications 
related to the sanctions, following up on questions received. 

Kind regards, 
[redacted] 

Disclaimer: please note that this is an informal position, which does not bind the 
Commission. Please also note that it is for national judges and ultimately for the European 
Court of Justice to rule on the interpretation of Union law. 

Internet search services 

In the Regulation the legislator intends to set out a very broad and comprehensive prohibition. 
Internet search services are provided by "operators" for the purposes of the Regulation. The 
Regulation prohibits both the broadcasting (which is a very broad concept in this Regulation) and 
the fact that operators "enable, facilitate or otherwise contribute to broadcast". The Regulation 
refers in that regard to "including through transmission or distribution by any means such as 
cable, satellite, IP-TV, internet service providers, internet video-sharing platfoiiiis or 
applications." Furthermore, the anti-circumvention clause laid down in the Regulation is worded 
in very broad terms. A broad construction of the prohibition laid down in the Regulation is also 
consistent with its objective, which is in particular to tackle the fact that RT and Sputnik have to 
date gravely distorted and manipulated facts and have repeatedly and consistently targeted 
European political parties, especially during election periods, as well as civil society, asylum 
seekers, Russian ethnic minorities, gender minorities, and the functioning of democratic 
institutions in the Union and its Member States (recital 6); the Russian Federation has engaged in 
continuous and concerted propaganda actions targeted at civil society in the Union and 
neighbouring countries, gravely distorting and manipulating facts (recital 7). 

Search engines such as Google are designed to index results containing any possible content; 
they index websites throughout the world; the information is indexed by their 'web crawlers' or 
robots, that is to say, computer programmes used to locate and sweep up the content of web 
pages methodically and automatically (see by analogy judgment of the ECJ in Google Spain, 
C-131/12, para. 43). The activity of search engines plays a decisive role in the overall 
dissemination of content in that it renders the latter accessible to any internet user making a 
search on the basis of the content indication or related terms, including to internet users who 
otherwise would not have found the web page on which that content is published (see by analogy 



judgment of the ECJ in Google Spain, C-131/12, para. 36). Consequently, if search engines such 
as Google did not delist RT and Sputnik, they would facilitate the public's access to the content 
of RT and Sputnik, or contribute to such access. 

It follows from the foregoing that by virtue of the Regulation, providers of Internet search 
services must make sure that i) any link to the Internet sites of RT and Sputnik and ii) any 
content of RT and Sputnik, including short textual descriptions, visual elements and links to the 
corresponding websites do not appear in the search results delivered to users located in the EU. 

Social media 

In the Regulation the legislator intends to set out a very broad and comprehensive prohibition. 
Social media are operators and they offer a service to their users. The Regulation prohibits both 
the broadcasting (which is a very broad concept in this Regulation) and the fact that operators 
"enable, facilitate or otherwise contribute to broadcast". The Regulation refers to "including 
through transmission or distribution by any means such as cable, satellite, IP-TV, internet service 
providers, internet video-sharing platforms or applications." Furthermore, the circumvention 
clause is worded in very broad terms. A broad construction of those terms is also consistent with 
the objective of the Regulation, which aims to tackle the fact that RT and Sputnik have to date 
gravely distorted and manipulated facts and have repeatedly and consistently targeted European 
political parties, especially during election periods, as well as civil society, asylum seekers, 
Russian ethnic minorities, gender minorities, and the functioning of democratic institutions in the 
Union and its Member States (recital 6); the Russian Federation has engaged in continuous and 
concerted propaganda actions targeted at civil society in the Union and neighbouring countries, 
gravely distorting and manipulating facts (recital 7). 

It follows from the foregoing that social media must prevent users from broadcasting (lato sensu) 
any content of RT and Sputnik. That applies both to accounts which appear as belonging to 
individuals who are likely to be used by RT/Sputnik and to any other individuals. Moreover, 
social media accounts that either formally or de facto belong to RT and Sputnik or their affiliates 
must be suspended because it is prohibited under paragraph 1 and furthermore falls into 
"distribution arrangement". 

As regards the posts made by individuals that reproduce the content of RT and Sputnik, those 
posts shall not be published and, if published, must be deleted. There is of course a dividing line 
between, on the one hand, content by RT and Sputnik reproduced (broadcast) by an individual 
and, on the other hand, content by the author of the post; that line needs to be drawn also because 
the Regulation needs to be construed in line with the principle of proportionality and the 
fundamental right to freedom of speech. Admittedly, that line might be difficult to draw in 
certain cases in practice. It is true that social media are put under strain and that is in tension with 
the prohibition of general monitoring obligation laid down in Art. 15 E-commerce Directive. 
However, the decision to fully depart in the present Regulation from the E-commerce Directive 
has been a conscious one and justified on the ground of the situation and its temporary character. 



Use of the content in media reporting on the sanction 

Pursuant to the freedom of speech, media have the right to report objectively on current events 
and to form their opinions thereon. The freedom of speech also entails that users have the right to 
receive objective information on current events. At the same time, the right to free speech can be 
restricted for legitimate public interests in a proportionate manner. 

Where a media outlet other than Russia Today and Sputnik reports about the current Regulation 
and it consequences, it may inter alia provide the content and in that regard it may refer to pieces 
of news by RT and Sputnik, in order to illustrate the type of information given by the two 
Russian media outlets concerned with a view to informing their readers/viewers objectively and 
completely. The right of free speech of other media outlets can however not be used to 
circumvent the Regulation: under Article 12, "It shall be prohibited to participate, knowingly and 
intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this 
Regulation." Therefore, if another media outlet purports to infoiiii its readers/viewers, but in 
reality its conduct aims at broadcasting Russia Today or Sputink content to the public or has that 
effect, it will be in breach of the prohibition laid down in the Regulation. 
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