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BZKDuplicaat 223279 RE Terugkoppeling PO Min BZK.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E
BZKRE Betr SPIOED passage TW in oogbrief.pdf Duplicaat 278280 Peels openbaar 

Peels openbaar
5.1,2,E, 5.1.2.) en 5.2.1 BZK

BZK en DefDuplicaat 278281 RE Betr SPIOED passage TW in oogbrief.pdf BZK5.1,2,E
RE Betr SPIOED passage TW in oogbrief.pdf Duplicaat 280 BZK282 Peels openbaar 5.1,2,E, 4.1.4 BZK

BZK en DefDuplicaat 278RE Betr RE Betr SPIOED passage TW in oogbrief.pdf283 Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK
DefDuplicaat^82FW Betr RE Betr SPIOED passage TW in oogbrief.pdf Peels openbaar BZK284 5.1,2,E
BZKDuplicaat 282285 RE Betr SPIOED passage TW in oogbrief.pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
BZKafgestemde (def, diensten, etc) tekst OOGbrief.pdf286 Peels openbaar 5.1,2,E, 5.2.1.ien5.2.1 BZK

BZK en Def287 Definitieve passage TW tbv OOG-brief.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien 5.2.1
BZK en DefRE Definitieve passage TW tbv OOG-brief.pdf Duplicaat 287288 Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien 5.2.1, 4.1.4 BZK

BZK289 RE afgestemde (def, diensten, etc) tekst OOGbrief.pdf Duplicaat 286Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK
BZK290 RE Betr RE Definitieve passage TW tbv OOG-brief.pdf Duplicaat 287 BZKPeels openbaar 5.1,2,E,5.1.2.ien 5.2.1

BZK, Def, AZenJenV291 uitkomst en marge gesprek ais besproken in de stuurgroep.pdf Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK
BZK en DefEn Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern) (002)291a Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1

BZK292 FWAan gepaste geintegre erde beleid sreactie OOG-kabel. p df__________________________
Beleidsreactie op CTIVD rapport 75 mbt snapshotfase geintegreerd versie 1854 uur.docx

BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien 5.2J. 
5.1.ii en 5.2.1 BZKen Def VzTK293 Niet openbaar

BZK294 ^vz.p^f_ Peels openbaar 5.1,2,E BZK
BZK295 RE Aangepaste geintegreerde beleidsreactie OOG-kabel.pdf Peels openbaar Duplicaat 292 BZK4.1.4, 5.1,2,E, 5.1.2.1
BZK296 FW bellen a.s. maandag.pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
BZK297 RE Svz.pdf Duplicaat 294Peels openbaar 5.1,2,E BZK

Duplicaat 297 BZK298 RE Svz.pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
FW aangepaste passage voor kabelbrief.pdf BZK299 Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 ■ BZK

Vz TK300 BZK en DefBeleidsreactie OOG-kabel 14032022 1134.docx Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1
CTIVD301 aanvulling beleidsreactie.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E,5.1.2.ien 5.2.1

302 Duplicaat 299 BZKFW aangepaste pas sage voor kabelbrief.pdf BZKDe e openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien 5.2.1
303 BZK en Def Vz TKBeleidsreactie OOG-kabel 14032022 1134.docx Niet openbaar 5.1.2.1en 5.2.1

BZK304 RE Voorbereiding gesprek MBZK met vaste Kamercommissie BZKAZ Eerste Kamer.pdf Peels openbaa 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK
BZK, Def, AZ en JenV305 RE uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep.pdf Duplicaat 291 BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1
BZK, Def,AZenJenV306 FW uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep.pdf Duplicaat 305 BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1

Spreeklijn Tijdelijke wet 17-3.pdf BZK307 Peels openbaar BZK5.1,1,B
308 Spreeklijn Tijdelijke wet 17-3.docx Niet openbaar 5.1,1,B
309 RE Planning Tijdelijke wet.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E BZK
309a Planning spoedversie (pius bespreken TZ-houders) Openbaar

BZKen Def310 RE Opvolging ketentest aanloop internetconsulatie.pdf Peels openbaar BZK5.1,2,E
BZK, Def, AZenJenV311 planning ketentest en vervoigstappen richting consultatie (volgende week).pdf Peels openbaar BZK5.1,2,E

BZK312 RE communicatiestrategie en onepager.pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
313 terugkoppeling hoofdlijnen ketentoets, hoe komende week verder.pdf DBlnr. 24

Def314 RE planning ketentest en vervoigstappen richting consultatie (volgende week).pdf Duplicaat 311Peels openbaar 5.1,2,E, 4.1.4 BZK
BZK en DefRE terugkoppeling hoofdlijnen ketentoets, hoe komende week verder.pdf315 . DB 1, nr. 24Peels openbaar __ 5. 4,1.4

5'.1,2,E, 5.i.2.i en 5.~2.1
BZK

316 RE vIp opmerkingen.pdf BZKPeels openbaar BZK
TIB en CTIVDreactie op openstaande vragen.pdf317 Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2 .ien 5.2.1 BZK

BZK, Def,AZenJenV318 kort verslag WG WIV (plus acties !).pdf Peels openbaar 5.1,2,E,5.1.2.ien 5.2.1 BZK
BZKRE korte BZK-interne keek op de week WIV.pdf319 Peels openbaar 5.1,2,E BZK

BZK, Def, AZ en JenV320 RE Betr RE kort verslag WG WIV (plus acties !).pdf Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.i en 5.2.1, 4.1.4 BZK
321 Agenda20220321(INGELAST).docx Peels openbaar 5.1,2,E Duplicaat DB 1, nr, 24

BZK, Def, AZ en JenV322 Agenda20220321(INGELAST).pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
323 Agenda20220321(INGELAST).docx Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien 5.2.1

BZK, Def, AZ en JenV324 |Agenda2022Q321(INGELA$T).pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
325 |Agenda20220321(INGELAST).docx Duplicaat 323Niet openbaar



BZK326 terugkoppeling overleg mbt punten TW.pdf Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.1 enS.2.1 BZK
BZK en DefPeels openbaar327 terugkoppeling STG.pdf 4.1.4, 5.1,2,E, 5.1.2.i en 5.2.1 BZK

328 Woordvoeringslijn voor dossier MV mondelinge vragen Volkskrant artikel Modderkolk 7 maart 2022 21.04.pdf Peels openbaar BZK5.1,2,E BZK
328a woordvoeringslijn n.a.v. MV Volkskrant artikel Modderkolk Niet openbaar 5.1.2.1 en 5.2.1

BZK329 CBJ 5 april 2022 29 maart 2022 15.32.pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
Aangepaste geintegreerde beleidsreactie OOG-kabel 14 maart 2022 8.14.pdf Peels openbaar Puplicaat 292 •BZK330 5.1,2,E BZK

BZK331 Pigidoc bericht Nieuwe taak Informele consultatie tijdelijke wet 16 februari 2022 10.37.pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK
Priemaanden planning 26 januari 2022 22.04.pdf BZK332 Peels openbaar 4.1.4, 5.1,2,E BZK

CTIVPConcept brief bijlage.pdf333 Niet openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.1en5.2.1
CTIVP en Pef334 Concept brief 25 november 2021 16.40.pdf Peels openbaar 5.1,2,E BZK

Concept-Tijdelijke wet onderzoek cyberoperaties AIVP en MIVP 12 november 2021 16.13.pdf BZK335 Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien 5.2.1 BZK
20211111 CONCEPT wetsvoorstel cyberoperaties Niet openbaar 5.1.2.Ien 5.2.1335a

335b 20211112 opiegger tijdelijke regeling Niet openbaar 5.1.2.ten 5.2.1 i
336 Opiossingen gekoppeld aan Kamerbrief 17 november 2021 22.5^.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK

Puplicaat 7336a Oplossingen gekoppeld aan Kamerbrief bijlage.pdf Niet openbaar
Nota aanpassing conceptwetsvoorstel inzake onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma na overleg met CTIVP en TIB 14 februari 2022 14.49.pdf ^[agen zijn 126,127 en 128 BZK337 Peels openbaaj^ 5.1,2,E,5.1.2.ien 5.2.1 BZK

338 Alinea tbv hoofdlijnenbrief mbt tijdelijke wet 21 januari 2022 18.12.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.1 en 5.2.1 BZK
1 mondelinge vraag t.b.v. vragenuur d.d. 8 maart 2022 7 maart 21.01.pdf_________
Concept verslag overleg met voorzitters TIB en CTIVP 16 december 2021 21.26.pdf

BZK339 Peels 0penbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 Puplicaat 171 BZK
BZKen Pef340 Peels openbaar 5.1,2,E BZK

340a Verslag overleg ministers en voorzitters 15 december Nj et openbaar 5.1.2.ien 5.2.1
Puplicaat 35 BZK341 Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 25 november 2021 20.50.pdf Peels openbaar 5.1,2,E ' BZK

BZK en Pef342 Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021 9 december 2021 ljl.53.pdf Puplicaat 845.1,2,E BZK
343 Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 2 25 november 2021 17.26.pdf Puplicaat 33 BZKPeels openbaar 5.1,2,E BZK

BZKen PefConcept verslag overleg inzake Tijdelijke wet cyberoperaties 22 november 2021 23.26.pdf344 Peels openbaar BZK5.1,2,E
344a Verslag overleg SG's 18 november inzake Tijdelijke wet cyberoperaties Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1

Verslag gesprek met toezichthouders 29 oktober2021 10.34.pdf345 Peels openbaar BZK5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK
345a Verslag overleg ministers en toezichthouders 28 oktober Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1
346 Tijdelijke wet cyberoperaties 28 oktober 2021 08.32.pdf Peels openbaar BZK5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK

BZKen Pef347 Stukken tbv webex Tijdelijke wet cyberoperaties 29 november 2021 23.46.pdf Peels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien 5.2.1 BZK
348 Reactie wetsvoorstel 14 april 2022 22.23.pdf Buiten reikwijdte (datum)Niet openbaar 4.1.4
349 Overleg tijdelijke wet 15 november 2021 19.50.pdf BZKPeels openbaar • 5.1,2,E, 5.1.1.B BZK

Tijdelijke wet 25 april 2022 23.40.pdf Buiten reikwijdte (datum)350 Niet openbaar 4.1.4
Buiten reikwijdte (datum)350a 0. Nota minBZK en Pef aanbieding MR Tijdelijke wet (def) Niet openbaar 4.1.4
Buiten reikwijdte (datum)350b 1 • Nvetsvoorstel minBZK en Pef aanbieding MR Tijdelijke wet (def) Niet openbaar 4.1.4

Mail 1 Opiegnota ministers Tijdelijke wet [graag ter akkoord].pdf BZK351 Puplicaat 15Peels openbaar 5.1,2,E BZK
351a 211119 Nota minister tijdelijke wet met aanvullingen zichtbaar Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1
351b 211119 Nota minister tijdelijke wet met aanvullingen schoon_____ ___________________________

Mail 2 Tijdelijke wet landen offensief cyberprogramma versie weekendtas MinBZK en MinPef.pdf
Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1

352 Peels openbaar BZK5.1,2,E BZK
352a Puplicaat 20CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - versie 1.6b 191121

211119 Nota minister tijdelijke wet met aanvullingen MIVP schoon inci opm hs
Niet openbaar

352b Puplicaat 16Niet openbaar
353 Mail 3 a€~Tijde[ijk wetjea€^“.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK
354 Mail 4 Aangepast concept-wetsvoorstel.pdf Puplicaat 130 BZKPeels openbaar 5.1,2,E BZK
355 Mail 5 Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot.pdf Puplicaat 291 BZKPeels openbaar ^1^2^E, 5.1.2.ien 5.2.1 BZK

355a Beleidsreactie OOG-kabel 15032022 versie met opmerkingen MinBZK versie 1100 uur Vz TKNiet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1 BZK
356 Mail 6 Aankondiging tijdelijke wet in beleidsreactie snapshot.pdf BZKPeels openbaar Pupliwat 3555.1,2,E BZK
357 Mail 7 CTIVd rapport snapshotten.pdf BZKPeels openbaar 5.1,2,E, 5.1.2.ien5.2.1 BZK
357a Beleidsreactie OOG-kabel 15032022 versie met opmerkingen MinBZK versie 1100 uur Vz TKNiet openbaar 

Peels openbaar
5.1.2ien 5.2.1 BZK

358 Mail 8 Capaciteit CTIVP.pdf BZK4.1.4, 5.1,2,E BZK
359 Samenvatting mails tijdelijke wet.docx BZKPeels openbaar 5.1,2,E. 5.1.2.ien 5.2.1 BZK
360 terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak 231PBlnr 51

Nazending bijiage 1 PB 1 59 
/ Puplicaat 159

artieki Modderkolk Volkskrant 7 maart 2022 https ://www.volkskra nt.nl/nieu ws-achtergronc361 Reeds openbaar

Nazending bijiage 2 PB 1 59 
/ Puplicaat 160

362 n_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beschermen_tegenJanden_met_een_offensief_cyberprogramma Reeds openbaar 171
https://zoek.officielebekendmakineen.nl/kst-36

363 Concepttekst voor Kamerbrief over Tijdelijke wet (versie2 20220310) Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1 TK
Nazending bijiage 3 PB 1 59
Nazending bijiage 4 PB 1 59 

/ Puplicaat 186 
Nazending bijiage 5 PB 1 59 

/ Puplicaat 187

364 Possier - mondelinge vraag nav Volkskrant artikel Modderkolk 7 maart 2022- versie 8 maart 2022.docx Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1

365 woordvoeringslijn n.a.v. MV Volkskrant artikel Modderkolk Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1

366 bijiage 0 nota aan min BZK Buiten reikwijdte (datum)Niet openbaar 4.1.4
BZK, aiVPen TIB367 BIJIAGE Suggestie artikel informatie-uitwisseling Peels openbaar 5.1,2,E,5.1.2.ien5.2.1 CTIVP 215

368 211126 Spreektijn spoedwetgeving 68Niet openbaar 5.1.2.ien 5.2.1 •
369 BZKen PefBIJIAGE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern) Puplicaat 267 189Niet openbaar
370 Puplicaat 266BIJIAGE: Planning spoedversie (plus bespreken TZ-houders) (afgestemd intern en extern).docx 192Openbaar
371 En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern) BZK en PefPuplicaat 263 193Niet openbaar



Nr. 23a

Planning tijdelijke wet
Stand van zaken 24 november 2021, 10:29 uur

Eerste reactie op wettekst ministers 22 november
Wetqevingstoets BZK (spoed)__________________________
Uitvoeringstoets definitieve wetsvoorstel (eerste versie in 
Stuurqroep)

25 en 26 november
22-25 november

Opstellen plan externe communicatie
Definitief concept tijdelijke wet gereed

22-26 november
23 november c.o.b., uitloop tot 
woensdag 12.00 uur

Gesprek ministers met TIB en CTIVD_________________
Wetsvoorstel bespreken met TIB en CTIVD (na gesprek 
ministers)

24 november
24-26 november

i .1.1.B 25 november
Stuurgroep Wiv: special tijdelijke wet incl. DJZ J&V_______ _
Mededeling MR________________
RvS briefen ten tijde van consultatie_______________________
Consultatie inclusief adviesaanvraag CTIVD en TIB__________
Verwerking consultatie en afstemming vier betrokken 
departementen_________________________________ _________
Verzending stukken CBJ__________________________________
Aankondiging in MR: volgende week dinsdaq CB3, daarna MR
CBJ (CVIN ter info)___________________
MR behandeling adviesaanvraag Raad van State (via ■ 
woensdagagenda MR)

25 november
26 november
30 november
29 en 30 november
1 en 2 december

3 december
3 december
7 december
10 december

Advies Raad van State dinsdag 14 december advies 
beschikbaar (moet nog worden 
afqestemd met RvS)

Verwerking advies Raad van State -i- opstellen nader rapport aan 
de Koning

14-16 december, afhankelijk 
van advies mogelijk nader 
overleg nodiq._____________
Afhankelijk van advise RvSIndiening Tweede Kamer

* Gezien de demissionaire status van het kabinet moet een wetsvoorstel in principe 3x (voor 
consultatie, voor indiening bij de Raad van State en voor aanbieding TK (met nnav)) in de MR komen. 
Als er sprake is van spoed, dient overleg met AZ plaats te vinden.



Nr. 31a

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

perubricering

Turfmarkt 147 
Den Haag 
2500 EA

Contactpersoon

Datum
24 november 2021

agenda Extra Stuurgroep wetswijziging WIV

25 november 2021 

14:00 - 15:00 uur WEBEX

Vergaderdatum en -tijd

g (voorzitter)Deelnemers

|5.1.2.e|, eventueel

(seer)

1. Opening en mededelingen

2. Spoedwet/Tijdelijke wet

Bijiage 1 - Aanbiedingsbrief MR ivm consultatie

Bijiage 2 - MR notitie Tijdetijke wet

Bijiage 3- concept Tijdelijke wet (Let op!: betreft versie die gisteren a I is 
gedeeld. Nieuwe versie zal morgenochtend worden nagezonden. Zo veei 
mogelijk commentaar zal worden verwerkt, doch is niet op alle punten ai 
te reaiiseren)

Planning wordt ter plekke gedeeld danwel nagezonden (OIV)

3. Rondvraag en wvttk

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Pagina 1 van 1



Nr. 62a

Agenda overlea Tildeliike wet d.d. 2 december 2021

1. Opening en mededelingen

2. Bindend toezicht en beroep

Mondelinge toelichting door



5.1.2.i en 5.2.1

5. Planning

Hooqambtelijk beslisoverleg BZK/DEF 2 december
Bespreking wetsvoorstel met ministers 3 december
Verzending wetsvoorstel (met mogelijk PM in MvT bij 
artikel over beroep) aan CTIVD en TIB_________
Over leg afdeling bestuursrechtspraak RvS over

3 december

6 december (tbc)

|5,1.2.eBespreking wetsvoorstel diensthoofden,
TIB en CTIVD _________________
Politieke sondering________________
Nieuwe versie communicatieplan bespreken met minister 
BZK

Week van 6 decembermet

Week van 6 december
Week van 6 december

Bespreking wetsvoorstel ministers met CTIVD en TIB
Consultatie inclusief adviesaanvraag CTIVD en TIB

Week van 6 december
Medio week van 6 december

RvS afdeling advisering briefen over strekking 
wetsvoorstel

8-9 december (tbc)

9 december
Verzending stukken CBJ 9 december
Aankondiging in MR: volgende week CBJ 10 december
Verwerking consultatie en afstemming vier betrokken 
departementen_______________________________________
Bespreking of schriftelijke ronde CBJ (RVI ter info)

13-15 december

14 december
Aanleveren wetsvoorstel bij AZ 15 december 12:00 uur
MR behandeling adviesaanvraag Raad van State 17 december
Adviesaanvraag Raad van State via bet KvdK 17 december
Advies Raad van State Eerste helft januari
Verwerking advies Raad van State + opstellen nader 
rapport aan de Koning__________________________________
Aanbieding nader rapport MR (i.v.m. demissionaire status)

Eerste heift januari

Tweede helft januari
Indiening Tweede Kamer Tweede heift januari



Nr. 309a

De voorziene volgende stappen zien er als voIgt uit.

Processtap Planning Beslispunten

Ketentest 17 - 18 maart

Gesprek tussen ministers en toezichthouders Datum wordt gezochtP.m.

Resultaten ketentest verwerken Alleen realistisch 
zonder fundamentele 
wijzigingen

21 - 25 maart

Wv lijn in voor akkoord ministers 25 maart

MR 25 maart Alleen melden

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 
maatschappelij ke 
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

Meireces TK 22 april - 9 mei

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

MR 20 mei Aanleveren 18 mei

Indiening TK via KvdK 23 mei Afstemming KvdK; 
sondering noodzakelijk

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.



:5.1.2,eFrom:
Sent: MOT3avrRIarcfv2O0Zr’12:04 PM

@CTIVD.nl>

5.1.2.e
5.1.2.6 @mihbzk:nl>To: @minbzk:nl>;

.2.6Cc: I iyu.ni>
5.1.2.1 en 5.2.1Subject: suggestie

Hallo
HieHiij eeri vdor^el vbor een artikel vobr 
wet zoals zojuist besprbken.
Daamaast nog de artikelen waar wij vanuit de CTIVD nu 
missen. Tbt sibt nog 3 bniissies die iri de eerdere cbhcept vereie stohden (inmiddels misschien al 
aangepast),
Invbegefi algemene bepaling in de wet;

en
5.1.2.i en 5.2.1 binnen deze

5 1.2.i en 5.2.1

Met vriendelijke groet.

cnvD
Oranjestraat 15, 2514 JB Den Haag
5.1.2.e



I: www.ctivd.nl



Nr. 370

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

MR 25 maart Alleen melden

25 maart - 7 april Afstemmen met JenVWKB-toets

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

22 april Aanleveren 20 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

Indiening TK via KvdK 23 mei Afstemming KvdK; 
sondering noodzakelijk

PM Sondering noodzakelijkIndiening EK

Evt 15 juli of 1 
augustus

Staatsbiad 1 juli

8 juli - 5 SeptemberReces TK

13 juli - 12 September
2022

Reces EK
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'^51,2.E •From:
Sent: Fri, 15 Oct 202111:43:00 +0100

‘*[51.2.6 

"|5 1.2.6

@minbzk.nl>;
@minb2k.nl>

To: |(S)minbzk.nl> 
i@minbzk.nl>; "E2LIIZZ! 

|@minbzk.nl>;
Cc: iitatw

r *l2.6l5.1.2E

16.12.6 ■

Subject: stuurgroep Wiv

Allen,

Enige tijd geleden heb Ik verzocht de stuurgroepen Wiv niet meer op woemiddag te plannen, omdat dan een van de leden 
vast verhinderd is. Dit heeft er nu kennelijk in geresulteerd dat de eerder geplande stuurgroepen zijn verwijderd zonder dat 
er nieuwe zijn ingepland (NB nooit oude schoenen weggooien voordat jke nieuwe hebt (;- ). Dat is niet de bedoeling; graag 
in overleg met bezien op welk moment de nieuwe stuurgroepen moeten plaatsvinden mede gelet op de planning van 
het inhoudelijke werk. Dankjulliewel!

Groet,



Docnr2

"f51.2,E'From:
Sent: Mon, 18 Oct 2021 09:51:02 +0100

!,ffi"PJ j@minbzk.nl>To:
RE: cyber-problematiekSubject:

In het verslag is het wel netjes verwoord. Nu maar even laten lijkt me...

Groet,

1Van:
Verzonden: maandag 18 oktober 202110:01
Aan:F^

Onderwerp: FW: cyber-problematiek

3Ziehier de snelle reactie van

Van: IP—“■‘‘■^“■^‘^(Smindef.nl <'ST 
Verzonden: maandag 18 oktober 202110:00
Aan:
Onderwerp: RE: cyber-problematiek

"S1(5)mindef.nl>

1@minbzk.nl>

Haha, nee. Daar is nog geen sprake van. In tegendeel zou ik zelfs willen zeggen. Er ligt eerder een oproep aan 
om dat op te pakken.iiS.e' en y

Met vriendelijke groet,

|51,2,E

VIII V
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 | 2511 C6 | Den Haag 

Postbus 20701 I 2500 ES 1 Den Haag | MPC 58B

T

www.defensie.nl
@mtndef.nl

] <-wrr*nT^minbzlLn!>
Sent: maandag 18 oktober 2021 09:59 

] Mr.,
Subject: cyber-problematiek

From:F^

'-■.iST'.-JijS' ] cTfse 1(amindef.nl>To:lSI.IE

1,2.i

Ik kreeg zojuist van .
welbekende cyber-problematiek. Klopt het dat jij daar hebt aangegeven dat Def al een wetsvoorstel heeft voorbereid?

] een korte terugkoppeling van het overleg afgelopen vrijdag van de bewindslieden over de

Groet,

KB

m

Ministerie van Binnenlandse Zaken tn Koninkrijksrelatles



Turfmarkt 147| 25il DP j Den Haag 

Postbiis 20011 1 2500 EA | Den Haag

jiiiiigja:.:'l(5)minb2k.nll5,i.2:e

(op vrijdag afwezig)

□it bericht kan informaUe bevatten die niet voor u is bestemd. Indian u niet da geadresseerde bant of dit bericht abusievelijk aan u is toegazondan, wordt u varzocht dat aan 
da afzenderte maldan an hat baricht te ven»ijdaren. Da Staat aanvaardt gean aansprakelijkhaid voor schada, van vyalka aard oak. die veiband houdt met rtsico's verbonden 
aan hat eiektronisch verzenden yati 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 rtii^akei you are requested to infbrrn 

the sender and delate themessage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan inforiinatie 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 en het bericht te verwijderen. De 
Staat aMvaardt geen aanspr^elijkheid voor schade, van welke aard ook, die yerband houdt met risicp's verbonden a^ 
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 wa;s 
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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INFrom

Sent:
i51.2.E

Mon, 18 Oct 202110:32:50 +0100
INIt! |@>mlnbzk.nl>To i.lieite

RE: cyber-problematiekSubject:

zeker

Groet,

nil

Van; [^5-tag
Verzonden: maandag 18 oktober 202111:02 
Aan:|«^«

Onderwerp: RE: cyber-problematiek

1

Ik begrijp wel uit het verslag dat het concept-wetsvoorstel ook met Def nu gedeeld moet worden



Docnr4

From:
Sent: Wed, 10 Nov 2021 22:04:53 +0100

"|51,2,6

RE: Is dit alles? Spoedwetsvoorstel Cyberoperaties
]@minbzk.nl>;r<t g§iM^@minbzk.nl>To: 5 1,2,6 1.26

Subject:

Ik Wilde eigenlijk deze dag thuiswerken... Kan het ook via telefoon/webex? Ik hoor graag jullie reactie morgenvroeg zodat ik 
evt nog kan afreizen

Groet,

Venonden: woensdag 10 november 2021 20:30 
Aan:F^

Van:FMJ

I
]@mindef.nl

Onderwerp: RE: Is dit alles? Spoedwetsvoorstel Cyberoperaties 
Urgentie: Hoog

CC:F^

Ben jij morgen op kantoor? Ik ben er morgen al vroeg (ergens tussen half acht en acht).

Verzonden met BlackBerry Work(wvwy.blackberrv.com)

Van: t).minbzk.nl>5.1.2.E 35.1.2,E

Verzonden; lOnov. 2021 17.13 
Naar: %minbzk.nl>: -#^l

51.2,E-.i

<1 @minbzi.ni>

@mindef.nl
5t1.2,E ••

Cc: "1^
Onderwerp: Is dit alles? Spoedwetsvoorstel Cyberoperaties

til i@mindefnl>1,2,E ^ i.2.E

Zie bijgaand. Het wetsvoorstel ziet er nu zo uit als ik rekening hou met wat de diensten wel en wat ze niet (zoals uitzonderen
'ai2l«n321 I willen.
3 I2l«n51 I

51.a»ll5.21

We moeten dit echt morgenvroeg even bespreken. Ik heb er inmiddels ook even met I'siae" | over gesproken en hij zal het 
morgenvroeg ook met |l«i bespreken.

■

(SI.ZE j.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties
[5.1.ZE W.

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag 

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

itui

TgTfi !1ray



lilSnhinb'zk.nl

(op Vrijdag afweztg)
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From: '[
Sent: 11/17/2021 2:22:46 PM

5.t,2,E

To: ” <i5.13.E @minbzk.nl>[5,t.2.E

CC:
Subject: FW: Stuk voor gesprek vanmiddag bij Defensie (17:45) 
Attachments: Scan_van_een_Xerox_MFA.pdf,

Svp in ibabs voor overleg morgen met en

Groet,

]

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: donderdag23 September 2021 13:37
Aan: • fFu.E

CC:F^ ]E^
Onderwerp: Stuk voor gesprek vanmiddag bij Defensie (17:45)

BesteF^ !en[5t,2.E

Met het oog op het overleg vanmiddag 17:45 bij Defensie over de knelpunten TIB, vroeg[ 
de ECW ooit heeft gezegd over de uitvoering van strategische operaties (kort gezegd: dat bij de TlB-toets daar 
een andere normstelling voor zou kunnen gelden).
Bijgevoegd de desbetreffende passages (aangegeeld in bijlage) ter info.

] nog naar watSIZE

Mvg,22D

------Oorspronkelijk bericht------
Van:
Verzonden: donderdag23 September 2021 12:59
Aan:F!l
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 
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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^ hl^uuJt S^cket^s U)C)t ^OIaJ Z£i o\/tfi 
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toestemmingen toeziet op de naleving van die voorwaarden. De ex-ante rol wordt hiermee 
diffuus.

De Evaluatiecommissie ziet het gebruik van geclausuleerde goedkeuringen als een ulting 
spanning binnen het stelsel van toezicht. Deze spanning is het gevolg van het gebrek 

duidelijke afbakening van rollen en een helder omschreven toetslngskader. De
van
aan een
Evaluatiecommissie vindt dat gebruik van geclausuleerde goedkeuring niet past bij de autorise- 
rende rol van de TIB. Niet alleen verhoudt dit zich niet tot de beginselen van preventief toezicht, 
ook is het aan de minister om vanuit diens verantwoordelijkheld voor de uitvoering door de 
diensten voorwaarden te stellen aan deze uitvoering. De TIB toetst vervolgens de rechtmatig- 
heid van de toestemming inclusief deze voorwaarden als zodanig.

Aanbeveling 43
Maak het gebruik van de figuur van de geclausuleerde toestemming niet mogelijk.

9.3.3 Object ennormstellingTIB-toets
De Evaluatiecommissie constateert dat de TIB een voile rechtmatigheidstoets uitvoert, en dat 
ook moet doen.*** De belangen die door de TIB-toets worden beschermd vragen om een voile 
rechtmatigheidstoets, waaronder de voile evenredigheidstoets. De wijze waarop de TIB toetst, 
wordt door de diensten soms ervaren als een doelmatigheidstoets, waarvan zij menen dat die 
het domein is van de ministeriele verantwoordelijkheid. Het gaat hier echter om een schijntegen- 
stelling. Inderdaad dient de TIB niet te beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een gevaar voor 
de veiligheid van de staat of 66n van de andere, door de Wiv 2017 omschreven belangen. Maar 
een evenredigheidstoets houdt wel in dat, gegeven het betrokken gevaar, wordt getoetst of de 
gekozen middelen niet zwaarder zijn dan het belang rechtvaardlgt, of er minder zware middelen 
zijn om hetzelfde doel te bereiken, en of die inzet zo gericht mogelijk is. Dit vergt wel degelijk 
een vorm van doelmatigheidstoets. Deze voile toets past bij de in het geding zijnde belangen en 
is in lijn met de jurisprudents op andere delen van het bestuursrecht.**’ De invulling van de 
evenredigheidstoets moet primair worden bepaald door de in het geding zijnde belangen: hoe 
ingrijpender de bevoegdheden en hoe groter het belang van de burger, hoe indringender de 
toetsing.

Wel is het van belang dat duidelijk is wat het object van deze voile toets is en welke interpretatie 
wordt gegeven aan de normstelling. Binnen deze kaders vindt vervolgens een voile toets op 
rechtmatigheid plaats door de TIB. De Evaluatiecommissie meent dat aandacht moet worden 
besteed aan het object en de normstelling zoals die worden toegepast in de praktijk.

Object: OOG-interceptie
In de Wiv 2017 is bepaald dat de TIB de toestemming van de minister voor de inzet van bepaalde 
bijzondere bevoegdheden toetst op rechtmatigheid (artikel 32, lid 2). De wetgever heeft deze 
bevoegdheden onderworpen aan de TIB-toets omdat deze potentieel als het meest inbreuk- 
makend worden gezien.*** Met uitzondering van drie bijzondere bevoegdheden - namelijk

KdoiemuJUren It 2016/17,34 588, nr. 3, p. 53-54 CMVT Wiv 2017).
Hirsch Ballln, E.M.H. (2015). 'Dynamiek in de bestuursrechtspraak', in: Rechtsontwikkelingdoor de bestuursrechter, 
VAR-reeks nr. 154, Den Haag; BJu 2015.
/Coinersntkken // 2016/17,34 $88, nr. 3, p. 53 (MvT Wiv 2017).

S4«
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search gericht bp seiectie (artikel 49. lid a), selectie (ardkel 50, lid 1, onder a) en geautpmati- 
seerde data-analyse (GDA) (artikel 50, lid 1, onder b) - zien deze bevoegdheden bp verwerving 
van iinieuwe) gegeyens.

In de tbelichting pp de Wiv 2017 staat dat de TIB bij haar toets kijkt naar de toepassing van de 
eisen zoals neergelegd in artikel a6: subsidiariteiti propbrtiohaliteit en nbodzakelijkheid.*^® Dit 
zal nader wprden toegelicbt in het kader van de normstelling. Voorhet object van de toets is het 
van belang dat artikel z6 ziet pp het verzcuneten van gegeyens, De eisen worden niet gekoppeld 
aah de verweriing van gegevens. Dit is bpvallend Omdat de TIB tegelljkertijd wel toetst op een 
aantal venverkihgsbevoegdheden. Met hetyoorstel tot wijziging van de.Wiv 2617 (dat momehteel 
in behandeling is bi] de Eerste Kamer) wbrdt aan artikel a6 bovendien het gerichtheidsvereiste 
toegevoegd. Volgens de toelichting op dit yoorstel is het vereiste daarmee van toepassing pp 
bevoegdheden tot gegevensverzameling.*^^ Hieruit volgt dat de wetgever de TIB-toets heeft 
ingesteld vbor bevoegdheden tot verwerving'(venoineierO. De hieryoor genoenide bevoegdheden 
van search gericht op selectie, selectie en GDA (artikel 50, lid 1, onder b) vallen buiten dit systeeni 
pmdat het gaat verwerklngsbeyoegdheden,

Dit betekent dat de wetgever de TIB pp eeii kernelement van de wet in een hybride jpbsitie heeft 
geplaatst doordat de TIB vooraf statische beslissiiigen moet geven op de meest dynamische 
yerwerkingsfase: het analj^eren, duiden en niet elkaar in verband brengen van gegevens om zo 
een steeds completer beeld te krijgen van een dreiging. Dit is een complex yraagstuk dat zowel 
de inhoud van de norm, de rechtstpepassing als de aanpassing van de inrichting van het toezicht 
raakt. De Evaluatiecommissie vindt de statische aard van de ex-ante toets niet passend bij deze 
dynamische verwerkingsfase.

3ft*

Object: verloop van het project
Daarnaast constateert de Evaluatiecommissie dat de TIB bij haar rechtmatigheidstoets op 
de inzet van verwervende bevoegdheden soms 00k de wijze betrekt waarop de diensten 
deze'gegevens nfi verwerving willeh verwerken. De TIB geeft aan dat "(Ejlke redelijkerwijs 
voorzienbare yorm yan gegevensverwerking yan betekenis [kan] zljn yoor de rechtmatigheids
toets door de TIB"*’". Hierbij gaat het speciHek om het delen van,gegeyens aan buitenlandse 
partners. Als dit voorziehbaar is, dan yindt de TIB dit van belang voor haar toets; In het meest 
recente jaarverslag schrijft de TIB dat zij de voorgenomen wijze van gegevensverwerking meer 
in het algemeen betrekt in de rechtmatigheidstoets.’^^ Spms neemt de TIB voorschriften over 
4e verwerking op als clausulering (zie §9.3.2). Soms wijst de TIB een toestemmingsverzoek 
af vanwege aspecten van verwerking die zij als onrechtmatig beoordeelt.”* De betrokken 
ministers vlnden dat de verwerking van gegevens die zijn verkregen door de inzet van bijzondere 
bevoegdheden buiten de rechtmatigheidstoets door de TIB vallen. Zij zien een rol voor de TIB in 
het autorisatieproces en niet In hetgeen daarop volgt.’^* Dit is eveneens van belang bij de toets

** Search gericht.op interceptie (artikel 49, lid 1) is een essentleel ohderdeel van de verwerving door mlddel 
OOG-interceptie en wordt daarom door de Evaluatiecommissie als een op de verwerving gerichte bevoegdheid 
gezien (zie verder hoofdstuk 6 over OOG-lntiqrceptle).
Kunerstukken il aoi6/i7,34 588, nr. 3, p. 40,51,53 (MvT Wiv aoiy).
Kamerstuiken 1/3018/19,35 243; nr, 3, p. 4 (MVT wljzlglng Wiv 3017).
Kamerstiikken 77 3018/19,39 934, hr. 173, p. 3 (brief recfatseenheidsoverleg iz. relkwljdte en GDA).
TIB. (2020). Jaamrstag 101^-2030. p: 13.

?’• Ibidem, p. i6.
Bljlage blJ Kamersnitken 17,2018/19,39 934, nr. 179, p, 3,

van
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door de TIB op tdesteminingen voor verlenging van een bepaaMe; inzet. Hierbij betrek]t de TIB 
bijvoorbeeld ook de opbrengst van de inzet bmdat dit van Invlped is op de prpportionditeit.

Het betrekken van de: (voprziene) wijze \ran'venwerking in de toets door de.TIB stuit volgen's 
de Evaluatiecoihmissie op dezelfde bezwaren dls die voor de TIB-toets pp de inzet yan vewer^ 
kingsbevoegdheden zelf. Dat zijn Jbij uitstek hahdelihgen van de diensten waar de CtlVD 
toezicht op houdt. Door dit opkbij de TIB-tdets te betrekken, wdrdt de rolverdelihg tussen TIB 
en CTIVD dif^us, hetgeen de Evaluatiecpmnilssie niet wenselijk vindt. Het past bovendien 
niet bij de statische ex-:ante-toets dm dergelijke dynaniische (tpekpmstige) processen vporaf 
te omschrljven en af te bakeneh. Odk bij Yerlengingsvefzdeken, waarbij de diensten aangeven 
wait de oi)brengst Is geweest ter dnderbouwing van de verlenging, zou de tdets.niet mdeteh zieii 
op de wijze waarop deze opbrengst is yerwefkt. De mate van opbrengst kan op zichzelf wel 
worden betrpkken in de weging. De enige uitzpndering hierbij betreft de inzet van bijzondere 
bevoegdheden (mede) ten bebpeve van eenbuitenlandse dienst, gezien het feit dat het delen van 
gdgevens (verwerking) hierbij het doel is van de inzet.

A1 de hier geschets^ problemen mpetennaar hetpordeel yan de Evaluatiecommissie niet leiden 
tot vermindering van toezicht pp deze dynamische processen, maar tot een betefe aansluiting 
tussen het ex-ante eh ex-post toezicht. Dit wordt in §9.4 behandeld.

376

NormStelllng
Naast het diffuse object van toetsing heeft de wet geen scherp toetsingskader gesteld voor de 

' ex-ante toets door de TiB. De TIB toetst aah de verelsten van proportionaliteit, subsidiarifeit, 
noodzakelijkheid eh gerichtheid. Deze open normen vorineh de toespitsing van ^6n van de 
kernbeginselen van behpprlijk bestuiir, te weteh de hiateriele zorgvuldigheid (artikel 3:4 
Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Kort gezegd mag een bevoegdheid alleen worden ingezet als 
zij in de omstandigheden van het geval (waaronder de ernst van de dreigihg) mede in aanmerking 
nemend de andere beschikbare bevoegdheden voor ‘de betrokkene’ het minstebadeel oplevert 
(subsidiariteit). Daarbij blijft de uitoefehing achterwege als deze onevenredig nadeel voor -de 
betrokkene’ oplevert eh moet de ihZet eyenredig zijn aah het beoogde doel (proportionaliteit). 
De uitoefening moet tenslotte zo gericht mogelijk zijn, waarbij verwerving van gegevens die 
diet hopdzakelijk.zijn vOor het Ohderzoek tot een minimum worden beperkt.*''^ Dpet zich bij de 
uitoefening een minderbelastend alternatief voor, dan wordt de meer belastende uitoefehing 
‘onmiddellijk gestaakt’.^^* De noodzakelijkheid volgt indirect uit artikel 26 maar wOrdt expliciet 
als vereiste van een toestemmingsaanvraag genoemd in artikel 29, lid 2, onder f.

Op het eerste gezicht kan iedereeh zich goed voorstellen wat met deze open normen wordt 
bedOeld. Het hantereh van Open normen is ook begrijpelijk, omdat de invulling hierdoor kan 
meegroeien met (technologische) Ontwikkelingen. Deze open normen zijn gaahdeweg dOor de 
CTIVD en TIB nader ingevuld. Zij zijn geyat in openbare brieven aan de TWeede Kamer’ 
ook in vertrouwelijke stukken van de TIB aan de betrokken ministers. Soms gaat de interpretatie 
van open normen door de toezichthOuders ook gepaard met het stellen van bovenwettelijke 
eisen. In de praktijk blijkt dat de interpretatie van open normen door de TIB en CTIVD niet altijd

7t maar

*’* TIB. (2020). Jaarverslag 2018-2019. P- V-
iilainerstuUreii IT 2018/19,35 242, nr. 3, p. 4-5 (MvT wijrlging Wiv 2017).
Artikel 26 yan de Wly zpiy.en e^kel 2 Beleidsreg^ls Wly 2017 (8tcrt. 2018,24397).
Kdntemukken7/ 201^19, 29 924, nr. 173, p. 2 (brief rechtseenheldsoyerleg iz- reikwljdte en 'GDA); TIB. (2019). 
Jocuverslqtg 2018-2019; TIB. (2020).
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wordt gedeeld door de ministers en diensten. Hierover heeft in het publieke domein maar zeer 
beperkte discussie plaatsgevonden. De Evaluatiecommissie vindt dit een gemis.

De evaluatie leert dat betwijfeld moet worden of onder alle omstandigheden dezelfde aspecten 
moeten worden meegewogen bij de invulling die wordt gegeven aan de open normen van artikel 
z6. Een vaste interpretatie van die normen met vaste elementen lijkt zich niet goed te verhouden 
met de dynamiek van het werk van de diensten en de technologische ontwikkelingen. Kort 
gezegd houdt dit in dat de normen te veel zijn toegesneden op in ‘individuele’ gevallen te maken 
afwegingen. Dit is de kern van het klassieke privacyrecht. Als het gaat om persoonsgegevens die 
onderdeel vormen van zeer grote databestanden gaan algemene proportionaliteitsmaatstaven 
een rol spelen. De handhaving van de rechten van het individu komt in handen te liggen van een 
publieke toezichthouder en/of een collectief belangorganisatie. De TIB heeft aangegeven bij 
haar toetsing sterk te kijken naar de wet en de bijbehorende toelichting. Deze geeft in de praktijk 
niet altijd voldoende aanknopingspunten.

In die toelichting op de wet staat een aantal voorbeelden dat niet altijd rechtdoet aan de 
complexiteit en diversiteit van de praktijk. Hierbij wordt volgens de Evaluatiecommissie te veel 
uitgegaan van ‘individuele’ targets en bekende dreiging. In de praktijk is ook onderzoek naar nog 
verborgen dreiging, waarbij bijvoorbeeld hog niet bekend is wie de targets zijn, een belangrijke 
taak van de diensten. Bij de inzet die is gericht op deze verborgen dreiging zijn de omstandig
heden doorgaans anders dan bij gekende dreigingen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen specifieke 
individuele targets of vindt de inzet in het buitenland plaats waar de diensten zijn aangewezen op 
minder gerichte bevoegdheden dan in Nederland (zie §8.5.1). Dit vergt ‘collectieve’ afwegingen 
(in vaak complexe intemationale situaties) waarbij aan de inhoud van begrippen als ‘zo gericht 
mogelijk’ en ‘onevenredige benadeling' en de ‘evenredigheid in relatie tot het doel' een andere 
inhoud moet worden gegeven dan bij in het algemeen overzichtelijke individuele gevallen.

Het belang van afwegingen die gericht zijn op de waarborgen van de verzameling, inrichting, 
toegankelijkheid en tijdsduur van het bestand, komt duidelijk naar voren bij de invulling van het 
gerichtheidscriterium bij bulkverwerving. Bulkdata heeft niet alleen meerwaarde voor gekende 
dreiging en gekende targets, maar juist ookvoor verborgen dreiging. De invulling van het gericht
heidscriterium gaat uit van gekende targets waarop de inzet kan worden gericht. Voor bulkver
werving is deze Invulling niet passend vanwege een minder eenduidige doelbinding. Zo kan het 
bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om bulkdata te verwerven waarbij pas bij de verwerking duidelijk 
wordt wat de specifieke gebruiksdoelen zijn (zie §4.z.4). Het is evenwel belangrijk om zo gericht 
mogelijk te verwerven. Daarom heeft de Evaluatiecommissie al belangrijke aanbevelingen 
gedaan voor een passende invulling van het gerichtheidsvereiste bij bulkverwerving. Voor de 
eis van noodzakelijkheid verwacht de Evaluatiecommissie dat de aanbevolen introductie van 
de bulkbehoefte de TIB in staat stelt de noodzakelijkheid van bulkverwerving beter te kunnen 
betrekken bij het toetsen van de inzet van een bijzondere bevoegdheid (zie §4.3.4).

Ook ten aanzien van de overige normen voor toetsing beveelt de Evaluatiecommissie aan om 
bij een wetswijziging in de toelichting op de wet meer aandacht te besteden aan deze verschil- 
lende omstandigheden. De bestaande toelichting biedt voor de TIB nog te weinig aanknopings
punten om te differentieren in de toetsing. Het gaat hierbij niet alleen om bulkverwerving 
maar bijvoorbeeld ook om voorbeelden van technologische complexe omstandigheden en de 
complexiteit van het doen van onderzoek naar verborgen dreiging en inzet in het buitenland. Zo 
moet in de toelichting worden opgenomen dat de mate van detail van de toets door de TIB ook 
moet passen bij de statische aard van de ex-ante toets. Bij een nieuwe, complexe hackoperatie
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volstaat bijvoorbeeld een mindere mate van detail in de omschrljvlng van technische risico's 
(zie §7.3.3). Daarnaast kunnen 00k voorbeelden van de inzet van bijzondere bevoegdheden voor 
het verkrijgen van assets (bij strategische operaties) meer handvatten bieden aan de TIB voor 
differentiatie (zie §7.4). ------------------- - '

Hierbij kan 00k worden overwogen om de verschlllende wettelijke taken van de diensten 
(artlkelen 8 en 10) een rol te laten spelen in de weging. Zo zal de weging van de inzet in het kader 
van de veiligheidstaak (de a-taak in artikel 8 van de wet) van de AIVD - waarbij personen en 
organlsaties worden onderzocht die aanleiding geven tot een ernstig vermoeden dat zij een 
gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor veiligheid 
of andere gewichtige belangen van de staat - anders zijn dan die in het kader van de d-taak 
(AIVD) en e-taak (MIVD) In de artikelen 8 en 10 van de wet. Hierbij verrichten de diensten 
‘onderzoek betreffende andere landen’, door inlichtingen over het buitenland in te winnen. 
Bepaalde landen en regio’s, die zijn vastgelegd in de Geintegreerde Aanwijzing, worden op 
verzoek van de regering onderzocht. Het gaat hierbij onder andere om inlichtingen over politieke 
intenties van andere landen die de Nederlandse regering kunnen gebruiken bij het bepalen van 
standpunten over buitenlands beleid.**” Waar bij de a-taak (AIVD) sneller sprake zal zijn van 
een (ernstig vermoeden van) concrete dreiging voor de nationale veiligheid, hoeft dit niet zo te 
zijn voor de d-taak (AIVD) en de e-taak (MIVD). Deze inlichtingentaken zijn in het belang van de 
nationale veiligheid, maar er is niet altijd sprake van concrete dreiging. Bij de inlichtingentaak 
spelen urgentie en dreiging een andere rol bij de weging van de inzet van een bevoegdheid. Het 
onderscheid is niet altijd zwart-wit, maar deze benadering biedt wel aanknopingspunten voor 
een andere invulling van de normen bij de veiligheidstaak, dan bij de inlichtingentaak waar niet 
altijd sprake is van een (ernstig vermoeden van) direct gevaar. Het is dan vervolgens aan de 
diensten om in de toestemmingsaanvraag helder te onderbouwen in het kader van welke taak 
een inzet moet worden getoetst.

Aanbeveling 44
Verduidelijk de wet en toelichting zodat duidelijk is dat de TIB alleen bij de inzet van 
verwervende bevoegdheden een rol heeft, niet bij bevoegdheden voor verwerking. 
Speciflceer hierbij ook dat bij deze TIB-toets op de inzet van verwervende bevoegdheden 
de verwerking van de te verwerven gegevens geen rol speelt.

Aanbeveling 45
Neem in de toelichting op de wet voorbeelden op van verschlllende omstandigheden aan 
de hand waarvan de TIB de invulling van de normen bij de toets kan differentieren. Hierbij 
kan de aard van de verschlllende wettelijke taken van de diensten een rol spelen.

Geintegreerde aanwijzing inlichtingen en Veiligheid 2019-3032 van 23 november 2018, Stert. 68088, p. 3.
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DocnrS

'15 i.zeFrom:
Sent: Thu, 18 Nov 202108:36:52 +0100

j" <|5iaE............1 ]@minbzk.nl>
RE: Stukken voor in ibabs | - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties

To: 51.ZE

Subject:

Waren deze stukken nu wel aan P5I| gestuurd |]52J? Ik had niets in mijn inbox

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 18 november 202108:35
Aan:l5i.2E

Onderwerp: FW: Stukken voor in ibabs |Q - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties

1

];! I• 51.2.E . 5.1.2.E • •?L »

Beste ... I

3 van onbezet is, enIk begrijp dat[
vanmiddag over de Tijdelijke wet cyberoperaties. Kunnen jullie kijken of jullie deze in ibabs van 

Ik hoop dat het lukt!

] heeft deze stukken in ibabs nodig voor het overleg met de
] kunnen krijgen?

5 i.2.e

Dank en groet,

Van:[fT^

Verzonden; woensdag 17 november 2021 22:47
l^minaz.nb:

P@minbzk.nl>

Aan:
CC: 1°'^^
Onderwerp: FW: Stukken voor in ibabsQ - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties

BBKliTiiiii I ininienv.nl>
]@mindef.nr <5'2^i |@mindef.nl>: @minbzk.nl>1,2,E

Beste collega's.

Bij deze de laatste versie van de stukken die vandaag mee zijn gegeven aan j 
besproken door de beide

] en j en morgen zullen worden5i.a.E ■■

Wij zullen jullie hier morgen ook doorheen leiden.

Hartelijke groet,
[ei i>.E mede namens

Verzonden met BlackBerry Work 
jwww.blackberrv.com)

Van:)5i,2,E

Datum: woensdag 17 nov. 20216:42 PM 
Aan:
Kopie:
Onderwerp: Stukken voor in ibabs ^ - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties

(Sminbzk.nb

-mmwmm J^lHMI(aminbzk.nl>
f.i:a j@minbzk.nl>



Wil jij ajb deze stukken in ibabs zetten voor de J| voor het overleg morgen over de Tijdelijke wet cyberoperaties?

Dankjewel!

Hartelijke groet,

<S)mindef.nl @mindef.nl>Van: H
Verzonden: woensdag 17 november 2021 17:00

35 tii"fian-.m j@minbzk.nl>
Onderv/erp: RE: tasversies

Nu dan echt ©



Docnr9

From:
Sent: Thu, 18 Nov 2021 08:39:04 +0100

"|i t.2.E ]@minbzk.nl>; "| j@minbzk.nl>;To: 15 51,2.E

@minbzk.nl>
FW: Stukken voor in ibabs| - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties
20211117 opiegger tijdelijke regeling.doc, CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - versie 1.4.docx, 

Opiossingen gekoppeld aan Kamerbrief v2111171

jsia.E

Subject:
Attachments:

512e

Probleem is niet alleen dat ik geen stukken heb, maar ook dat ze niet langs mij komen voordat ze naar^ ministers gaan. 
Dat kan echt niet bij dit onderwerp, gaat over de wetgeving. Graag gewoon via digidoc de voigende keer aub.

Groet,



Docnr13

From:
Sent: Thu, 18 Nov 2021 08:44:27 +0100 

I" <f aiVBBBB“^,ur j@minbzk.nl>
FW: Stukken voor in ibabs 9 - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties
20211117 opiegger tijdelijke regeling.doc, CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - versie 1.4.docx, 

Opiossingen gekoppeld aan Kamerbrief v211117

To:
Subject:
Attachments:

Groet,



Docnr14

From:
Sent: Thu, 18 Nov 2021 09:36:39 +0100

"[TuJ ]@minbzk.nl>; J i5STo: |@minbzk.nl>;SIZE

|@minbzk.nl>
RE: Stukken voor in ibabs^ - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties

). 1.2,1

Subject:

Stukken waren ook niet aan mijn fsiSF ] gestuurd. Het ligt dus niet aan hen, meld ik voor de goede orde.

Groet,

mi

Verzonden: donderdag 18 november 202108:39
Aan: 2]^
Onderwerp: FW: Stukken voor in ibabsH - overleg over Tijdelijke wet cyberoperaties

Z];E!E ]

Probleem is niet alleen dat ik geen stukken heb, maar ook dat ze niet langs mij komen voordat ze naar H ministers gaan. 
Dat kan echt niet bij dit onderwerp, gaat over de wetgeving. Graag gewoon via digidoc de volgende keer aub.

Groet,



DocnrIS

From:
Sent: Fri, 19 Nov 202111:34:38 +0100

lJz\ 5.l2,e] |@mindef.nr" <|^"IS1,2E @minbzk.nl>;

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

Mil |@mindef.nl>To:
"j5.1.2.E ■

mindef.nl>; "j 
(®minbzk.nl>;

@minbzk.nl>;
RE: Betr; RE: Eerste aanzet nota ministers
211119 Nota minister tijdelijke wet met aanvullingen MIVD schoon inci opm

Cc: 5,1,2,E.v.

mi "jsU.E [N5,1.2,E<p

Subject:
Attachments:

|@mindef.nr'
i@minbzk.nl>

ill

III 1,2,E

Mooi werk. E6n opmerking maar wel een belangrijke. Zie bijiage

Groet,

ft,a

Van:E5
Veaonden: vrijdag 19 november 202111:24 
Aan: *{

]

|@mindef.nr 
(S)mindef.nl; [

51,2.E

](5)mindef.nl; 3CC: 1rr'isT-'- 51.2.E • I51.2.E

i;EH! :3;[@mindef.nl; „
Onderwerp: RE: Betr: RE: Eerste aanzet nota ministers

5i,2,e '•

Dank! Ik heb hem (in iets gewijzigde vorm) meegenomen.

[6.1.2,6jii

l@mindef.nl <2^ 
Venonden: vrijdag 19 november 202111:11 
Aan: ~
CC: ■s’w.Eyy

i@mindef.nl>Van: J.1.2,E

<TO:r| ^^@minbzk.nl>

(S>mindef.nl;g>mindef.nl: i@minbzk.nl>:.= fil'

i@minbzk.nl>;i:a i@mindef.nl;
i@minbzk.nl>: I

T
|@mlnbzk.nl>:

Onderwerp: RE: Betr; RE; Eerste aanzet nota ministers
@minbzk.nl><to:i

Ha

•77.Dank voor het goede werk. Vanuit Defensie nog een aanvulling.
rnp[DB164 ^ ■5f ■X

t

] We hechten eraan dat de ministers mee te geven. In[D8164

de bijiage een concrete tekstsuggestie.

Vriendelijke groet,

E]?ej

From:F5J 

Sent: vrijdag 19 november 202110:57
To:[»^.^g 

<TTfe.E

@minbzk.nl>®i.if

ii.2.r @minbzk.nl>; T:@mlnbzk.nl>: ||51,2E 51,2.E

|@minbzk.nl>



Cc:F^ ] < »■''» :: 'jaiMg"(aimindef.nl>:Fay

“ @minbzk.nl>:

7rrri<;^

1>;51,ZL9 1.J

]€]<51.2.f ]@minbzk.nl>:1,2.E

l>;[ j@nnindef.nl>15 1,2,E 5.1.2.E

Subject: RE: Betr; RE; Eerste aanzet nota ministers

Beste alien,

Dan zou dit hem moeten zijn. Nabranders ajb in de vorm van concrete tekstvoorstellen. 
11:45 sluit de tas.

Mvg en dank,

mu

M<^Van:F^ i@minbzk.nl>
Verzonden: vrijdag 19 november 202110:28 
Aan:F^
CC;piir~

@minbzk.nl> 
@minbzk.nl>:' 

@minbzk.nl>:

|<|W 7|i®mindefjTl; | 
|<p5r“

@mindef.nl: 
i(i5)minbzk.nl>: ^^^■»-g'f||l||f|f@mindef.nl:

«,so i,Zb

1 <'sv.yi'y;
ii li

l@mindef.nl
Onderwerp: Betr: RE: Eerste aanzet nota ministers

Is 1,2,6

1.2.E

Allen,

] en [f3^! Bijgaand onze opmerkingen op de conceptoplegger. Aangezien | en van 11:00Veel dank j
- 12:00 het gesprek met de vz van de TIB/ CTIVD voeren, kunnen wij tot die tijd het stuk ter goedkeuring aan 
hen voorleggen.

51,2,E

Groeten,

----- "j6.1.2.E ]" c'rm j@minbzk.nl> schreef:.......
~~~j@nninbzk.nl>. "lEiHIZZZI

ia@mindef.nl"

j" <j5T.ZE l@mindef.nl 
~~l@mindef.nl>.

@minbzk.nl>.' 
l@mindef.nl>.

Aan: "j Ml512E

<[5^ l@mindef.nl>. "[ 
]@minbzk.nl>.

5 1,ZE [5 i;ZE"^:'T

<pw

fS i.2.E
5 1.2.E ISI.ZE

I" <1 ]@minbzk.nl>. I@mindef.nl" <r€T5i5 1.2,E [5 1,ZE

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

l@mindef.nr' <[5^2! 

Datum: 19-11-2021 08:45

"[51.ZE
\/3n; "j51.ZE ■

Onderwerp: RE: Eerste aanzet nota ministers

Neem mij daarin raee, aangezien dat nog kan voordat ik vertrek. 
wetsvoorstel.

gaat verder met het

Van: Fue
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 08:43 
Aan: ’(TgJ

1@minbzk.nl>

l@minde£.nl' cpW" 
'~l@minbzk.nl>; ai2,e

1@minde£.nl>; • nl;
] <ls.1,ZE <"S15.e ■ ^@minbzk.nl>; 

l@niindef.nl
|S.1.2,E

@minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>

|5 1,2,E

CC: Fue
Onderwerp: RE: Eerste aanzet nota ministers

j < 5.1,2.E 

] < 5 1,ZE

l@mindef.nl; IsIze

Ha mensen,
Ik maak zo een webex aan voor 9:15.
i5t,2.E ]

gmindef. nl<.'S"'3.r @raindef.nl>Van:
:@mindef .nl'.'STM ’ —^Smindef .nl»

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 00:20
] CjSlZE ]@minbzk. nl<5'W l@minbzk.nl»;Aan: |siae



@mindef■nl>; jsi,2,e i 
@minb2k.nl»; jsizE 
..*i@minbzk. nl»

nSniindef. nl^yfgF"*'"""'     "* 
‘‘@nu.nb2k.nl<ci.aE_____________

@minbzk.nl<Ei.2.E__________
Onderwerp: Eerste aanzet nota ministers

< S.1^,E

< S IZE

Strijders,

Aangezien ik morgenochtend de dag direct mag starten met een aantal overleggen doe ik jullie 
alvast - in kleine kring - een eerste opzetje voor een nota voor de minister(s) toekomen. Op 
basis van de opmerkingen in het verslag heb ik er vooralsnog voor gekozen om het vrij 
procedureel te houden, aangezien er strikt genomen nog geen tijdelijke wet is om (inhoudelijk) 
vast te laten stellen door de ministers met het oog op behandeling CBJ. Daarvoor staan er 
sirapelweg nog teveel punten open. Aangezien iedereen met verschillende formats werkt heb ik 
het gewoon in platte tekst zonder enige vorm van fancy opmaak uitgewerkt. We vragen nu dus 
vooral toestemming om op de ingeslagen weg verder te gaan, in de wetenschap dat er nog zaken 
worden gewijzigd of misschien zelfs zullen afvallen.

■wmw

5,1.2,E

]|51,2.E

....

Ministerie van Defensie 
Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES | Den Haag | MPC 58B

^■3

T
______________@mindef.

WWW.defensie.nl<http://www.defensie.nl>
'^>B@mindef. nl>I I

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

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

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

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

Fri, 19 Nov 202111:36:08 +0100 
@mindef.nl" 

l@mindef.nl'' 
@mindef.nr

From:
Sent:

](S)minbzk.nl>;'
To: g|@mindef.nl>; ..

|@mindef.nl><{^2:e [5.1.2.E

Cc: @mindef.nl>; "F^ 
@minbzk.nl>;

n.2js

-1.2,E 51,ZE

<[5UE'
|@minbzk.nl>:

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

I" <1 jjHf^@minbzk.nl>
i 1,2,1 W.E

’2" <FiJg'

RE: Betr: RE: Eerste aanzet nota ministers
@minbzk.nl>;"

Subject:

Ik 20U het om allerlei redenen houden bij de kanttekening van ujkt me voldoende

Groet,

Tie @mindef.nlVan:
Venonden: vrijdag 19 november 202111:32 
Aan:[
CC: [S1.2.E

3g@mindef.nlSrZE • |5.1.2.E -..L.

]@mindef.nl; i,-2.^ . - 1;[! I@mindef.nl;5 1,2.E 1.2,1f

];EE ];E^;5,1.2.E

Onderwerp: RE: Betr: RE: Eerste aanzet nota ministers

Hoi ESi

9

2

15.121 an 5.21 :51 lb

c51.1b

Groeten,
ISOi



DocnrIS

From:
Sent: Fri, 19 Nov 202113:47:08 +0100

"EHE
RE: tijdlijn spoedwet

j** ^5 1.2.E ]@minb2k.nl>; ;.nl>To: '5.t.2,E

Subject:

[5 1,2.E

Ik heb nog even naar de planning gekeken en meer de methode toegepast cf de spoedwetsvoorstelien corona, zodat 
indiening TK voor kerst haalbaar is. Wei geprobeerd de tijd die beschikbaar is voor de vervolmaking van het wetsvoorstel niet 
in te korten. Daarvoor is nu tot 29/11 beschikbaar.

Ik zou het wetsvoorstel zelf niet ter consultatie willen voorleggen aan de MR maar alleen een mededeling willen doen. Dat 
kan alleen als er in de stuurgroep overeenstemming is tussen alle betrokken ministeries met akkoord van hun bewindslieden. 
Dat vergt dus nu ook inplannen van een stuurgroep en een BWO eind deze week (desnoods over het wetsvoorstel in de vorm 
zoals dat op dat moment beschikbaar is). Met name JenV moet nog wel meer worden betrokken is mijn inschatting. Ik zou 
ook de minister willen adviseren hierover begin van deze week met Grapperhaus te bellen.

Graag jullie reactie voor maandag.

Groet,

Venonden: donderdag 18 november 202116:34 

Onderwerp: tijdlijn spoedwet

Hoi EH

Hierbij nog zoals net beloofd de tijdlijn, waarbij de CBJ dus volgende week staat..
Ik wacht even met EH
en misschien dat we dat dan ook even breder moeten afstemmen met de diensten en EHIIIHI

] benaderen voor een extra BG op 30 november, totdat jij er ook nog even over hebt nagedacht

Hartelijke groet en fijne avond!
|51.2.E ~]

Gesprek (s rze
cnvD

] met TIB o.I.v. 19 november

Concept tijdelijke wet inclusief advies over reikwijdte v.d. wet
aanleveren bij FrS " i en jrae' i_______________________________
Besprekinq reikwijdte tijdeliike wet met Frlf | en iW~i________
Concept tijdelijke wet inclusief advies over reikwijdte v.d. wet 
aanleveren bij minBZK en minPef_____________________________
Annotatie gesprek 23 november aanleveren bi1 minBZK en minPef
Wetqevinqstoets BZK (spoed)_________________________________
Impactanalyse/war gaming___________________________________
Vaststellen scope door ministers_______________________________
Aanpassen wetsvoorstel en toelichting n.a.v. besluit ministers en 
interdepartementale afetemminq

17 november

18 november
19 november

19 november
19-22 november
16-19 november
22 november
23 november

Gesprek ministers met TIB en CTIVD 23 november
Wetsvoorstel bespreken met TIB en CTIVD (werkniveau) 24-26 november

25 novemberIsi.i.a

Opstellen plan externe communicatie 22-26 november



CBJ schriftelijke ronde, CVIN ter info 22-26 november ik zou bij 
nader inzien liever CBJ na 
de consultatie willen doen.
Biedt ook meet rulmte. 
CVIN idem, kan wel zo 
nodiq melding krijqen

Uitvoerinqstoets definitieve wetsvoorstel 22-26 november
RVI ter info 30 november
MR ivm consultatie* 3 december dit kan vig mij 

mededeling in MR 26/12 
zijn, alle betrokken 
departementen weten 
ervan via de stuurqroep

Consultatie inclusief adviesaanvraag CnVD en TIB 3-10 december Ik zou
zeqqen 29-11 tot 3-12
13 december 6/12
17 december 10/12, na 
extra CBJ op 7/12

Verwerkinq consultatie
MR behandeling adviesaanvraag Raad van State

Advies Raad van State 17 december - 15/12 
advies beschikbaar

Verwerking advies Raad van State + opstellen nader rapport aan de 
Koninq

Afhankelijk van wanneer 
advies RvS binnen is

Indieninq Tweede Kamer ? voor kerstreces

* Gezien de demissionaire status van het kabinet moet een wetsvoorstel In principe 3x (voor consultatie, voor indiening bij 
de Raad van State en voor aanbieding TK (met nnav)) in de MR komen. Als er sprake is van spoed, dient overleg met AZ 
plaats te vinden
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From:
Sent:

151,2,E

Sun, 21 Nov 202119:32:12 +0100
3@minbzk.nl>

FW: Voorstel tijdelijke wet cyberoperaties en opiegnota
CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - versie 1.6b 191121.docx, Nota over Tijdelijke wet

ipij"To:
Subj'ect;
Attachments:
cyberoperaties.docx

Graag in ibabs maandag (=morgen) voor overleg met|3| en 1.2.6'

Groet,

Van:g^

Verzonden: vrijdag 19 november 202113:13 
Aan:F5i ];EiE ] ; j5.1.2.E.1^^^ I i [ ];!5,1.2.E5,1.2.E

y.'

Onderwerp: FW: Voorstel tijdelijke wet cyberoperaties en opiegnota

Ha beste mensen.

Voor de volledigheid nog even de stukken zoals ze in de tas bij de Minister (en parallel Q) zijn gegaan.

|5,i,2,e

Van: I
Veaonden: vrijdag 19 november 202112:58

““■CT5K

51.2.6

^^)l@minaz.nl>: stSP 
minbzk.nl>

Aan: 'Trsr

Onderwerp: Voorstel tijdelijke wet cyberoperaties en opiegnota

i i nctv.minienv.nl
1.2^

Beste jongelui,

Hierbij ontvangen jullie zoals afgesproken de versie van de spoedwet en de opiegnota die vandaag in de weekendtas bij MinBZK 
en minDef is gegaan.

Hartelijke groet en alvast goed weekend,



Docnr22

"jsii.EFrom:
Sent: Mon, 22 Nov 202119:35:46 +0100

"fsTJS"To: @minbzk.nl>
@minbzk.nl>;p:e’Cc:

li.'f |@minbzk.nl>
RE: Gespreksverslag: ctivd/tib enSubject: 15.1,26

ik bel je hier morgenvoeg over. Ik heb met |5i.2.e : j gesproken en zal ook |5i26 ^ 
moet idd nog voor de consultatie. Ik heb Is] geschetst dat we dan de planning deze week al niet meer gaan halen. 
Ondertussen werken wij gestaag door aan het wetsvoorstel. Met gesprek met JenV loopt vooral via de stuurgroep. Ministers: 
reactie binnen bij

1 nog bellen. Gesprek met tzh

^2e

ass

Groet,

Van:i's^.E ..................I
Venonden: maandag 22 november 2021 10:35 
Aan:|TilE 

ccF^r:
Onderwerp: FW: Gespreksverslag: ctivd/tib en dienstleidingen 
Urgentie: Hoog

];EE

[S-IZE

Ik zie dit verslag en het word mij - afgezien van ■srasRW 
die aan het slot worden benoemd) - nog niet duidelijk waar volgens de toezichthouders/TIB het probleem in de wet zit. 
Blijkbaar niet gevraagd?; dus gemiste kans.

en blijkbaar instemming ? met een paar vorstellen

Ook moeten we de toezichthouder tijdig bij wetgevingsoplossingen betrekken; dat is denk ik eerder dan bij consultatie? Of 
zie ik dat verkeerd.

Ook gaan de diensten met de toezichthouders om tafel over concrete opiossingen; ik zie dat wordt voorgesteld om FTl 
daarbij te betrekken; maar wie houdt zich vanuit|j|« dan nog met het wetstraject bezig.

Ook JenV roert zich inmiddels; zie de mail die heeft doorgestuurd van Is 1.2.6 7?! Ik begrijp van pJa?! dat bij JenV PUe 
] er kritische opmerkingen bij het wetsvoorstel heefl. Dat is geen goed teken. Dus dat is een extra complicatie.l6-1-2.e

En dan weten we nog niet wat de ministers vinden, terwiji het overleg van de ministers met de toezichthouders nu ook al een 
dag later plaatsvindt.

512i«n52l

VanipTir
iKTi?- |@minbzk.nl> 

Verzonden: zondag 21 november 202120:37 
Aan:FlE

|g>minbzk.nl>:
l(fflminbzk.nl>:

■B<£H
P@minbzk.nl>:

@minbzk.nl>:512,E [5 1,2.E [5,i.2.e

i@minbzk.nl>;|s^^^'■S.i.iEl :@minbzk.nl>:1.2.E^

@minbzk.nl>: f,p- l@minbzk.nl>



^ <^.UE@minbzk.nl>: 
nninbzk.nl>;

l@nninbzk.nl>:i(S)minbzk.nl>:j^CC: js'ii.E

kampenNET <!^W]|||p®minbzk.nl>: 
Onderwerp: Gespreksverslag: ctivd/tib en

i.s,e [51.2,E
££:*■■■

;.nl>f'W.E

151.26

Collega’s,

Hieronder vinden jullie het gespreksverslag van het gesprek tussen de vz’s TIB en CTIVD en 
Dit verslag is opgesteld door[

6n5.1 2.«

3en S12e51.2e

Fijne avond en wordt morgen vervolgd.
5.1,2.E

vz TIB, vz CTIVDGespreksnotitief 
19-11-2021, 1100-1230, locatie CTIVD

S12«5.1,2.E

1. Vz CTIVD zat voor, geen seer; a.s. Dinsdag 23/11 (verplaatst naar woensdag 24/11) koppelt CTIVD in gesprek met 
ministers de hoofdconclusies van het gesprek terug en vindt vastlegging plaats
2. Constructieve dialoog; stevig op de inhoud, zacht op de relatie,
51.2,E

Ir*3

Conclusies
5.1.1.B I?-

/.X'

-

4. Conclusie 2: TIB, CTIVD en diensten zetten zich gezamenlijk maximaal in om tot praktische afspraken te komen
binnen de huidige wettelijke mogelijkheden. Toezichthouders hebben aangegeven zich maximaal te willen inspannen 
(door beschikbaar stellen van resources en prioriteit te geven) binnen wettelijk kader te bezien hoe procedures versneld 
en verbeterd kunnen worden. Komende 3 maanden, elke 2 weken een overleg op werkniveau. Doel: 
verbeteren/versnellen/vereenvoudigen bestaande procedures / inzichten delen. Maandag zal vanuit de diensten een 
eerste afspraak worden gepland. Vanuit MIVD iig participatie van ( 
vangl afhankelijk van het onderwerp aangevuld met experts (|
5. Conclusie 3: TIB en CTIVD willen meedenken en actief betrokken worden bij het vinden van oplossingen voor de 
acute (cyber)problematiek: “Betrek ons tijdig bij de wetgevingsoplossingen”;
6. Conclusie 4: Harde uitspraak: “ Bestuurlijke afspraken zijn niet de oplossing; de wetgever is aan zet

j) Vanuit AIVD iig participatieoff5 1.2.E 51,2.E

5.1,2.E

Overig:
7. Mbt Conclusie 2 hebben diensten aangegeven dat dit geen voldoende oplossing is voor de huidige problematiek. De 
kern is dat de toets ex ante zoals die nu wordt toegepast zich niet verhoudt met de dynamische praktijk en dat 
effectievere waarborgen tijdens de uitvoering te vinden zijn. CTIVD en TIB onderschrijven dit [5,12ien5-21

5l2i®n521

Tijdelijke wet zal die elementen dus moeten adresseren (in lijn met concept wettekst).

>Sl3en521

9. Diensten geven aan dat bij voortzetting bestaande praktijk -gegeven de GA-opdrachten- de doelstellingen niet 
gehaald worden en gemeld worden in voortgangsrapportages (van oranje naar rood)
5.1.2 •0 5.2.1

Ergo, overeenstemming:



- dat er een urgent probleem is dat de nationale veiligheid raakt,
- dat wetswijziging noodzakelijk is en bestuurlijke afspraken alleen niet voldoen,
- dat statische toets ex ante zich niet verhoudt met dynamische praktijk, en dat andere manier van toetsen aan de 
voorkant noodzakelijk is met verschuiving waarborgen,
- dat betrokkenheid toezichthouders gewenst is bij bet vinden van praktische werkwijzen
- dat tijdige betrokkenheid van toezichthouders bij wetswijziging ook gewenst is

- Niet gezamenlijk geconcludeerd maar wel advies om ook op[ 
voort te zetten.

niveau gesprek met toezichthouders51,2,E

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

l@minbzk.nl>Van:[
Datum: zondag 21 nov. 2021 3; 17 PM 
Aan:[

1.2.E5 1.2.E

] <?TTF" 

]fgiminbzk.nl>
@mmbzk.nl>. [ [aiminbzk.nl>.Z]S1.^E51,ZE

mmiii iiiiiiii I III 

brieven met ctivd/tib
Kopie: [
Onderwerp: RE: Gesprek

5.1.2.E

herken me in alle punten en wil graag het volgende toevoegen:Dankp^

5.12len521

.X-

■■

T-'

• '/I V- r\i'T^ 'Jl5 f

'' : t'"

r.VS-

Niet gezamenlijk geconcludeerd maar wel advies om ook op 
toezichthouders voort te zetten.

] niveau gesprek met

GroetIBC

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com)

5 1.ZE fia minbzk.nl>7~^ <T!5rVan:[
Datum: vrijdag, 19/11/2021 9:46 PM

)@minbzk.nl>. 1
<^5r2,E

I brieven met ctivd/tib

] c'rar '^aiminbzk.nl>Aan:Zf
Kopie: {
Onderwerp: Gesprek [

□ <l 5i,2.e5.1.2.E

]@mtnbzk.nl>5.1.2.E

SI.I.B

Goedenavond [51.2.E : ,



Bijgevoegd de uitgewerkte terugkoppeling van het gesprek tussen voorzitters TIB en CTIVD en de 
dienstleidingen, opgesteld door[ 
gelegd en de aanvullingen in het rood genoteerd.

^ Ik heb de aantekeningen van | ] naast deze terugkoppeling5 1.2,E512e

______ kan jij je vinden in deze terugkoppeling en kan die verder BZK in? En als jij nog verdere
aanvullingen hebt boor ik dat graag en geef ik dat door aan Defensie.

i.2.e

Met vriendelijke groet.
1.2,1

Verzonden met BlackBerry Work 
Iwww.blackberrv.com)

•Til" iimindef.nl fSimindelVan:
Datum: vrijdag 19 nov. 2021 8:16 PM 
Aan:F^

Onderwerp: Fwd: Gesprek £^31 brieven met ctivd/tib

1.2.C

(Smmbzk.nl>

Ha I 5.1.ZE ••

Zie onderstaand de terugkoppeling vanjQ! 

Fijn weekend.

Groeten,



5.1,2)en 521

ft

i

►
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From:
Sent: Wed, 24 Nov 2021 12:37:37 +0100

"jsi.2.E

“gw

RE: Nieuwste versie planning tijdelijke wet

To: |@minbzk.nl>*1.2,E

Cc: 3" l@minbzk.nl>
Subject:

Ik heb al gesproken, pT?l weet ervan en zou ook contact zoeklen

Groet,

Van:[fj2i
Verzonden: woensdag 24 november 2021 12:27 
Aan:
Onderwerp: FW: Nieuwste versie planning tijdelijke wet

m

Ter info

Van: ............... ' \
Verzonden: woensdag 24 november 2021 12:27
Aan:£]2l
CC:[W^

Onderwerp: FW: Nieuwste versie planning tijdelijke wet

P(aminbzk.nl>: gw 
l@minbzk.nl>: @minbzk.nl>

(g)minbzk.nl>
]1.2,E ^1.2.E • 1,2.E

Hoi £23 15.1.2,E S

Zie onder het maiitje van J&V. Ik dacht dat het wel de bedoeling was dat|W3 uitgenodigd zou worden voor Stuurgroep. 
@ wil jij in jouw lijn checken of dat het geval is en of dat gebeurd is?

zou zijn via jullie lijn, maar dat dat via [
zou jij de collega's van J&V willen voorbereiden op agendering MR vrijdag? Dacht eigenlijk dat dat ook al gebeurd

liep. Of per ongeluk nog niet bij 3 terecht gekomen?5-1.2.E

Hartelijke groet,

Van: I
Verzonden: woensdag 24 november 2021 12:12

^ il I III ’Fw
j
g)minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwste versie planning tijdelijke wet

]@nctv.minienv.nl>51,2,» 51.2.E

Aan: gw
CC:Fvr"
<TT!.e

B@minaz.nr
@minbzk.nl>; gTSF @jninbzk.nl>: [ m51,2E

Ha

Dank voor de nieuwe planning. 
Ik zie voor morgen staan:

Stuurgroep WIv: special tijdelijke wet Ind. J&V 25 november



j of ] dan ook uitgenodigd voor die 
j daar naartoe. Lijkt mij prima als daar iemand van

I moeten zijn.

Een vraag over het door mij gegeelde gele gedeelte: Isp^
stuurgroep special? Voor zover ik weet gaat alleen ....

] bij aanwezig is, maar dit is voor mij nu nieuw. Voor
1 bij de behandeling van de JenV-begroting is.

zou dat dan overigensI5.1.2.E151,2.£

omdat

die morgen plaatsvindt? En hoe moet ik 'mededeling MR'En verder; wat is de [
interpreteren? Is dat wel een punt dat op de agenda van de MR zal verschijnen? Dit in verband met de MR- 
advisering die we moeten voorbereiden.

5-1.1,B

|51,2,£ ]). Ik heb ze net een maiitjeIk heb gisteren en vandaag inderdaad contact gehad met en
gestuurd met een reactie op de laatste versie van het wetsvoorstel. Dat maiitje bevat overigens voornamelijk 
een herhaling van de opmerkingen van maandag, omdat we die nog niet terugzagen in de laatste versie van het 
wetsvoorstel. Met heb Ik afgesproken dat het goed is om zoveel mogelijk rechtstreeks met hem te 
communiceren, dus ik neem hem (en 12 ) ook op de in de cc van deze mail.

Groet,

Van:g2£

Verzonden: woensdag 24 november 202111:41 
Aan:
CC:[2E!EZ]
Onderwerp; Nieuwste versie planning tijdelijke wet

V-^^@mLnbzk.nl>

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

TTsrfiS#' 1@nctv.minienv.nl>|@minaz.nr irrirf

Hoi en

Zie bijgaand de nieuwste planning van de tijdelijke wet die we vanmiddag met onze minister zullen bespreken.

Grote disclaimer is dat het na vanmiddag (gesprek met de toezichthouders) zomaar anders kan zijn en ook de inhoudelijke 
afstemming van J&V is natuurlijk van invioed. Ik begrijp dat er vanuit 
uit kunnen komen.

contact is gelegd inmiddels om te kijken hoe we daaruel

Mocht het morgenochtend anders zijn, dan laten we dat jullie natuurlijk zo snel mogelijk weten!

Hartelijke groet,
El!

Dft bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestennd. 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.

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
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Wed, 24 Nov 202112:40:37 +0100
"jsi.Z.E

"[5 1,2,E

RE: Nieuwste versie planning tijdelijke wet

From:
Sent:

l@minbzk.nl>To: 12,i

Cc: 3"<l j(S)minbzk.nl>51,2,E

Subject:

Ik bel ook met FiSi
meenemen naar de stuurgroep is dat prima maar ik wil de juridische punten liever bilateraai doen en niet in de heie 

Ik weet niet wie heeft bepaaid dat FHIH erbij moet zijn. JenV bepaait eigen deiegatie.

j einde middag 1730u. Heb hen gevraagd vandaag met hun punten te komen,. Als JenVgTSgi wii

Groet,

FP'i
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From:
Sent: Wed, 24 Nov 202113:16:49 +0100

l@minbzk.nl>;I" <|J|iTo:
|@minbzk.nl>,i2,e

^im@minbzk.nl>'[5^Cc: 5.1.2.E

Subject: FW: Tijdelijke wet cyber

Hierbij. Ik bel FTm om 1730u, Het is wel handig als een van jullei zou kunnen aanschuiven.

Groet,

Van:[puE

Verzonden: woensdag 24 november 2021 13:03 
Aan:F^

Onderwerp: Tijdelijke wet cyber

a-

i,j,e

In vervolg op ons gesprek van vanochtend het volgende.

Gisteren hebben wij versie 1.9b van het wetsvoorstel ontvangen met een reactietermijn tot 12:00 vandaag. We



pqrsKET'

Op deze punten zouden we graag een reactie zien, ook als de consultatie wordt gestart op basis van het nu 
voorliggende voorstel.

Groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat 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
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'1 InFrom
Sent:

51.2.E AiH
Wed, 24 Nov 202113:26:58 +0100

ris;|@minbzk.nl>; ”] litIIITo;
l@minbzk.nl>

"SitT51" l@minbzk.nl>III IIICc;
RE: Tijdelijke wet cyberSubject:

Ik heb het een half uur na het overleg met de toezichthouders gepland, maar als dat meer dan een half uur uitloopt kan ik je 
niet berichten... Maar ik ga dan misschien wel eerder weg

Groet,

m>

Van: j
Verzonden: woensdag 24 november 2021 13:26 
Aan:[ ] :T2 Suzanne vanb12.«

CC:[512e

Onderwerp: RE: Tijdelijke wet cyber

(5.1.2i"

f5T27
. 51 2e

] Maar goed ik schuif wel aan voor het overleg, maar dan moet het ook echt uiterlijk 17.30 uur
plaatsvinden
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From:
Sent: Wed, 24 Nov 202114:27:42 +0100

"15.1,2.6

]@minbzk.nl>

RE: Tijdelijke wet cyber

]'To: ?llp1.2.B

1“ ]@minbzk.nl>Cc:
Subjea:

Dank iTiFej Is er nog verschil bij 2 omdat i&i.2;iMwr 
Of is dat nu ook zo?

]

Groet,

Van: I's-iie"......... j
Verzonden; woensdag 24 november 202114:18
Aan:i'«i.^.6

CC:
Onderwerp: RE: Tijdelijke wet cyber 
Urgentie: Hoog

'■ EEl

Hierbij mijn reactie op de opmerkingen vanuit JenV:

6.1,2.} eitS,2,1

5 1.2.E

El

Ouji^foaat 2&
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|NFrom:

Sent: Thu, 25 Nov 2021 08:46:59 +0100

|@minbzk.nl>
I” <^TiiSHHi|||||

concept-aanbiedingsmail Tijdelijek wet aan CTIVD en TIB 
High

|@minbzk.nl>; "ElEl~Z 1" 3@minbzk.nl>;To:
'|51,2,e" <Js,i.2.E'

"E l@minbzk.nl>Cc: 1,2,E •

Subject:
Importance:

5 < 2.e

Hierbij een conceptmail voor vanmiddag/avond. Graag jullie evt opmerkingen voor 1200u met name op punt ITiXe 
kan jij dit voorleggen aan pTztf en hem vragen (desgewenst) de Q Def en te betrekken?

Groet fX?]
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From:
Sent: Thu, 25 Nov 202109:35:06 +0100

"PTH ]@minbzk.nl> 
n3@minbzk.nl> 

FW: concept-aanbiedingsmail Tijdeiijek wet aan CTIVD en TIB 
High

^_S.1.2.ETo:
Cc:
Subject:
Importance:

Als Fta en via
aan het einde van de middag uit mijn mailbox laten versturen. Kan jij even achter de mailadressen aan en zorgen dat ook de 

I van tib en ctivd een cc van dit bericht krijgen + daarna berricht met bijiagen doorsturen aan BZK, Q| DEF 
+ leden van de stuurgroep? Ook die mailadressen svp aanleveren aan mijn P'i'g'-

sTi.! Def ook akkoord Is svp deze mail met de bljbehorende stukken In afstemming met mijn \Si.2£

!51.2e

NB In onderwerpregel svp vermelden: ambtelijk conceptvoorstel Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een 
offensief cyberprogramma

Groet,



DocnrSO

")51,2.EFrom:
Sent: Thu, 25 Nov 202110:52:35 +0100

'!»1,3,6 |@minbzk.nl>;To:
^513.6 ]@minbzk.nl>

r<fi ]@minbzk.nl>
RE: Intern ambtelijke concept-versie van Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een

Cc: 'jsrz.e' 1,2E

Subjea: 
offensief cyberprogramma

Zeker! Heel veel dank.

Groet,

Van:E«;^^

Venonden: donderdag 25 november 202110:49 
Aan:[f^

CCFiSe"

Onderwerp: FW: Intern ambtelijke concept-versie van Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief 
cyberprogram ma 
Urgentie: Hoog

5.1.2.E

|S 1,36 en Fim

Bijgaand de laatste versie van het wetsvoorstel. @[sTm ] kan dit zo naar de stuurgroep?

pm

Van:[s^>e

Venonden: donderdag 25 november 202110:47
Aan: 'g>minbzk.nl>:

n <*i,3E
@minbzk.nl>:

rzi" £sii.Elpg)minbzk.nl>: 
@mindef.nl: ‘^^^'Pg]j||JgJ[J||||@minde 

@mindef.nl>: Isi^e

3 g>minbzk.nl>:13.65.13.E 5t,3E

«.S' l@mindef.nl: £2£HHB| 
j@mindef.nr 

<‘sti!rr?„

!@mindef.nl:
j@mindef.nr

, „-,>@minaz.nl>:[ 
fl[@mindef.nl:

(g)mindef.nl>: [1.2.E 1.2.E 5 1.2.E :

“THi^n^inbzk.nb: " •'s'l.ie|5~li,E ^ ^ '

<S12.E^

CC; pTrE*

5.1.2.E

@minbzk.nl>: I M'' ri'S@nctv.minienv.nl; f
f5)minbzk.nl>: <gi:3gsg|@minbzk.nl>

@minbzk.nl>:p
Onderwerp: Intern ambtelijke concept-versie van Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief

l@mindef.nl
@mindef.nl>: [ 5.i,a.E 1.2,1

]< = E1,2,E, ■:

cyberprogramma 
Urgentie: Hoog

Collega's,

Bijgaand een volledig gereviseerde versie van het wetsvoorstel en de MvT, waarin ik (grotendeels) de opmerkingen van de 
diensten alsmede de door l^rz-E \ gedane toezeggingen aan JenV in het gisteravond gevoerde overleg heb verwerkt. Ik zal 
deze versie ook aan ] sturen tbv de stuurgroep vanmiddag. Het blijft work in progress.

Ik stel voor om eventuele opmerkingen mee te geven aan de leden van de stuurgroep.

Groet,
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■fW

Thu, 25 Nov 202111:23:46 +0100

FW: extra stuurgroep WIV ivm Tijdelijke wet 25 nov 2021 via WEBEX
CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 2.1 dd 251121 net.docx

From:
Sent:

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

Svp met spoed in ibabs

Groet,

Van: '.2.6
Verzonden: donderdag 25 november 202110:59 
Aan: ixxje ;E!! ;1 i@minaz.nr; fT®@mindef.nr ; 

@mindef.nr; 
@mindef.nr

j@mindef.nr‘i

I;!l2.E s.rzE 5l?e .

CC: FTzF
@mindef.nr 

l@mindef.nl'; 15'’^
^@mindef.nr

Onderwerp: RE: extra stuurgroep WIV ivm Tijdelijke wet 25 nov 2021 via WEBEX

^@minaz.nr; @nctv.minjenv.nr; 
mindef.nl';

• [su.e"

J@mindef.nr; 
3 •

3@mindef.nl'; 
]@mindef.nr;

'5,1,2.E >1.Z« \& 1.2,E

|@mindef.nr ; ; is.u«
nHHi@rnindef.nr;

.1,ZE51.2,E _ ;

@mindef.nl*;
1.25.1.26

]@mindef.nrl@mindef.nr;|512.E Is 1,2.E

Beste leden van de stuurgroep WIV,

Bijgaand treft u het meest recente concept wetsvoorstel ten behoeve van het overleg van vanmiddag. De diensten zullen hun 
uitvoeringstoets naar aanleiding van de laatste wijzigingen in het concept nog aanpassen en deze zal derhalve nog iets later aan 
u worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

(s.lg.E

Van:FT2J

Verzonden: woensdag 24 november 2021 20:09
Aan:^ ]@mindef.nr [sT^TSSi] ‘l@minbzk.nl>:

^^^@minaz.nl>;

@mindef.nl>:1A6 |51,2.E

@minaz.nr
@mindef.nl>:

@mindef.nr|5.1.2.E

@mindef.nl>: 1«£§§§|@mindef.nl' <^W 
i@nctv.minienv.nl>; V . i@minbzk.nl>: 

@minbzk.nl>: <i|@minbzk.nl>:

iS.'AE l@minbzk.nl>:[5.1,2.E .;

1'lsi2e 1.ZE )1.2.E 1512.E

'STS

n:2.i

ri.2.i' l@mindef.nl>@mindef.nr
CCiFTm j@minbzk.nl>: @minbzk.nr• 5 1.2E

@minbzk.nl>: ^j;«j^|U|||||@minaz.nr 
@nctv.minienv.nl>:

@mindef.nl>:
@mindef.nl>:

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

©mindef.nl'
@minbzk.nl>: \

@minbzk.nl>:

(gminaz.nl>: '|
@mindef.nl>: 

@mindef.nl>:

<T^.e
I' @nctv.minjenv.nr 

©mindef.nl'@mindef.nr [51,2.E

@mindef.nr'.26' |@mindef.nr
i <^-^.t..,;,^:si^.«:-;/.^@minbzk.nl>; 1

©mindef.nl'
|©mindef.nr

Ti©mindef.nr
©minbzk.nl>:

Sl.2i 5.1.2.EfS 1.2.E

©mindef.nl>:1,2E •<TT5!F
|@minbzk.nl>:[fj££-■'S.l2.E‘r5'l,2.E

r II I f

@mindef.nl>:©mindef.nl'!©mindef.nl>;j. 1.2.1

©mindef.nl' 
]©mindef.nr

©mindef.nl>; ;H 
|@mindef.nl>;

512E

□55126'



(S)mindef.nl>: '[f
Onderwerp: extra stuurgroep WIV ivm Tijdelijke wet 25 nov 2021 via WEBEX

@minbzk.nl>: 'I ue [@mindef.nr ](S)mindef.nr @mmdef.nl>u.eKilvWW:

Beste leden van de stuurgroep WIV,

Hierbij treft u de agenda met stukken voor de ingelaste stuurgroep van 25 november 2021.
Het bijgevoegde concept-wetsvoorstel is eerder met u of uw organisaties gedeeld. De commentaren zijn inmiddels ontvangen 
en worden zo veel mogelijk verwerkt tot een versie die ik u morgenochtend zal nazenden.

Met vriendelijke groet.
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rr'^5,1.2,E

Thu, 25 Nov 202117:17:01 +0100 

FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie
CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 2.2 dd 251121 net versie TIB en

From:
Sent:

|@minbzk.nl>To: '1.2.6

Subject:
Attachments:
CTlVD.docx

Van:F''«.... ■ ' ' - ; ' ' ................
Verzonden: donderdag 25 november 202117:16 
Aan: 'info@CTIVD.nl';'[
CC:

]@tib-ivd.nr
]@tib-ivd.nr; ]

Onderwerp: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

5A.ZE

]@CTIVD.nl';

Aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
Aan de voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Geachte heer Van Eijk, geachte mevrouw Moussault, beste Nico, beste Mariette,

Hierbij treft u als afgesproken aan een ambtelijk conceptvoorstel met memorie van toelichting voor een Tljdelijke wet 
onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Zoals gisteren al is gemeld is dit een informeel concept, dat u wordt voorgelegd voor informeel commentaar, waarna een 
(korte) formele consultatie zal volgen, in beginsel voorzien voor maandag en dinsdag a.s. Aanstaande maandag zal nog een 
uitvoeringstoets plaatsvinden. Met is derhalve mogelijk dat de uitkomsten daarvan tot enige wijziging zouden kunnen leiden. 
Wij stellen u daarvan uiteraard ten spoedigste op de hoogte.

Met wetsvoorstel heeft tot doel om met behoud van voldoende waarborgen effectiever op te treden tegen landen met een 
offensief cyberprogramma. Binnen de ministeries en de diensten is nog een bespreekpunt of |5i2i»n52i ...............................~

Graag leggen we de expliciete vraag voor naar uw opvattingen op dit punt.

Uw reactie op het wetsvoorstel horen we graag zo snel mogelijk. Wij zijn desgewenst morgen beschikbaar voor bespreking 
van en toelichting op het voorstel.

Met vriendelijke groet, mede namens r5'i.ze

fi.i.2.E
181,2,E

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
__________________________________________  - I

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

'mlnbzk.nl

Tfc2.i

l@minb2k.nl
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"^5 1.2,6From:
Sent: Thu, 25 Nov 2021 20:45:26 +0100
To: |@minbzk.nl> 

@minb2k.nl>

* 12,e

'[sW ^1,2,ECc:
FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versieSubject:

I51.2.E

Toch nog even, Zie onder.
Kan ik melden
1 dat dit achterhaald is door de contacten tussen toezichthouders en | van einde deze dag en dat in een later 
stadium het vervolg van het (informele en formele) consultatietraject wordt bepaald; Of
2 behoeft dit geen reactie meer.

Gt

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

Van: Mariette MoussauU 
Datum: donderdag 25 nov. 2021 6:15 PM

Kopie: 220ii@CTIVD,nl <23BBI|tS£IiYDjil>, 
<Hanncke.SchiPDer:i2lminbzk.nl>
Ondcrwerp: RE: Concept wetsvoorstel c> beronderzoeken - intern ambtelijke versie

@tib-ivd.nl>il2,E

Aan: P-is-e'I ffllminbzk.nl>. info@CTIVD.nl <mfo(<7!CTlVD.nl>
ri;tib-ivd.nl>.

Besten,
Bij mij bestaat enige verwarring over de plannen.
Aan Nico en mij is gisteren meegedeeld dat er een concept spoedwet klaar lag, dat het ons vandaag zou worden 
toegezonden en dat wij tot dinsdag zoiiden hebben om een reactie te geven
Vandaag zijn Nico en ik gebeld door de met het verzoek om maandag (na overleg is dat dinsdag geworden) te 
horen van de| en[^ wat hun bevindingen zijn na een uitvoeringstoets en dat wij dan dinsdag (na overleg is dat 
woensdag geworden) met de ministers spreken en dat daama een consultatie zal plaats vinden.
Nu zie ik in de aanvullende mail vandat het gesprek met Nico, mij, | en^g een gesprek met de diensten en 
juristen is.
Wat is nu de bedoeling? Of zie ik in de haast iets over het hoofd?
Met vriendelijke groet,
Mariette

Van:i»’^E

Datum: donderdag 25 nov. 2021 5:38 PM
Aan: info@CTlVD.nl <info a.CTlVD.nl>. Mariette Moussault c'swr 
Kopie:

dminbzk.nl>^1^’' ■1

tib-ivd.nl>
i.iE]l@CTrVD.nl

___________ ||H@imiibzkjnl>
dndenverp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

@CTlVD.nl>. gTrr""—' g tib-ivd nl>.<5121

Aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Aan de voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden
Geachte heer Van Eijk, geachte mevrouw Moussault, beste Nico, beste MariStte,
Tot mijn spijt constateer ik dat in de zojuist verzonden mail nog werd uitgegaan van een inmiddels achterhaalde planning voor consultatie. In tegenstelling 
tot de hieronder genoemde data kan ik u melden dat aanstaande dinsdag een gesprek met de diensten en juristen zal plaatsvinden waarin -onder meer- de 
uitvoeringstoets aan de orde zal komen. Woensdag staat het gesprek gepland tussen u en de betrokken ministers waarna de formele consultatie zal 
plaatsvinden.
Excuses voor de eventuele verwarring,
Met vriendelijke groet.
p;:
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'^51,2,6From:
Sent: Thu, 25 Nov 2021 21:22:01 +0100

iTSi"To: i@tib-ivd.nl>;!51.2.E

3@minbzk.nl>; "info@CTIVD.nl" <info@CTIVD.nl> 
|@CTIVD.nr i'Se' 1"<!Cc: @CTIVD,nl>; "[ ]@tib-ivd.nl>;i.j,e 5.1.2.E5 t,2.6

il2.il |@minbzk.nl>i.2,l

Subject: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

Beste Mariette,
Vanwege een andere verplichting was ik een aantal uren even uit de lucht. 
Helaas is er enige verwarring ontstaan. Van|°^^f....- 
dat het gesprek over de uitvoeringstoets door de[^^^ 
wetswijziging gaat.
Morgen nadere berichtgeving incl beoogde tijdstip van het gesprek.
Met vriendelijke groet.

heb ik begrepen dat de weergave van klopt: de bedoeling is 
..wordt gevoerd samen met de juristen, nu het om een

51.ZE

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

Dupiica^35
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Mon, 29 Nov 202110:29:44 +0100
“j's'rzE

From:
Sent:

|@minbzk.nl>;.1.5,? ]@minb2k.nl>;To: S1.ZE

'j51,2.6 @minbzk.nl>
@minbzk.nl>

RE: enkele overpeinzingen om de week mee te beginnen: [

51.26

tieCc: 1.2.1 t,2.(

]Subject: 512len5,Z1

Dank voor deze overpeinzingen. Ik ben het er grotendeeis mee eens maar denk tegelijkertijd dat zich dit in deze vorm niet 
ieent voor voorlegging in de lijn, terwiji we tegelijkertijd de inhoudelijke afwegingen wel kenbaar moeten maken op niveau 
politiek-ambtelijke leiding. Ik kom erop terug.

Vanochtend heb ik herhaald dat wij woensdag geen aangepast wetsvoorstel gereed hebben voor formele consultatie.

Groet,

Van: _ J
Venonden: maandag 29 november 2021 08:09 
Aan:F^
CC:tH26~

Onderwerp: enkele overpeinzingen om de week mee te beginnen: [

];E!!
512-i«n52.1

Bijgaand een kort memo van mijn hand waarbij ik heb gepoogd de relevante aspecten bij het besluit om g
in kaart worden gebracht. Is ongetwijfeld voor discussie vatbaar of mogelijk 

onvolledig. Enfin, ik ga nu maar eerst kijken hoe we die bevoegdheid in de tijdelijke wet kunnen verwerken. i5i2.«.52t
j zai wel wat meer tijd vergen en daarvoor is ook vereist dat ................................. .. " I

12l«n 5.2.1

j5 1.2ien52.i

[a'liVfii'iii
|5'i>!i

Ik stuur dit memo ook cc aan |5tze_______
Daarmee is ook BZK II op gelijke vlieghoogte gebracht.

] die vrijdag bij mij op de lijn kwam nav de besluitvorming van de ministers.

Ik laat het aan oordeel js -i-zE | over of dit memo hoger in de lijn gebracht moet worden.

1.2.E

|5.1.2E

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrfjksrelaties
EiMSHHHHiHHlHHHiHiiHHI
Turfmarkt 147| 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

[5 1.2.E

sTif I)

l(S)minbzk.nlSize’

(op vrijdag afwezig)
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'151,2.EFrom:
Sent: Mon, 29 Nov 202115:11:59 +0100

' <|i i,2.E‘ |@minbzk.nl>
j(S)minbzk.nl>
^ voorzitters, over Tijdelijke wet

To:

RE: Overleg morgen tussen
Cc: 51,2.E■ -Pr'' •

Subject:

Dank, nee was me niet bekend.

Greet,

Van:[2E
Verzonden: maandag 29 november 202115:08 
Aan:[^

CC;[5.iaE

Onderwerp: FW: Overleg morgen tussen [ 
Urgentie: Hoog

3

3-ii. ,v

] voorzitters, piAgi/pm over Tijdelijke wetS1.2,E

Ik zie jou niet bij de verzendlijst staan. Is dit jou bekend?

US

Van:F*5i~

Verzonden: maandag 29 november 202114:40 
Aan: "STS

f5)minbzk.nl>

@mindef.nl: 
@minbzk.nl>; 

(S)mindef.nr 
i^minbzk.nl>: 

|@minbzk.nl>
van de

@mindef.nr 
@minbzk.nl>;F^ 

@mindef.nl>: ^

"^^mindef.nb: 

j <'gT!gF"~
]@mindef.nr 
™l@m[nbzkml>; | HjH |

@minbzk.nl>;1.2,E5.1.2.E

<*

i(amindef.nl>;&i.2.e

(5,1.2,E

..........................PuH

|@mindef.nr i2.Ej@mindef.nl>:
1 over Tijdelijke wet

CC:[eTSe !@minbzk.nl>: l@minbzk.nl>:
@minbzk.nl>

i.12,E 51,2.E

@mindef.nl>: \t@mindef.nl'
Onderwerp: Overleg morgen tussen [5i.2,Ei..*;^»a-i^ 
Urgentie: Hoog

sTzi1,2,1 51.2,E 51,2,E

voorzitters, M.2,E^ t.2

Ha beste mensen.

Even een update over het overleg dat morgen zou moeten plaatsvinden tussen voorzitters, [ 
eerder vandaag met
gesprek niet voeren zonder de TIB. CTIVD gaf aan erg benieuwd te zijn naar het (n.a.v. het gesprek tussen en Nico) 
aangepaste wetsvoorstel en wat daar precies is opgenomen over|
Vervolgens gesproken met [
TIB op dit moment niet bereikbaar is vanwege priveaangelegenheid, maar dat het iiberhaupt de vraag is of de voorzitter 
morgen in gesprek wil, aangezien men nog geen aangepast wetsvoorstel heeft gezien. Hij gaf aan hier eerst nog contact over op 
te nemen met CTIVD en dan reactie te geven. Als het overleg morgen doorgaat, dan zou het wat de TIB betreft in elk geval pas 
kunnen eind van de dag.

m en pil/FH Ik sorak5 126

] CTIVD. Zij gaf aan dat de agenda van Nico van Eijk flexibel is voor morgen. CTIVD wil echter het512e

6.1,2ien 5.2.1

] TIB. Die vroeg ook meteen naar het aangepaste wetsvoorstel. Hij gaf aan dat voorzitter5.12.e

Ik wacht nu dus even reactie af van de TIB en hopelijk heb ik snel meer info. Als we lets in kunnen plannen dan is het 
waarschijnlijk het meest praktisch om dat hier bij BZK (Aletta Jacobszaal) te doen.
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Mon, 29 Nov 202117:33:34 +0100
From:
Sent:

|@minbzk.nl>
FW: Stukken tbv webex vanavond 8 uur over Tijdelijke wet cyberoperaties
3e proeve nieuw artikel 7 Tijdelijke wet.docx, CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern

"(s'lilt'To:
Subject:
Attachments:
ambtelijke versie 2.2 dd 251121.docx 
Importance: High

Svp in ibabs

Groet,

Van:[
Verzonden: maandag 29 november 202117:25
Aan:^^

]
1@mindef.nr;1 D3 riir l@mindef.nl'; @mindef.nr;5.i.a.e •

151,2.6 ■

ESaBil@mindef.nl; 3@mindef.nl; ^M@mindef.nr ;
1-

Onderwerp: Stukken tbv webex vanavond 8 uur over Tijdelijke wet cyberoperaties 
Urgentie: Hoog

Beste alien.

Bijgevoegd ontvangt u ten behoeve van de webex vanavond 8 uur over de Tijdelijke wet:

1) de versie van de Tijdelijke wet die eind vorige week gedeeld is met de voorzitters;
2) een nieuw voorstel voor artikel 7 van de Tijdelijke wet, inhoudende[ i5.12.ien521

1

kan jij de stukken in ibabs zetten voor ■i2.€

Hartelijke groet en dank, j
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From:
Sent: Tue, 30 Nov 202110:17:34 +0100

[7^” <gwi“ ]@minbzk.nl>;
|@minb2k.n!>

j" <j5.1,2.ETo: ]@minbzk.nl>iS.I.iE

; I" <j5-i.2,E

211130 Planning tijdelijke wet
Cc: 5,1,2.E

Subject:
Attachments: 211130 Planning tijdelijke wet.docx

Hierbij mijn opmerkingen. De planning is meer dan krap. Zeker als je bedenkt dat er ook yoor de CBJ nog met de AFdeiing 
bestuursrechtspraak meet worden gesprpken |5-i.2.un5,2'i 
vormgeving. Dat moet dan vrijdag klaar zijn... ik weet niet of dat haalbaar is.

I En daarvoor rnet JenV consensus oyer de

G.riSEEIZ]
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From:
Sent: Tue, 30 Nov 202114:02:36 +0100

@minbzk.nl>;
RE: tijdelijke wet cyber --> verder aanpassing conceptvoorstel

]@minbzk.nl>To: i.i.iE' 5 1,2.E

Subject:

PH
Ik zou denken |5ia.E | en | voor lenVdeel algemeen. P~^.n mn voor beroep op de rechter. En ik zal | even mailen 
dat de lijnen met AZ al lang lopen dus dat ik dit niet begrijp.

Greet,

Ffii

Van: gw
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 12:25
Aan:gw
Onderwerp: FW: tijdelijke wet cyber --> verder aanpassing conceptvoorstel

■1

Zie bijgaand. Ik heb nog niet kunnen reageren richting 
ambtenaren, 1 persoon is meer dan voldoende.

maar ik ga niet in conclaaf met een hele batterij JenV-1.2,1

Van: gw
Verzonden: maandag 29 november 202118:30 
Aan:
CC: gw
<'m.E -j,..;;

BD/gi^SBFt

Onderwerp: tijdelijke wet cyber --> verder aanpassing conceptvoorstel

] - BD^2*3/SBR <^yji@minienv.nl>

HilfSminbzk.nb
- bd/|«£M3 -BD/g

@minienv.nl>: j 
@minaz.nl>: gw j@minaz.nl

@minienv.nl>: gi.z.E
^^B-bd/|^sbrf@nctv.minienv.nl>: [

@minienv.nl>:
]-5 1.2.E 5 1.2.E

‘lAE |@minaz.nr <^w
@minaz.nl>

Beste PS

_______ en ik hebben vanmiddag afgesproken dat jij in een vroegtijdig stadium overlegt met de betrokken collega's van
JenV over de voorgenomen verdere aanpassing/aanvulling van het wetsvoorstel met bindend toezicht en beroep op de 
rechter.

1.2.E

De JenV collega's die je daarvoor kunt uitnodigen, staan in de cc.

Overigens stelt ook AZ het op prijs om goed aangehaakt te worden/blijven, daartoe kun je gw ] uitnodigen.

Met vriendelijke groet

p.iiea

Ministerie van Justitie en Veiligheid
IsTiT’”™";

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH 1 Den Haag



@minienv.nl5 1.2.E ;

^Ti.Elgiminlenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 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
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*^5 1.g.E

Tue, 30 Nov 202114:06:45 +0100
]@minjenv.nr" <|j^;^@minjenv.nl>

FW: tijdelijke wet cyber -> verder aanpassing conceptvoorstel

From:
Sent:

1To: 5 i.2.e

Subject:

Dank voor deze namen.

] vrijdag uitgebreid bijgepraat en mijn g spreekt bijna dagelijks met 
g A2 over dit onderwerp, dus ik vind dit signaal heel vreemd. Mag ik vragen waar dit vandaan komt? FSII doet overigens 
geen lenV.

Contacten met AZ zijn intensief; ik hebfsT^

Groet,

iilOHi

Van: gw
Venonden: dinsdag 30 november 2021 12:25 
Aan:gw
Onderwerp: FW: tijdelijke wet cyber --> verder aanpassing conceptvoorstel

a;E!! 3
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'Y51,2.EFrom
Sent: Tue, 30 Nov 202114:07:03 +0100

'^5i,'2.E ]@minbzk.nl>
FW; tijdelijke wet cyber --> verder aanpassing conceptvoorstel

]"<(To 5 t,2,E

Subject:

tk

Groet,

PTiri
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■Is riEFrom:

Sent: Tue, 30 Nov 2021 21:31:32 +0100 

RE: wat context mbt planning en haalbaarheid
,." |@minbzk.nl>To:

Subject:

__________ ] helder. Ik wilde dit in de stuurgroep mondeling inbrengen om ieders initiele reactie te horen. Ik denk
overigens dat het januari wordt omdat de medewerkers ander echt te zwaar worden belast. We zijn er nog niet met de 
spoedwet.

|51,2,E •

1,2,E

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: Fig
Datum: dinsdag 30 nov. 2021 5:24 PM 
Aan;
Onderwerp: wat context mbt planning en haalbaarheid

13 !i5ftminbzk.nl>

H faiminbzk.nl>i.ze is

Met vriendelijke groet,
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■1From:
Sent:

5i,aE
Tue, 30 Nov 2021 21:31:55 +0100

nr
FW: wat context mbt planning en haalbaarheid 
Document l.docx

To: |@minbzk.nl>Is 1.2.6 1.2.6

Subject:
Attachments:

SVP in iBabs voor stuurgroep vrijdag

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:f»^2i
Datum: dinsdag 30 nov. 2021 5:24 PM

M
Onderwcrp: wat context mbt planning en haalbaaibeid

niinbzk.nl>

Aan: fs w @minbyk.nl>1,21

Met vriendelijke groet,
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Beste [

Met betrekking tot de planning voor het langere WIV traject:

5.1.2.E

De werkgroep heeft nog de yolgende werkzaamheden te verrichten (de rest is dus al 
klaar):

Bulk: slechts nog een schriftelijke tx)nde te gaan, voor de rest helemaal behandeld. 
Resterende punten moeten nog in expertgroep met ook inzet van worden 
doorgesproken. baarna kan het naar de stuurgrdep.

OOG: werkgroep klaar, nu laatste hand door expertgroep aan notitie ten behoeve van 
Stuurgnoep. Is bebpgd voor half december in stuurgroep.

Internationale samenwerkino: is eerder in stuurgroep behandeld, de toen gemaakte 
opmerkingen zijn verwerkt en uitgewerkt en eeh paar moeten terug naar de stuurgroep. 
1 punt moet met worden uitgewerkt, dan gereed voor stuurgroep.

Liistie 'nu we er toch ziin': de diensten waren begonnen een presentatie voor te 
bereiden voor de werkgroep waarin we op die punten worden meegenomen.

Nog te doeh in werkgroep: tpezicht en het afmaken van de hoPfdlijpennPtitle, met pog 
vopr de balans van waarborgen en bevoegdheden.
beze thema's houden opk verbahd met ell^ar: zonder het oriderwerp tpezicht te 
behandelen kan de hoofdlijnennotitie niet worden afgemaakt.
Tegelijkertijd iijkt het proces rondom de tijdelijk wet niet aiieen qua inzet van capaciteit 
impact te hebben op het langere wetgevihgstraject, de vraag is ook wat de keuzes in de 
sppedwet betekenen voor een hoofdlijnennotitie. Met andere wPorden: ais er in de 
tijdelijke wet wordt gekozen yPor een vorm van bindend toezicht, geeft dat dan ook 
richting aan de werkgroep om dat in de wetswijziging WIV te betrekken?
En wat gaan de hoogleraren opieveren in hun analyse?

Mbt de hoofdliinennotitie:
Er zijn al yeel teksten op thema's aangeleyerd en verwerkt. Onder andere GDA en 
toezicht moeten nog verwerkt worden. Omdat het thema Toezicht niet alleen het 
belangrijkste punt is, maar ook nog eens door de hele wet is verweven, kan dit thema 
een grote impact hebben op het geheel.
De huidige snel wisselende beeiden over wel/geen/beperkt bindend toezicht, wel/geen 
hoger beroep, wel/geen sanrienvoeging TIB en CTIVD en wel/geen compleet nieuw 
stelselontwerp ontneemt de werkgroep de mogelijkheid om een bepaalde richting verder 
uit te werken.

Als ieder lid van de werkgroep zijn agenda een week zou kunnen schoonvegen, zijn -met 
uitzondering van toezicht' alle thema's afgerond, en verwerkt in de hoofdlijnennotitie.
Het thema toezicht, dat dus de afronding van de werkgroepthema's verhindert, is ook de 
bottleneck voor de hoofdlijnennotitie. Ik kan me voorstellen dat in de stuurgroep nadat 
het stof van de tijdelijke wet is neergedaald een meer fundamentele richting wordt 
gegeven op het thema toezicht. Dan kan de werkgroep op dat punt verder.
In de timing Iijkt dat aardig gelijk te vallen met de opievering van de analyse van de 
hoogleraren....

Dus, ik yermoed dat ergens ih de loop van vPIgende week de tekst van de wet en de 
tPelichting klaar rnoeteh zijn. Als dat zou betekenen dat de werkgroepleden weer 
beschikbaar zijn, zou in ongeyeer een week, ahderhalve week het werk gedaan moeten 
zijn. Tegen die tijd, vlak yoor kerst is (vermoedelijk) dan ook de externe analyse gereed.



Als ik heel positief redeneer, en stuurgroep en werkgroep snel binnen een paar dagen 
het vraagstuk toezicht kunnen opiossen, en de stuurgroep beschikbaar is om de 
resterende bouwstenennotities te lezen en goed te keuren en capaciteit hebben om juist 
ook de notitie in z'n geheel te zien en te wegen....dan kan er nog net voor het kerstreces 
met heel veel haast en vliegwerk een hoofdlijnennotitie liggen.
En dan mag er niks tegen zitten. Overigens, voor de duidelijkheid: dat betekent niet 
alleen dat de hoofdlijnennotitie klaar is, maar ook alle onderliggende bouwstenennotities.

En iets minder positief: het zou.dus allemaal in de maand januari klaar moeten zijn.
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TOFFrom:
Sent: Tue, 30 Nov 2021 23:12:10 +0100

"wamTFTo:
FW: Nieuwe planning tijdelijke wet 
211130 Planning tijdelijke wet.docx

Subject:
Attachments:

SVP print morgen

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:FW l|l| |ii — I I I
Datum: dinsdag 30nov. 2021 3:01 PM 
Aan:pF

53|@niinbdyil>, 
ra^:mindef.nl>.P'ge-

<5t.2.£

<*SIT5!S"""? ^^:tf.minbzk.nl>. |ajninb/k.nl>. PW* 
|@jnindef.nr . I'ifl an mdef.nl>. 

;'!^^|Iniinbzk.nl>.pg1

gfa),minbzk.nl>.

Tn
,,M„ .«minb/k nl> ME «

"'%mindef.nr<^H» 
<'CT.g"'^..........

PKi nil
*’S.t,2.E - ' 

%1.^E
li

a niinb/k.nl>,F
....T@niindef.iir <*’■=*

<^i)jniiibzk.nl>. f

<nnmb/k nl>,
|x/ay ncicfnl>,

I rt mindef.nl'
||ffl':minb/.k nl>. ' 

II 'I tf,nctv.tninYcni.nl>.

; ■

<5,S5T^
I y niiiidcf al,>,

I a niinaz.nl'

<'S't,a,E 

% t,*.e
' «ninib/k,nl>

<St2.E ■'

_« nini.b/k nl>, w* 

y_ai i a n/, a I >,

a niaibzk.nl>

:S 1.2.E
> !

<S.t.2.E 

<51,2,6 

< 51.2.E
Kopie: _____________
Onderwerp: RE: Nieuwe planning tijdelijke wet

<51.26 .

« nctv.minvenj.nl' rni'i i' iiv rirnil

I @.minbzk.nl>51.2,6,.

Beste alien,
Hierbij weer een nieuwe versie van de planning. Deze wordt morgen in het PO [ 
Groet,
Fw|

] besproken.S12e
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Planning tijdelijke wet
Stand van zaken 30 november 2021,14:30 uur

Bespreking wetsvborstel 
en CnVD 

] en met TIB PM

1 december (POGommunicatieplan bespreken met minister 11
Aankondiqinq in MR: volqende week dinsdaq 3 december
Besprekinq wetsvootistei ministers met TTB en CnVD 3 december
Ver7endinq stukken CB3 6 december
Overleq afdelinq bestuursrechtspraak RvS ovdr rol bit beroep
Consultatie inclusief adviesaanvraaq CTIVD en TTB 

6 december (tbc)
6-7 december.

Besprekinq CBJ (RVI ter info) 7 december
Aanle\>eren wetsvoorstei bit AZ 8 december 12.00
RvS afdelinq adviserinq briefen over strekkiriq wetsvoorstei
Verwerking consultatie en afstemming vier betrokken 
departementen

8-9 decerhber (tbc)
8-9 december

9 december
MR behandelinq adviesaanvraaq Raad van State 10 december
Adviesaanvraaq Raad van State via het KvdK 10 december

14 december adviesAdvjes Raad van State
beschikbaar (moet nog warden 
afgestemd met RvS)__________
14-16 december, afhankelijk 
van advies rhogelijk nader 
overleq nodiq

Verwerking advies Raad van State + bpstellen nader rap(3ort aan 
de Koriing

Aanbieding'nader rapport MR (i.v.m. demissionaire status) 17 december
Indiening Tweede Kamer 17 december (eerste dag reces 

Kamer)______________________

NB. De agendering in de CBJ van 7 december en MR van 10 december is een aandachtspunt; het 
is de vraag of dit, ondanks alle inspanningen, haalbaar is. Een mogelijkheid is om een extra CBJ in 
de week van 13 december te plannen, of om het wetsvoorstei toch niet in de CBJ te bespreken en 
rechtstreeks naar de MR te gaari.
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From:
Sent:

IS i,a,e ^

Wed, 1 Dec 202109:44:42 +0100
|@minbzk.nl>To:

tijdelijke wet 
met opm [

FW:|Subject:
Attachments:

512i«n521

Regelen [ ]5i2,ien521 5 1 7e ^

Svp print

Greet,

Van:|srg.E • j

Verzonden: woensdag 1 december 202109:08 
Aan:|
CC:
Onderwerp: [

]i.2.e • [fi.llE

]
] tijdelijke wet512i«t5a,1

Bijgaand de eerste gedachten over i
kan zelf niet bij de bespreking om 11.00 zijn.

3 i.v.m. de tijdelijke wet. Ik heb vandaag de hele ochtend cursus, dus ik

Groeten,



Docnr54

"jswFrom:
Sent: Wed, 1 Dec 2021 11:55:52 +0100

I ^51.2,E

] nieuwe planning tijdelijke wet
■nTo: ]@minbzk.nl>1,2.E

FW: PO
21.12.01 Planning tijdelijke wet.docx

Subject:
Attachments:

Svp print

Greet,

Van:F
Verzonden: woensdag 1 december 2021 11:55 
Aan: Ollongren, Kajsa 
CC: F^e

Onderwerp: PO [

] van de1.2.E

]; ZZ];|51,2.E ; f.. |51.2.E • fsTaJ

;E!!ZZ ZI;F^
] nieuwe planning tijdelijke wet

];l 51,2,E :

512,E

|wJ 1

Bijgaand treft u een aangepaste versie van de planning voor de tijdelijke wet, ter bespreking in het PO [ ] van vanmiddag.51,26

Groet,
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Planning tijdelijke wet
Stand van zaken 1 december, 11:30 uur

Communicatieplan bespreken met minister (PO ID. 1 december
Hooqambteliik beslisoverleq BZK/DEF 2 december
Besprekinq wetsvoorstel met ministers BZK en DEF_____________
Verzending wetsvoorstel (met mogelijk PM in MvT bij artikei over 
beroep) aan CTIVD en TIB____________________________________
Overleq afdelinq bestuursrechtspraak RvS over rol bij beroep
Bespreking wetsvoorstel 
en cnVD

3 december
3 december

6 december (tbc)
Week van 6 december] 1 en 13 met TIB

Besprekinq wetsvoorstel ministers met CTIVD en TIB______
Consultatie inclusief adviesaanvraaq CTIVD en TIB________
RvS afdelinq adviserinq briefen over strekkinq wetsvoorstel

Week van 6 december
Medio week van 6 december
8-9 december (tbc)
9 december

Verzendinq stukken CBJ___________________________
Aankondiqinq in MR: volqende week CBJ____________
Verwerking consultatie en afstemming vier betrokken 
departementen___________________________________
Besprekinq of schriftelilke ronde CBJ (RVI ter info)
Aanleveren wetsvoorstel bij AZ_____________________
MR behandelinq adviesaanvraaq Raad van State

9 december
10 december
13-15 december

14 december
15 december 12:00 uur
17 december

Adviesaanvraaq Raad van State via het KvdK 17 december
Advies Raad van State Eerste helft januari

Eerste helft januariVerwerking advies Raad van State + opstellen nader rapport aan 
de Koninq___________________________________________________
Aanbiedinq nader rapport MR (i.v.m. demissionaire status)______
Indieninq Tweede Kamer_____________________________________

Tweede helft januari
Tweede helft januari
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From: "[^
Sent: 12/1/2021 5:05:25 PM 
To: tW 
CC:
Subject: FW: eerste aannzet wiv 
Attachments: Scan_van_een_Xerox_MFA.pdf,

|@minbzk.nl>5t.2,E

Mediaplan Wiv, als afgesproken.

Groet,

------Oorspronkelijk bericht------
Van: NoReply@minbzk.nl
Verzonden: woensdag 1 december2021 17:05
Aan: .......... ■ ■ —
Onderwerp: eerste aannzet wiv

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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Wed, 1 Dec 2021 17:47:24 +0100 
Ettekoven, mr. BJ. van (Bart Jan)'" <[^ 

'‘^jaflig)nriinienv.nr" <|^^J|@minjenv.nl>; "j

From:
Sent:

j@raadvanstate.nl>HITo: XB

rCc: 5 1,2,E

T,ie' |@minbzk.nl>
afspraak over wetsvoorstel onderzoek AIVD en MIVD inzake landen met een offensief cyberprogrammaSubject:

Beste Bart Jan,

In vervolg op ons telefoongesprek van zojuist hierbij de bevestiging dat wij afspraken maandag of eventueel dinsdag een 
afspraak in te plannen om te spreken over bovengenoemd wetsvoorstel, in het bl1zonder|5i2i»i52i : :
[5-12.1 en 5.21

wetsvoorstel aanleveren. [Kil
ik deelnemen. Jij gaf aan het gesprek vanuit de Raad graag samen met 
vragen de afspraak in te plannen. Ik meld alvast dat ik maandag 64n afspraak heb die Ik niet kan verplaatsen, van 13.30 tot 
IS.OOu, voor het overige kan ik afspraken overdragen of afzeggen.

. _ _ 1 Vrijdag aan het einde van de dag zullen we vanuit BZK een concept-
] is bereid om namens giigH/JenV bij dit gesprek aanwezig te zijn. Vanuit BZK zal

te voeren. Jij zou jouw |si,2e ~1!.1S

Veel dank voor de getoonde bereidheid om op zo korte termijn het gesprek aan te gaan.

Met vriendelijke groet.
m

5 1,2.6 -■
5 1.26 ^

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijfcsreiaties
[51,26
Turfmarkt 147 1 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

T
iminbzk.nl

[51.2.6

T
|S,1.2Ej l@mlnbzk.nl
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From:
Sent:

vifj'vl
Thu, 2 Dec 2021 08:58:52 +0100
"liliE I" -^12.6 [@minbzk.nl>; T<lTo: ]@minbzk.nl>6.1,2,6

Subject: Paragraaf 7 ]5,1 Zten52,1m
I . ....... I concept 021221

Paragraaf 7 f»i2i«n52i '
5-1-2,ien52.1

Attachments:
■?3Fr 3 021221.docx|51.2.ien521

Hierbij nog enkele opmerkingen. Knap werk hoor. Groet [Tur 3
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'^51,2,6

Thu, 2 Dec 202109:45:36 +0100
From:
Sent:

[@minbzk.nl>; [|@minbzk.nl>To: 'Xze'
l@minbzk.nl>Cc:

RE: Paragraaf 7 ]Subject:
concept 021221[5t2ien521

Prima zo. Dank voor de snelle reactie. FI? vroeg me al wanneer het stuk komt. Ik zou het maar verzenden

Groet,

EM

Veaonden: donderdag 2 december 202109:36
Aan:gw!
CC:
Onderwerp: RE: Paragraaf 7 .1,2.1 en 5.2.1

I concept 021221!51.2i«n5.21

Urgentie: Hoog

Bijgaand mijn reactie op de opmerkingen van i6i2.E 
voor het overleg met JenV worden verzonden?

[2j Ik heb ook een nette versie bijgevoegd. Kan dit als inzeten

Ii3
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1From:
Sent:

51.ZE

Thu, 2 Dec 202117:07:57 +0100
”[5 1,2.E |@minbzk.nl>
FW; Agenda voor webex inzake Tijdelijke wet cyberoperatie, vanmiddag 17:30
CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 3.1 werkversie 02.12.21 zonder

To:
Subject:
Attachments:
mark tijd 1658.docx

Svp ibabs voor 1730

Groet,

Van:
Venonden: donderdag 2 december 202117:07 
Aan:|
jS.I.ZE

1 ]@mindef.nr; j 3@mindef.nr;|^5.1,2,E • 15.1.2,E ..... 51;2.E 5.1,2.E sSZS
l@mindef.nl'* [5 1,2.E -1.2.E

1;0 J@mindef.nl; ]@mindef.nr; @mindef.nl;51.2,E

]@mindef.nl;
Onderwerp: RE: Agenda voor webex inzake Tijdelijke wet cyberoperatie, vanmiddag 17:30

];EH!!5,1,2,E

Bijgaand de laatste versie van wetsvoorstel en MvT (zonder marker! ng van de wijzigingen om het leesbaar te houden). Er 
zijn nog verschillende PM-punten. Voorstellen van de diensten van vanmiddag zijn nog niet bezien; vanuit JenV is tot op 
heden nog geen reactie ontvangen op de regeling inzake [bizienssi

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 2 december 202116:16

@minbzk.nl>: 
@mindef.nl>; js j ~ 

@minbzk.nl>: ^

@mindef.nr @mindef.nl>: 
:.nl>:

■|f
^5.i,5,E] i@mindef.nr <TT::

^@mindef.nr
'^i^8Ba@minbzk.nl>

5i,2.e|51,2.E 5 1.2.E

< 51.2.E

@mindef.nl:@minbzk.nl>: |@mindef.nrS'lz.!'i,2.e
l@mindef.nl: @mindef.nl:

@minbzk.nl>
@mindef.nl>:

@minbzk.nl>;
Onderwerp: Agenda voor webex inzake Tijdelijke wet cyberoperatie, vanmiddag 17:30

i.2,6'

fill'iV

Beste alien.

Ten behoeve van de webex later vanmiddag inzake de Tijdelijke wet cyberoperaties, ontvangt u hierbij een geannoteerde 
agenda.

Met vriendelijke groet.
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'^51,asFrom:
Sent: Fri, 3 Dec 202110:55:07 +0100

](S)minbzk.nl>
](S)minbzk.nl>;

"js'lAETo: [5.1,2.E

|@minbzk.nl>;Cc:
|@minbzk.nl>

Nota aan ministers inzake Tijdelijke wet voor BWO 3 december inci opm | 
Nota aan ministers inzake Tijdelijke wet voor BWO 3 december incI opm

.51,2,E

Subject:
Attachments: |S12e

Hierbij mijn wijzigingen, in afstemming met en 15i.2.e
wetsvoorstel. Gr

] hebben zich even geconcentreerd op het werk aan het
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'RTjJFrom:
Sent: Fri, 3 Dec 202118:27:48 +0100

<js.iiE """

j@minjenv.nl)'' <:^<^EH@minienv.nl> 
voorstel voor een Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief

]@raadvanstate.nl>litf liliTo: l51,iE

'•SXiMCc:
Subject:
cyberprogram ma
Attachments: CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 3.2 werkversie 03.12.21 ..docx

Beste Bart Jan,

Hierbij in vervolg op ons telefonisch contact van deze week ter vertrouwelijke kennisname een informeel ambtelijk concept 
voor een wetsvoorstel onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Voor de Afdeling 
bestuursrechtspraak zijn met name de artikelen 7 en 8 van belang. Graag boor ik in ons overleg maandag a.s. of jullie nog 
opmerkingen hebben over de rol voor de Afdeling bestuursrechtspraak die in dit wetsvoorstel is opgenomen. We kunnen dan 
ook het verdere proces bespreken, waaronder de formele consultatie. [siaj 
ministerie van JenV aanwezig zijn.

] zal, zoais aangekondigd, vanuit het

] Zou jij dit aan hem willen doorgeleiden? Alvast bedankt.Ik beschik niet over het mailadres van FTTe

Veel dank voor de bereidheid om hier op korte termijn over te spreken. Tot maandag.

Met vriendelijke groet.

ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

TJs
I@mlnb2k.nl

[51.2.E1.2,e

T3S
I(flimlnb2k.ni
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■IHFrom:
Sent: Fri, 3 Dec 202118:28:49 +0100

^|2|j||||||||||||^

|@minbzk.nl>;

"]S.1'.ZE |@minbzk.nl>; "gw”To:
|@minbzk.nl>; "|I” 5.1,2.E>.l2j

<|'5

Subjea: 
cyberprogramma 
Attachments:

lll@minbzk.nl>
FW: voorstel voor een Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief

CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 3.2 werkversie 03.12.21 ..docx

T.k, wil je dit in digldoc opnemen?

Greet,
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1From:
Sent:

S.iAE

Sun, 5 Dec 202115:00:23 +0100
j@minbzk.nl>; "2^")51.2.ETo:

]@minbzk.nl>
CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 3.2 werkversie 03.12.21

]@minbzk.nl>; | j" ^5.1.ZE5.1,2,E

Subject:
Attachments: E4.1.4

CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie 3.2 werkversie 03.12.21 inci opm [5.1,2 e

Allen,

Met grote waardering voor de enorm gedegen stukken zend ik jullie hierbij mijn opmerkingen. Die hebben vooral betrekking 
op punten van presentatie en betreffen een enkel inhoudelijk punt. Er zitten nog twee bespreekpunten in.

Tot morgen,
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'^5*1,jEFrom:
Sent: Mon, 6 Dec 2021 20:42:11 +0100 

RE: Aangepaste versie tijdelijke wet Wiv
]"€ ]@minbzk.nl>To: 1.2,E

Subject:

Dank

Groet,

Van:FiS8~
Verzonden: maandag 6 december 202115:35
Aan:F^
Onderwerp: Aangepaste versie tijdelijke wet Wiv

Ha Pgi en

Hierbij het stuk dat in de tas is gegaan voor minister in aanloop naar het PO van woensdag as.

Groet f,rjll

Van:
Verzonden: maandag 6 december 2021 15:33 
Aan:
CC: isia.g
Onderwerp: Graag printen, wederom dank!

ui

|@minbzk.ni> 
@minbzk.ni>

Hierbij het stuk,

Dankdank weer voor het printen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag | Z.15.104 
Postbus 20011 I 2500 EA Den Haag
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‘^51.2,E

Mon, 6 Dec 2021 20:42:21 +0100

FW: Aangepaste versie tijdelijke wet Wiv 
211206 Aangepaste versie mediaopties tijdelijke wet Wiv.docx

From:
Sent:
To: |@minbzk.nl>1,2.E

Subject;
Attachments:

Ook voor jou

Groet,

I'll!
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Contactp«rsoon

■il

Datum
6 dccember 2021

memo Mediavoorstel spoedwetgeving

Minister,

Hierbij ontvangt u een aangepast mediavoorstel nav het PO AIVD van 
w/oensdag 1 december.

Pagina 1 van 5
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I"

Wed, 8 Dec 2021 09:16:08 +0100 

RE: Betr: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

From:
Sent:

]@minbzk.nl>; I" <^5"i,a.ETo: ] (aminbzk.nl>
Subject:

>'sr

Groet,

Van:[5ta.E...................... |
Verzonden: woensdag 8 december 202108:44 
Aan:|TuS'
Onderwerp: RE: Betr: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

] ■ [5 i.a.E

]

l(aminbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 08:43
Van:p5J

Aan:lf35!
CCfsTiF"

^@minbzk.nl>■

|@minbzk.nl>
Onderwerp: FW: Betr: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

1.2,E

Ter info de bijdrage van FH op dit traject.

Van: mmexvi.

Venonden; dinsdag 7 december 202110:57 
Aan:|

Tl@mindef.nl <fTgF l@mindef.nl>

1 <^1 21 (aminbzk.nl>:
:Si.2.E

51,2.E @mindef.nl: 
i@minbzk.nl>;[»^^‘ 

i(a)minbzk.nl>;
] |@minbzk.nl>;i5l,2.E is 1.2E ^

[5 i.2e I ^@minbzk.nl>: @>mindef.nl;[5 1,2E ]] Eva van!5i.2i
de <|i£i l@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Betr: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

Goedemorgen

Dank voor het toezenden en het werk. Op de artikelen zelf heb ik geen opmerkingen.

From: T1@minbzk.nl>
Sent: maandag 6 december 202115:33

] van, MSc @mindef.nl>:
5.t,'2.E «

j@minbzk.nl>: |5 i,2,e S1,2.E

@minb2k.nl>: p 
@minbzk.nl>;

<..''''''’^'''':."M!MM@mindgf,.iii>;Eg:
Subject: RE: Betr: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

@minbzk.nl>: ]m.1,2.1 51,2.E ).i.ZE

3-^T I Mr.15.1.2,E <|ri.2’E'

f.lli @minbzk.nl>: * @minbzk.nl>

Importance: High



Beste collega's,

Bijgaand twee voorstellen: (1) aanpassing regeling inzaketsiam5,zi en (2) eerste concept mbtgJSe^

Shoot!

Groet,

Van:|w£ @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 2 december 202114:25 
Aanrfs^ <|s ffH@minbzk.nl>: liSmindef.nl: [sue ^ 

(5)minbzk.nl>: |s
(Smindef.nl.jsuE

j@minbzk.nl>: 
|@minbzk.nl>: 
g>minbzk.nl:l'suE .

J..LI I, 1,2,E<TT31
■

l@mindef.nl: 
van de <?u,6l

Onderwerp: Betr: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

■ -
!@minbzk.nl>:1.2,E 'f-

minbzk.nl>.1.3.E

Beste alien,

Bijgevoegd de voorstellen voorj ____
hebben gedaan met opmerkingen waarom. In de 2 bijiagen staan de voorstellen in de wet + MvT voorP^i + 

geldt dat de teksten in de bijiage al (voor ons) voldragen zijn om in de MvT te plaatsen (op de 
daarbij passende plaatsen). Voor kunnen we, als we akkoord zijn over de voorstellen, zeer snel teksten 
voor de MvT aanleveren.

□ dat we in de wet specifieke voorstellen] Voor5,1.2ien5.21 512ien521

Voor

Hartelijke groet.

EH

."te.ize' <[5.i,ZE'i @minbzk.nl> schreef:-------
@mindef.nl>.

<|51,2,E

@mindef.nl" <[ 
@mindef.nl" <IF5

©mindef.nl'" <gF:r
______l@minbzk.nl>.
@minbzk.nl>. 

@minbzk.nl>. "I2HB 
l@minbzk.nl>

]Aan:

<Sue*i 
<fu£*|
<"fr5'.g... .
Van: "[
Datum: 2-12-2021 10:41

|@minbzk.nl>. ......
- I@mindef.nl>. "F^FT 
~1@mindef.nl>.

:T2:r J’
75.1.2.E

i@minbzk.nl>5 1.2.E . ,

van de'Cc: "1
<F^
Onderwerp: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

512E

1@minbzk.nl>

Allen,

Bijgaand de tekst van de paragraaf over[5________
dat nu aan JenV is gezonden voor afstemming. 
met de aanpassing en aanvuliing van de MvT.
Voorts vroeg ik me af of er al iets te meiden is van het overleg van de

I (exclusief toelichting; die moet nog geschreven worden) zoals 
]] zai het overleg met JenV vanult ftlel doen, zodat ik verder kan

12i«i521

Groet,
El

®mindef.nl <wr“ 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 07:55
Van: ■l@jTiindgLnl>



Aan: ^
<Tt?r'
< S.1.2,E 

*5 1,2.E

CC:
<TO.e

Onderwerp: RE: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet)

< 15.T5S'' [@minbzk.nl>:'/m
^@minbzk.nl>: 

(aiminbzk.nl>: sue”* 
@mindef.nl:

(a)minbzk.nl>: pwS
<|5liE

]< S.1.2E

@mindef.nl:
tS)minbzk.nl> 

@minbzk.nl>: [

[@minbzk.nl>:
< 51,2.E

< 5,1^,E van de5.1ZE

@minbzk.nl>

Veel dank voor al je werk weer.
Onze dienstleidingen hebben om 08:30 een afspraak om over de laatste openstaande punten te spreken. Wij 
zullen jullie daarna over de uitkomsten informeren.

Groeten,

From:
Sent: woensdag 1 december 2021 16:58 
To: pr 
<Tm
< 5 1 2E

< 51.2.E

Cc:
<*STiE
Subject: totnutoe aangepaste werkversie tijdelijke wet (en we zijn er nog niet) 
Importance: High

] <rrre '|[@minbzk.nl>

@nninbzk.nl>: f5i.2.E 
@rnmdef.nl>;

j@minbzk.nl>: [ ]5 i.2.e

1 j@minbzk.nl>:
Zl

j van, MSc 
]@mindef.nl>:|5.1.2,E

1 Mr.

*1@minbzk.nl>: pSE

|@mindef.nl>: [@minbzk.nl>:< S.t.2,E

1 @minbzk.nl>
[57172^ E 5 i,2.e

] van de
@minbzk.nl>

Collega's,

Eerst maar even in dit gezelschap de door mij omgeploegde versie van wetsvoorstel en MvT, waarin ik ook de resultaten 
van de BZK-wetgevingstoets heb verwerkt. Ik ga hier morgenvroeg mee verder. Hopelijk is er dan ook d uidelijkheidover de 
nog openstaande onderwerpen. Ik zal morgen met name de uitwerking van Is.izunsai 
proeve van het

] ter hand nemen en de eerste
j met FTzg— bespreken (is nog niet opgenomen).

Ik ga nu even offline.

Morgen verder.

Groet,

illl feLIS

)»iaE



Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
fs'i!zE
Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Is.i'ZE
I)ll.tE

1@minbzk.nl 
(op vrijdag afwezig)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indian u niet do geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat 
aan de afzander te maiden en hef bericht te vefwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

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

[bijiage "Paragraaf 7 rs.i.ifws'fi
]] concept 021221 verise overleg JenV.docx" verwijderd][5 1 2l»nS-2,1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan 
de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 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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1From:
Sent:

5 ta.E ; '

Wed, 8 Dec 2021 21:11:41 +0100 
El@CTIVD.nl"’ Ei23@CTIVD.nl>;
^W@CTIvn nl"’ <f S ).2,E □@aiVD.nl>; "fTax

HI @tib-ivd.nl> 
USSEZ}'" M@tib-ivd.nl>

Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

IIITo: @tib-ivd.nl i.s.e
Cc:
Subject:

Aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Velligheidsdiensten 
Aan de voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Geachte heer Van Eijk, geachte mevrouw Moussault, beste Nico, beste Mariette,

Hierbij treft u aan een (tweede) ambtelijk conceptvoorstel met memorie van toelichting voor een Tijdelijke wet onderzoek 
AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. In dit wetsvoorstel is ook [£1.2.1 »n9,S.l
[S12imi52~

j's. 'l 21 «n 5.2.T 3 Voor de goede orde meld ik dat over de vormgeving i^tzunsai 
contact is geweest tussen het ministerie van BZK en het ministerie van JenV met de Afdeling.

informeel vertrouwelijk

Graag vernemen wij uw informele reactie, waarna zo snel mogelijk de formele consultatie van het voorstel van start zal 
gaan. Wij zijn beschikbaar voor evt. nadere toelichting.

Met vriendelijke groet, mede namens I'si'is

5.1.2E

fSii

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ISI.'ZE
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

'61,2.E ■

TPi
ggi iminbzk.nl

p 1.2,E

T
l@mlnbzk.nl

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 verzoe+it dat aan 
de afzender te melden en het bericht fe verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het eiekbonisch 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:

[51,2e
Wed, 8 Dec 2021 21:21:45 +0100 

Ea@CTIVD.nl'" <Ea@CTIVD.nl>; '"\ 
j (aCTIVD.nl"’ <{

j@tib-ivd.nr"( S3@tib-ivd.nl> 
j3@tib-ivd.nl>

Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

IIITo: 5.1 2 e5.1.2.e

](aCTIVD.nl>; "1 r<^Cc: 512e|61,2,e S12€ S 1 2.e

Subject:
Attachments: Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021.docx

Duplicaat 76
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From:
Sent: Wed, 8 Dec 2021 21:21:47 +0100

pTirncTlVD.nl'" <E3@CTIVD.nl>;IIITo: 3@tib-ivd.nl> 
]@tib-ivd.nl>

Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

jiatib-ivd.nl'" <ql.Ze 512.e

*jS 12.« ]@CTIVD.nr<^ r<[j@aiVD.nl>; "1Cc: 126 5 1 2.e 5 12.e

Subject:
Attachments: Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021.docx
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'^6.1,3,EFrom:
Sent: Wed, 8 Dec 2021 21:28:45 +0100

|@minbzk.nl>;
|@minbzk.nl>;"
HHf™™ l@mindef.nl)''

'^51.2.E-
@mindef.nl>; 

@mindef.nl>;"(

|@mindef.nr 
l^mindef.nl"

To: izi

r<E^51.2,E 5.1,2E 1,2,E MM
|@mmdef nl>>.1.2,e51.2.E .>1,2,1

@minbzk.nl>;"(
zi" ^suziziiz:

|@minbzk.nl>;

5.T.2E' I” <pT,2,E |@minbzk.nl>;Cc: 77 5.1.2.E

3"<l ]H@minbzk.nl>;j@minbzk.nl>;"['F^ 5,1.2,E5 1.2.E

]@minbzk.nl>
FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

^5i.a,E |51,2,E

Subject:
Attachments: Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021.docx

Allen,

Hierbij t.k. het zojuist verzonden bericht aan vz CTIVD en TIB met het wetsvoorstel in de versie van vandaag. Ik heb niet 
gerept van de afspraak van woensdag omdat ik niet zeker wist of deze afspraak al bij hen bekend was. Ik kan daar morgen 
evt een aparte mail over sturen.

en Ptsri en alle mensen die bij deVeel dank aan een ieder voor al het werk dat is verzet, met name door 
diensten betrokken waren.

Groet,

EPI
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From:
Sent: Wed, 8 Dec 2021 21:28-47 +0100

If II @minbzk.nl>; 
(a)minbzk.nl>;

jj^@mindef.nl" 
(Smindef.nl

@mindef.nl)" @mindef.nl>

@minbzk.nl>;

To:
@mindef.nl>; 

@mindef.nl>; ”

<
It II it II&i^« &1.2*

Ministerie van Defensie
@>minbzk.nl>;IFCc: II minbzk.nl>;

II II (5)minbzk.nl>; If. II9L1 Zv

@minbzk.nl>;
FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021 
Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021.docx

9.12.* <&1JU
M @minbzk.nl>" <K1Z<

Subject:
Attachments:

'.(.•M siv-iv-f*". V ’>'p»

IsESSJaSSteKSSISiSa

■ BWfi
®l»l

m1
iiii

iHtl
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From:
Sent:

5.1.2.E

Wed, 8 Dec 2021 21:33:57 +0100
____________im"
] kan jij dit in digidoc plaatsen?

FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambteiijke versie d.d. 8 december 2021, Concept 
wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambteiijke versie d.d. 8 december 2021

]@minbzk.nl>"j5i.;.eTo:
Subject:
Attachments:

5.t.2.€
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From:
Sent: Thu, 9 Dec 202111:41:43 +0100

@CTIVD.nl>
RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

I MlTo:
Subject:

la dat klopt
stom dat er nu weer lets niet goed ging met de verzending, excuses.

Ik heb de mail zonder bijiage ingetrokken, de tekst was overigens precies hetzelfde. Was een beetje

Groet,

i;

USVan:
Verzonden: donderdag 9 december 202109:25 
Aan:pT5J

Onderwerp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021 
Gevoeligheid: [Dgntowina. ■

Beste [£T« 3

Bedankt voor het toesturen van het concept wetsvoorstel. Nu zag ik dat er gisteren twee e-mails zijn verstuurd, een met bijiage 
en een zonder bijiage. Daarna volgende een intrekkingsverzoek voor de mail met de titel' concept wetsvoorstel 
cyberonderzoeken'.

Ik kan niet zien op welke van de twee mails deze intrekking ziet (ze hadden beiden deze titel). Ik neem aan op de mail die is 
verstuurd zonder bijiage en niet op de mail met het concept wetsvoorstel er in.

Maar om misverstanden te voorkomen, wil ik dat toch even checken.

Met vriendelijke groet,

[5

Ell CTIVD

?W."r:WI'ii lESSIs f.lE

T:[ I M:g5i i51.2.E ■
I: www.ctivd.nl

Trrr T
• -f.
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'15.1.2,EFrom;
Sent: Thu, 9 Dec 202111:50:42 +0100

]^g|@minclef.nl@minbzk.nl>;l”<|W IIITo: 5.1,2.E

|@mindef.nl>T.2.E

@minbzk.nl>; 
@mindef.nl)" <(

@mindef.nl III [@mindef.nl>;Cc: r2.E
fe"^@mindef.nl>

FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

5 f,2.E|5i,2.e

Subject:

iTiT 12a

Zie onder. Ik wil wel een antwoord dichten maar het lijkt me effectiever als er even met Mariette gebeld wordt. Ik kan dat 
dan per mail aankondigen.

Groet,

Van: Mariette Moussault
Venonden: donderdag 9 december 202111:46 
Aan: fs'iir":
CC:

]; infoiaCTlVD.nl
' 1; 'Eijk, Nico van'(©cnVD.nl; FiSe

Onderwerp: RE: Concept w^etsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021
Gevoeligheid: 1^^^ ]

Geachte mevrouw^]^

Ik heb gisterenavond uw e-mail met bijiage ontvangen. Een en ander roept wat vragen op.

Toen de minister van BZK de heer Van Eijk en mij op 24 november 2021 vrij onverwachts meedeelde dat er een concept 
wetsvoorstel klaar lag (op een paar punten na) leek dat een afgerond wetsvoorstel.

telefonisch gesproken. Hij belde mij namens deVorige week heb ik de heer
totstandkoming van een nieuw concept wetsvoorstel mee te delen. Hij gaf daarbij, zakelijk weergegeven, aan dat een concept

BZK om een planning van de161,2.6 •

ook intern door de dienst getoetst zou worden en dat de bevindingen daarvan gedeeld zouden worden met^211 zodat die zo 
nodig in het op te stellen wetsvoorstel verwerkt zouden kunnen worden.
Het stuk wat ik gisterenavond heb ontvangen lijkt op het eerste gezicht een door het departement afgerond wetsvoorstel. Ik 
ben niet bekend met de term (en status van) "ambtelijk conceptvoorstel". Evenmin is mij duidelijk wat de bedoeling en status is 
van een informele reactie. Kunt u mij hieromtrent informeren?

Zoals ik ook in het voornoemd gesprek met de heer ’S' 
bestuderen en kan dan beoordelen wanneer er gereageerd kan worden. De TIB zal dit zorgvuldig en in commissie doen en 
daarbij uiteraard de nodige voortvarendheid betrachten.

heb aangegeven: de TIB zal het concept wetsvoorstel

Met vriendelijke groet,

mr. M. (Marine) Moussault 
VoorzitterTIB



Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden 
Binnenhof 19 | 2513 AA j Den Haag
T: jgiHiiiiii I Mifegiiisigiy
https://www.tibTivd.nl/
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From:
Sent:

15.1,3,E

Thu, 9 Dec 202111:54:26 +0100
|@minbzk.nl>; HI@mindef.nlTo:

t@mindef.nl>
|@minbzk.nl>; "fI" @mindef.nl III i@mindef.nl>;Cc: 1.2.E 1,2,E

l@mindef.nl)' [@mindef.nl>1.2,e

RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021Subject:

OK dan zal Ik dat doen.

Groet,

Verzonden: donderdag 9 december 202111:53 
Aan:pw

a
|@mindef.nr51,2,E

; IHBHi@mindef.nl' ;
Onderwerp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021 
Gevoeligheid:

- Ministerie van Defensie l@mindef.nl)CC: i.i.i?

1
Inclusief verzoek tot overleg woenssag

Met vriendelijke groet.

p.ilE
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'^5 1AEFrom:
Sent: Thu, 9 Dec 202115:07:50 +0100

"[5.i,2.e

@minbzk.nl>; "[TiH 
H@minbzk.nl>; ”{

|@minbzk.nl>; ''|2!
[@minbzk.nl>; "pixiJi 

]@minbzk.nl>
FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

To: i1,ZE

ggjr
1“ ^srzE

r<i |M<p 1,2,E 51.2.E

<( 5,1.2.E51,2,E

Subject;

T.k. Is ook al naargrs^ en gestuurd.>-127

Greet,
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'^51,2,E

Thu, 9 Dec 202121:57:23 +0100 
Mariette Moussault'" <P'5iM

From:
Sent:

|@tib-ivd.nl>; ■"H3@CriVD.nl'" |H«l@CTIVD.nl> 
Jl"' <fg.i

MlTo:
fW@CTIVD.nl"' <ipmM@CTIVD nl>: ■@tib-ivd.nl>; "'Eijk, NicoCc: 5 1.2,E

III |@CTIVD.nl><El2evan 

Subject: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

Geachte mevrouw Moussault,

] van BZK en Defensle als voIgt.In reactie op uw vragen bericht Ik u mede namens de[51.2.6

Het ambtelijk concept-voorstel is een afgerond eindconcept, waarbij ook de bevindingen van de diensten zijn betrokken. 
Woensdag a.s. zouden de beide ministers graag met de toezichthouders spreken over het nu toegezonden concept. Daarna 
zou, bij voorkeur zo snel mogelijk, de formele consultatie kunnen aanvangen op basis van een formeel door beide 
bewindslieden vastgesteld concept. Hopelijk biedt dit voldoende duidelijkheid. Mocht dat niet het geval zijn dan ben ik 
morgen telefonisch goed bereikbaar via onderstaand 06-nummer.

Met vriendelijke groet,
..-'rI

|S.1,2.E

EhI
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties------------------------------------------------------------

Turfmarkt 147 | 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

TBJ.2
[QjDinbztuDi1.2.E

E
i@minbzk.nl
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"jsWFrom:
Sent: Thu, 9 Dec 2021 21:58:55 +0100

'^51.2.ETo: |@mmbzk.nl>; 
j@minbzk.nl>;"

|@mindef.nr 
l@mindef.nl"

1,2,E

@mindef.nl>; 
@mindef.nl>; "(sTSi”

r<i^5.1,2,E 5.i.ze 1.2,E51,2.E

]@mmdef.nl)“ |@mindef.nl>
"*8ffiP|Hi'g>minh7k nl->-

]@minbzk.nl>;
t ]@minbzk.nl>;Cc: "<l”l5.T2.e5.1,2,E 5.1.2E 5.1,2.E

]" E 3@minbzk.nl>; "pTE r<! "r®51.2.E

]•’<![: 3@minbzk.nl>
FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

5 1,2,ES1,2.E
Subject:

T.k.

Groet,

pul
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From:
Sent: Fri, 10 Dec 202109:26:04 +0100

rxsf @raadvanstate.nl>
"|WJ||@raadvanstate.nl" <E!Hi@raadvanstate.nl>; "[5+5 

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

@minbzk.nl>

titiTo: ;6M,e ■

Cc:
3'm @minbzk.nl>; ”| 

g^^@minbzk.nl>;
tSi "<! 61.2.E • '3 1.2,E

r<o r. H^5 1,2,E~B 5 1.2.E 51.2.EfS 1,2,E

Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021 
Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021.pdf

Subject:
Attachments:

Ten behoeve van het overleg dinsdag a.s. zend ik je hierbij het ambtelijk eindconcept voor een voorstel voor een tijdelijke 
wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Over dit concept voIgt medio volgende week 
nog overieg tussen de bewindslieden en de toezichthouders, hetgeen kan leiden tot aanpassingen. Na dit ovetieg zal de 
(korte) formele consultatie starten van de toezichthouders en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(waarmee al informeel overleg is gevoerd).

Met vriendelijke groet.

|51,2,E 7.

mlnisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

xr
fT2,E" 'mtnbzk.nl

|5 tJI.E i.E'

T^:
l@minbzk.nl
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"ji'i'ai'From:
Sent: Mon, 13 Dec 2021 16:28:41 +0100
To: |@minbzk.nl>"]6I.2,E w 1.2,E

Subject: FW: Betr: Stuurgroep WIV

Zie onder

Groet,

Verzonden: maandag 13 december 2021 13:53 
Aan:FTiJ
Onderwerp: Betr: Stuurgroep WiV

Goedemiddag

Graag verzoek ik u { g uit te nodigen via [@minbzk.nl.51,2E

Het ad res 1@minbzk.nl is niet het juiste mailadres.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet.

[S-UE i

schreef: —

Agenda-Item:
Vej
Basis Uitnodigjngen voor vereaderingen en reserveringen Optics
Ondemerp: 
Stuurgroep WIV 
Begindatum: 
16-5-2022

Begintijd: Tijdzone begintijd: 
(GMT+01:00) Centraal- 
Europees
Tijdzone eindtijd: 
(GMT+01:00) Centraal- 
Europecs

Item type: 
Vergadering16:00

Einddatum:
16-5-2022

Eindtijd:
17:30

Locatie:
wdwx, zie link hieronder 
Voorzitter:

]@minb2k.nlS1.Z,E

Verzonden door:
]" <^5'i2,g'

Beschrijving:
13-12 ]| ]5,1,2.E

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. —





Dit bericht kan informatie beyatten d|e niet voor u is bestemd. Indian u riiet.de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u yerzocht dataan 
de afzerider te maiden eti hel bericht te vervvijdefen. Da Staat aanvaardt geen aanspfakelijkheid vodr schade, van vrolke.aard ook; die vetband houdt met risico’s verbonden 
aan hat elektronisch yerzenden Van berichten.
This message may rantein information that is not intended for you.. If you are not the addressee or if this message vyas sent to yoii by rhistake, 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:

|51.2.E|^
Mon, 13 Dec 2021 21:04:50 +0100

fISP |@minbzk.nl>
FW: Contactpersoon Tijdelijke wet en overleg woensdag

To:
Subject:

Svp in agenda 1800-1900 woensdag, zie onder

Groet,

Van:[f]«
Veaonden: maandag 13 december 2021 16:36 
Aan:F^ \ • 5,1.2,e ■■• lS,1.2.E

l@mindef.nl; f
Onderwerp: FW: Contactpersoon Tijdelijke wet en overleg woensdag

@mindef.nr; ]@mindef.nr; |2;i^g3|@mindef.nl];i.5.1,26 SIZE

Ha beste mensen.

waarin we tijdstip voorstellen voor bet overleg woensdag (18:00 uur). De andereHieronder de mails aan j
optie voor woensdag (12:30) Is helaas komen te vervallen omdat minister Kamp dan in de Kamer moet zijn.

5.1,2.E en

Als ik bevestiging krijg van TIB en CTIVD dan laat ik dat nog weten.

Hartelijke groet, |«£3

Van:[^2S
Verzonden: maandag 13 december 202116:20 

<gs'rMai@CTIVD.nl>Aan:
Onderwerp: FW: Contactpersoon Tijdelijke wet en overleg woensdag

Voor het overleg woensdag met de ministers hadden we twee tijdstippen in de agenda's van beide ministers kunnen vinden, 
waarvan 4en (die van 12:30) inmiddels is komen te vervallen omdat minister Kamp dan naar de Kamer moet. Dan blijft het 
andere tijdstip over: 18:00 - 19:00. Ik heb dit net aan [
bevestigen. Ik meen me te herinneren uit ons telefoongesprek dat het tijdstip woensdag voor Nico in principe niet zoveel 
problemen opievert, maar check dit graag nog even! H

] voorgesteld met het verzoek of hij morgenochtend kan5.1.2.E

Hartelijke groet,

Van:^^
Verzonden; maandag 13 december 202116:17 
Aan: ’PP^j^JJJggjptib-ivd.nl)' @tib-ivd.nl>
Onderwerp: Contactpersoon Tijdelijke wet en overleg woensdag

HaP2M

In ons telefoongesprek vrijdagj
terug te komen op het verzoek om een aanspreekpunt bij BZK over de Tijdelijke wet en de consultatieperiode. Je kan aan de 
personen die jou hierover hebben benaderd
EMBisES

- had ik toegezegd vandaag nog even4,1,4

S!:ze l@minbzk.nl) doorgeven als contact persoon.



in haar mail aan de voorzitters voorgestelde webex-overleg met de Ministers dpWat betreft het door .
woensdag 15 december, zouden zowel minister Kamp als minister Ollongren kunnen van 18:00 tot 19:00 (andere tijdstippen
Ijggen helaas erg ingewikkeld in verband met enkele debatten op woensdag). Is dit een tijdstip dat de voorzitter TIB odk schikt? 
Zo ja, zou jij dit morgenochtend kunnen bevestigen in verband met de voorbereiding?

Heel veel dank!
H artel ijke groet,

(
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From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 20:37:55 +0100

"pta |@minbzk.nl>;at' ]@minbzk.nl>;To:
'[51.2.E I" |@minbzk.nl>

^5 1.2.E

1 2.1

"|5 1.ZE

RE: Hoe vender met de Tijdelijke wet cyber?
|@minbzk.nl>Cc:

Subject:

Hallo
Ik wil dit graag maandag nog even bespreken in dit gezelschap, in de hoop dat[ 

graag afspraak inplannen maandag

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeiTy.com)

] daar tijd voor heeft.5t.2.£

Van:|2S! __ _
Datum: vrijdag 17 dec. 2021 10:48 AM 
Aan:^

Ondenverp: Hoe verder met de Tijdelijke wet cyber?

minb/k.nl>

‘**™"',".‘^a;ininbzk.nl>. jstXE' 
" (I iniiibzk.nl>

mi tfiminbzk.nl>.t I II' 111 'll 
' ' <5,S.2.e"‘ ■

Bijgaand een eerste uitwerking van mijn gedachten mbt hoe nu verder met de tijdelijke wet. Lijkt me goed om ook op zijn minst een ander scenario in 
ogenschouw te nemen.
Ikstuurdat nu alleen aan jullie voor intern SUp besorekine. Na jullie reactie maareven bezien of en zo ja hoe hier mee verder te gaan. Ikdenkdat niet

alsondergetekende zitte wachten.iedereen op een Initiatief van een eenvoudig plz”
Groet en goed weekend,

m

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 1471 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Tpi.2,f I)
[51,ZE

(op vrijdag afwezig)
l@minbzk.nl
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]-From:
Sent:

|51.2.E

Mon, 20 Dec 202116:01:27 +0100 
@raadvanstate.nr' ](a)raadvanstate.nl>;"kT.ze’ |@raadvanstate.nrTo: 51.2.E

|@raadvanstate.nl>; T<<j5liE

State@^ii£

5i,2.e

>
”|5.1,2.E I @minbzk.nl>; y <^51.2E ]@minbzk.nl>;Cc: 1,2,1 5 1.2.E

’! ]@minbzk.nl>
voorstel voorTijdelijke wet naar landen met een offensief cyberprogramma

5.i,2E ■■; r51,2,E'-.. '•

Subject:

] en i-1,2.E[S 1.2,E

Afgelopen vrijdag is bovengenoemd wetsvoorstel aangehouden in de MR, op verzoek van de minister van BZK. Er moeten 
nog de nodige gesprekken worden gevoerd voordat het wetsvoorstei rijp is voor aanbieding aan de Raad van State.

Dat neemt niet weg dat de bespreking van afgeiopen week in ieder geval voor ons heel nuttig was. We houden Juilie op de 
hoogte van de verdere ontwikkeiingen in de planning.

Ik beschik niet over het mailadres van de heer 
daarvoor.

zouden juilie deze mail aan hem willen doorsturen? Alvast dank

Met vriendelijke groet.

l5.1,2,E

|5-1.2E

ministerie van Binnenlandse 2Uiken en Koninkrijksrelaties
[51,2.E

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Tisuei
iminbzk.nl

■m,F^f!!mW@minbzk.nl
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'^ST.aE I"

Mon, 20 Dec 2021 16:58:22 +0100
From:
Sent:

j@raadvanstate.nl)'"
FW: voorstel voor Tijdelijke wet naar landen met een offensief cyberprogramma

1 ]@raadvanstate.nl>To: 51,2.ES-1.2,E

Subject:

] excuses per ongeluk naar de fax gemail(Q|D Groet, 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

51.2,E51,2.E

Duplicitat 94
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From:
Sent: Fri, 24 Dec 2021 08:50:04 +0100

H@'Tiindef.nr' ..
@minaz.nl>; 

l@nctv.minjenv.nl
wsm

g@mindef.nl>;
@mindef.nl" <g 
@nctv.minjenv.nl>;"'[

)@minbzk.nl>;"[

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

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

To;
@minaz.nr

<:|j;^£mpg>mindef.nl>;"[
@mindef.nl>; 

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

@mindef.nl>;

.tie'1.?.E 1? .i,2.e

II l@mindef.nl III51,2,E S.1.2.E

In [5,1,2.E5t.2.E ■ 5,1,2.E■simi
n** ]@minbzk.nl>; "EiEZI

]@mindef.nl

j51.2.E

|@minbzk.nl>; "[fw ]"<E1.2.E51,2.E 5,t.iE

^^g@minbzk.nl>tiJi" r<i5.1.2.E

|@kpnplanet.nr' J@kpnplanetnl>;IICc; S 1.2.6

j@minbzk.nl>
I5l2e

1.2.6

Subject: ] wijziging Wiv

Geachte leden van stuurgroep en werkgroep Wiv,

j per 1 februari zal starten als [«Nog net voor de Kerst kan ik jullle melden dat 
wordt ingehuurd via ABD Interim en zal onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Wiv zijn werkzaamheden uitvoeren.

rrryr!2.« -V

5t;2^
• 51.2.EV-,

W’ z-.-

Ik zie uit naar een goede samenwerking met en heet hem alvast van harte welkom.

Ik wens juilie allemaal goede feestdagen toe.

Hartelijke groet.

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
|$.1.2E

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

T
imlnbzk.nl

1.ZI 5 1.2.E

T
imini
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'\51,2,EFrom:

Sent: Fri, 24 Dec 202108:52:35 +0100 
PI?g*!WBBMi@minaz.nl 

FW:jf

III III |@minaz.nl>To: 1,!,E

Subject: wijziging Wiv512e

Excuses, je was er ongeluk niet opgenomen in deze mail. Hierbij alsnog. Fijne dagen!

Greet,
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From:
Sent: Wed, 29 Dec 202112:16:56 +0100

"|5N.s.e |@minbzk.nl>To:
'[5.1,2,E r<i |@minbzk.nl>Cc: 5.1,2E

Subject: RE: Mail voor vz TIB en CTIVD

Prima tekst graag akkoord

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

Van:|f3E ]<TI2F“
Datum: dinsdag 28 dec. 2021 1:30 PM
Aan:|f3^' _ __
Onderwerp: Mail voor vz TIB en CTIVD

*^fl,niinb/k.nl>

niinb/k.nl>

Na overleg metjs’^E | zijn we tot onderstaande tekst gekomen voor de uitnodiging voor de voorzitters van de TIB en de 
CTIVD. Hopelijk heb je gelegenheid om bier nog even naar te kijken. Het idee is om twee datumvoorstellen te doen waarvan 
een op donderdag 13/1 omdat de ervaring leert dat afspraken met de TIB aan het begin van de week en zeker op woensdag 
(i.v.m. het lastenmoment) lastig zijn. Hopelijk lukt het die donderdag wel.
Groeten,

[S 1,2,6

[51.2,E ..'i

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
.... ....!

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

[5^1.2,6

TU.5,I
l@minbzk.nl1,2.E
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From:
Sent: Fri, 31 Dec 2021 11:48:21 +0100

3@minbzk.nl>^s-ii'E .""7

RE: Planning interview Henk Kamp - NRC
To:
Subject:

Jij ook een fijne jaarwisseling!Dank Eli

Groet,

Verzonden: vrijdag 31 december 202110:46 
Aan: Ollongren, Kajsa;

Onderwerp: Planning interview Henk Kamp • NRC

]iEE• [sT.z.e

Dag Kajsa, fsW ^enlSl

Hierbij zoals afgesproken de terugkoppeling van het interview dat Henk Kamp heeft gegeven aan NRC. Publicatie is 
aanstaande maandag voorzlen.

Hartelijke groeten en vast een fijne jaarwisseling,

(g) mindef.nl <[ ](S)mindef.nl>Van:^r2E
Verzonden: vrijdag 31 december 202109:39
Aan:(5!i
Onderwerp: interview minister Defensie

5 1.2.E

'1(5)minbzk.nl>: [; 2<raT 1@minbzk.nl>5 1.2.E

Ha PRgl en

Waarschijnlijk publiceert NRC maandag het interview met onze minister. Hierin komt nog kort de Wiv ter sprake, 
maar niet prominent in het interview. Onze minister geeft aan dat we een adequate verdediging moeten hebben 
tegen cyberaanvallen, maar dat lukt niet als je alle procedures en regels moet doorlopen. „Er komt een nieuwe 
aangepaste Wet inlichtingen en veiligheid (Wiv), maar dat duurt nog wel even. Daarom heb ik met samen met 
mijn college Kajsa Ollongren [Binnenlandse Zaken, D66] gewerkt aan een tijdelijke aanpassing van de wet in de 
vorm van een wetsvoorstel. Daar zal het volgende kabinet over moeten besluiten.
Dat we ons adequater kunnen verdedigen tegen statelijke actoren die een agressieve cyberpolitiek hebben. Met 

een zodanig snelle besluitvorming dat die het mogelijk maakt om te voorkomen dat de nationale veiligheid in het 
gedrang komt."

/f

Ik wens jullie alvast een fijne jaarwisseiing en een heei gelukkig en gezond nieuwjaar!

Hartelijke groet.
1.2.C

S 1,2.E M
Ministerie van Defensie
H-gebouw | Kalvermarkt 32 | 251ICB | Den Haag | H-422 
Postbus 20701 I 2S00ES | Den Haag | MPC 58B

M



mi nd e'f: n I
httpiy/vmw^efeQsifi.hl
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From:
Sent: Thu, 13 a 2022 15:26:07 +0100

"[51,2,6
FW: Overleg tussen

i,2.£ |@minbzk.nl> 
en ^1 met voorzitters op 19 Januari

To:
Subject:

Allen,

Ik krijg jullie telefonisch niet te pakken dus per mail. Dit staat ook niet in mijn agenda. Volgens mij zou dat door [Hg' 
geregeld worden. Ik moet nu weten of het wel of niet is afgesproken met de toezihcthouders. NB dit is een hele 

belangrijke afspraak, de minister gaat ervan uit dat dit doorgaat!!!

Groet,

Van:g
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 14:52 
Aan:Fi2i~;i^

VZE

Onderwerp: Overleg tussen | en U| met voorzitters op 19 januari
CC: |tt2jm|@mindef.nr;

Beste college's.

I) met de voorzitters van de CTIVD en deIk krijg net te horen van
TIB op 19 januari NIET in de agenda staat bij Kunnen jullie ajb datum en tijdstip bevestigen en ook nog even confirmeren

dat het overleg van defensie iiien

dat dit in de agenda's staat bij de vorozitters TIB en CTIVD?

Dank!

]



DocnrIOl

[HFrom:
Sent:

•■0|5 lAE ^
Tue, 18 ai 2022 16:58:13 +0100

I SUEtl j 1,2.11tit [@minbzk.nl>To:
Subject: FW: BWO Tijdelijke wet Cyberoperaties dd 8febr.

Svp in agenda

Groet,

Van: IhISHBHI
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:34
Aan: l@mindef.nl'

Onderwerp: BWO Tijdelijke wet Cyberoperaties dd 8 febr.

Hallo collega's.

Zojuist telefonisch besproken bijgaand verzoek voor een BWO tussen MinBZK en MinDef over de Tijdelijke wet cyberoperaties.

Verder aanwezig: j [ ] 19 Defensie.51,2,E [5 1.2,E 5-1.2.e

Optie voor dinsdag 8 febr van 17.00-18.00 uur op BZK

Gaarne alvast reserveren in de agenda's.

Groet,



Docnri 02

From;
Sent:

|51.ZE

Tue, 18|3 2022 18:06:26 +0100
j@minbzk.nl>; <[si;ze'i'Sf ]@minbzk.nl>;to: iSlAE

Subject:
|(S)minbzk.nl>

RE: Gesprek met vz CTIVD op woensdag a.s.
i1,2

Ik Wilde de afspraak niet afzeggen. Is jouw insteek dat ik beter alleen kan gaan Pl'iH? Kan FSj via achterhalen hoe de 
benen op tafelsessie met de PlU is verlopen? Dat zou helpen

Groet,

Van:F^
Verzonden: dinsdag 18 januari 202217:59 
Aan:F^
cc:[52l1
Onderwerp: RE: Gesprek met vz CTIVD op woensdag a.s.

1

]E!!]

en ik zijn morgen iig bij het ambtelijk overleg.51,2.1

je moet misschien maar even wegen of je behoefte hebt aan een a deux met Nico...

@minbzk.nl>
Venonden; dinsdag 18 januari 2022 14:20 
Aan:[^TM 
CC:[5T^
Onderwerp: Gesprek met vz CTIVD op woensdag a.s.

'(S)minbzk.nl>
i@minbzk.nl>: Si's.! !g)minbzk.nl>< S.I.Zfc

Morgen staat een gesprek ingepland ("regulier PO", hoewel al verschillende malen verzet) tussen en vz CTIVD om 11
uur, naar ik van de zijde van het F~i.E ___
plannen gesprek met de voorzitters van TIB en CTIVD met PTs:Fn en 13 FTj over de tijdelijke wet.

'■t'gl heb begrepen. Onduidelijk is of de interfereert met een ingepland/in te

Aan
tot op heden niet gereageerd.

] CTIVD is gevraagd of er van de kant van de CTIVD onderwerpen zijn die men zou wilien bespreken. Daarop is

Denkbaar is dat aan de orde komt:
-Tijdelijke wet: voortgang, planning en de daarin gekozen [sizienMi |
- NB vanmiddag vindt een gesprek van de jUl BZK en Def met vc CTIVD plaats over toezicht (benen op tafel sessie);

wellicht dat vz CTIVD daar nog op terug wil komen?
- Externe analyse: wanneer beschikbaar en hoe daarmee verder. |» v^i

E 1.2.1

- De brede wetswijziging: stand van zaken en voortgang. Zoals bekend gaat op dit moment alle energie van de betrokken 
partijen naar de tijdelijke wet en liggen de werkzaamheden aan de brede wetswijziging de facto stil. Overigens zai er 
eerst een hoofdlijnennotitie worden opgesteid en aan de Kamer worden aangeboden; na bespreking daarvan zal de 
wetswijziging ter hand worden genomen.

Dit zijn onderwerpen ter zake waarvan PT2,e'B de nodige ins en outs kent en een afzonderlijke annotatie lijkt niet 
aangewezen. Ben uiteraard beschikbaar voor eventueel voorafgaand overieg.

Groet,

f.2.\
(s 1.2,£



Ministerie van Binnealandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

TK5i (gii.g I)

l@minbzk.nlf
{op vrijdag afwezig)



Docnr103

'181.;.EFrom:
Sent: Wed, Isa 2022 14:45:32 +0100

|@minbzk.nl>; J. ^lie' J* 1To: '[s'tz'g

53l@minbzk.nl>
|@minbzk.nl> 

RE: BWO Tijdelijke wet Cyberoperaties dd 8 febr.
Cc:
Subject:

Graag in mijn agenda, voorbereiding wordt vanuit gecoordineerd maar men zal 00k wel bij op de lijn komen.gr
1.2.f

Verzonden met Blackfleiry Work 
(www.blackberry.com)

Van: [22
Datum: woensdag 19 jan. 2022 2:31 PM
Aan:(22
Ondenverp: FW: BWO Tijdelijke wet Cyberoperaties dd 8 febr.

\<i minfek nl>£

]<TO!E |«;minb/Jc.nl>"iTirifi

Even voor de zekerheid: is er voorbereiding nodig vanuit[23^ Grtp'-^^ |



Docnr104

From: "f 
Sent; 1/19/2022 3:53:56 PM 
To:1

5 t.2.6

J !minbzk.nl>[5 UJESU4!
CC:
Subject: FW: Afgewezen: extra Stuurgroep WIV 
Attachments: ATTOOOO1 txt; ATT00002.htm;

die kennelijk geen uitnodiging heeft ontvangen. Dat is al eens eerder niet god gegaan, graag even op letten dat weZie bericht vanuit[ 
iedereen uitnodigen

5.11.E

Groet,

J>;

------Oorspronkelijk bericht------

Verzonden: woensdag 19januari 2022 15:52
Aan:
Ondenverp: Afgewezen: extra Stuurgroep WIV

BEGINVCALENDAR
X-LOTUS-CHARSET:UTF-8
VERSlON:2.0
PRODlD:-//Lotus Development Corporation//NONSGML Notes 11,0//EN_S METHOD REPLY BEGIN VTIMEZONE TZID W. Europe Standard
Time BEGIN STANDARD
DTSTART: 19501029T020000
TZOFFSETFROM +0200
TZOFFSETTO:+0100
RRULE:FREQ=YE.ARLY;BYMINUTE=0,BYHOUR=2,BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
END: STANDARD
BEGINDAYLIGHT
DTSTART: 19500326T020000
TZOFFSETFROM+OlOO
TZOFFSETTO:+0200
RRULE:FREQ=YEARLY;BYM1NUTE=0;BYHOUR=2,BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
ENDDAYLIGHT
ENDVTIMEZONE
BEGIN: VE VENT
DTSTART;TZID="W Europe Standard Time":20220120T123000 DTEND,TZ1D="W. Europe Standard Time'':20220120T131500 TRANSP:OPAQUE 
DTSTAMP:20220119T145220Z COMMENT,ALTREP="CID:<1642603940180>'’:Uit de mail van 18/1 14 
30 uur aanF^@minbzk nl begrijp ik dat de Stuurgroep is verzet naar 2 

7/1 17.00-17 45 uur Mag ik hiervoor een uitnodiging ont 
SEQUENCE:0
ATTENDEE J>ARTSTAT=DECLINED;CN'=-f^
BY=''mailto ^:jJBHW@‘ninbzk nr';RSVlH 
CLASSPUBLIC
SUMMARY extra Stuurgroep WIV 
LOCATION webex 
ORGANIZER,CN=

3”,SENr-
|@ minbzk.nlSti.E

|5f,?£
^M@minbzk.nl

UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000D6BEF6840BD8010000000000000000100000006D6D32DD8464494E9E8F A7645CC15241
X-LOTUS-UPDATE-SEQ: 1
X-LOTUS-NOTESVERSION:2
X-LOTUS-NOTICETYPE: R 
X-LOTUS-APPTTYPE:3
X-LOTUS-CHILD-U1D:B67D263F549AOFFDC 12587CF0051B222



END :VE VENT 
ENDVCALENDAR
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From:
Sent: Thu, 2001 2022 21:21:33 +0100
To: |@minbzk.nl>1,2,E51,2.6

Subjea: FW: Overleggen MinBZK op dossier Wiv2017

Svp in agenda, zie onderaan 2 belangrijke afspraken met de minister

Groet,

Van:ifW
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 12:50
Aan:F^

1,2.E j@minbzk.nl>

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

|@minbzk.nl>; [suei,2,e

1 |@minbzk.nl>; ]1,2l!5 1,2,E 1,2[e
<E1^ |@minbzk.nl>
Onderwerp: FW: Overleggen MinBZK op dossier Wiv2017

T,5j_______ begeleidt de minister naar het kennismakingsgesprek met de voorzitter van TIB. Verzoek aan ons is om dat voor te
bereiden. Insteek is niet het wetsvoorstel maar echt kennismaking.
Kan wel goed zijn daarvoor wat tekstjes 'voor in de binnenzak' mee te nemen, maar wmb dus vooral een voorbereidende 
nota die ingaat op de taak van de TIB, de ophanging en de voorgeschledenis van de totstandkoming ervan.

Groet,
i,2,£

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:28 
Aan:F^
Onderwerp: FW: Overleggen MinBZK op dossier Wiv2017

Van:

@minbzk.nl>

Hal'5-i'aE' I
In het kader van ons voornemen om samen even de lijnen strak te houden: is onderstaande bij jou bekend?

Bij ons is erg druk met voorbereiding volgende week donderdag (en voorbereidend gesprek voor |3 dat onze 
minister heeft met MinDef al op dinsdag). Ministers moeten daar een update geven.
Ook is bezig met een wat meer inhoudelijk stuk voor de Stuurgroep over waar we staan in de informele consultatie. Ik 
geloof dat [ ] zich zou richten op een analyse hoe om te gaan het het stuk van de drie hoogleraren.5,1,2,e

Onze zal alvast wat basisstukken bij elkaar zoeken voor de kennismakingen, maar is het mogelijk dat iemand van op 
basis van deze stukken even de verantwoordelijkheid neemt voor deze voorbereiding?

Groet,

1 <giue!^iaminbzk.nl>Van: gw
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:12

I a@minbzk.nl>:p 
g <t.<3gSS^SI^^I@minh7k.nli>

Aan:gw"; ~
<H@minbzk.nl>:

CC:F^
<TR.E

l@minbzk.nl>;5,12.6

|51.2E

(Sminbzk.nl>: g 
Onderwerp: FW: Overleggen MinBZK op dossier Wiv2017

|@minbzk.nl>: @minbzk.nl>:i 3
iW |(Sminbzk.nl>I2e



Collega's,

Hierbij de bevestiging van onderstaande afspraken (1+2+3)

2 zal minister begeleiden bij de kennismaking met de VZ van de TIB 
] zal minister begeleiden bij de kennismaking met de VZ CTIVD

EE.
[st,2,E

Voor het BWO zijn de deelnemers bekend, dit BWO zal op BZK plaatsvinden. 
We gaan dit BWO ook bevestigen richting de collega's van Defensie.

Greet,

Van:
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:27 
Aan:F«r

CC:

Onderwerp: FW: Overleggen MinBZK op dossier Wiv2017

@minbzk.nl> 
j(S)minbzk.nl>: ..

T < il,2.E *(aminbzk.nl>
^minbzk.nl>: [ 5.1,2.E

"^Hili@minbzk.nl>;

Hee PI11

van min Defensie + B zijn we gekomen tot de volgende voorstellen voorIn overleg met het 
kennismakingsgesprekken/BWO 
Kun jij deze opties voorleggen aan de VZ's?

Dan kunnen wij deze data bevestigen richting de deelnemers.

Greet,

@minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:50 
Aan:

Van:

|gi)minbzk.nl>
<"i'’l5g?^!;^p^^@minbzk.nl>: j* 

Onderwerp: Overleggen MinBZK op dossier Wiv2017
CC:FSe ,.nl>1.2;E ■■ > Sa <

Zoals zojuist al even kort besproken, zou het mooi zijn als het volgende kan worden ingepland in de agenda van de minister:

1) Een apart kennismakingsgesprek met de voorzitter van de CTIVD;
N.B. liefst op redelijk korte termijn maar niet eerder dan 19 januari. Verder aanwezig: 
Optle voor woensdag 26 januari van 10.00-10.45 uur (Oranjestraat)

IlE']

2) Een apart kennismakingsgesprek met de voorzitter van de TIB;
N.B. liefst op redelijk korte termijn maar niet eerder dan 19 januari. Verder aanwezig: |]32||; 
Optie voor dinsdag 25 jan van 10.15 - 10.45 uur (op AZ)

3) Een BWO tussen MinBZK en MinDef (over de Tijdelijke wet cyberoperaties) 
van 24 januari. Verder aanwezig:

Optie voor dinsdag 8 febr van 17.00-18.00 uur
mm Defensie



Thanks!
Hartelijke greet, j



Docnr108

]"From:
Sent: Mon, 24a 2022 20:28:24 +0100

"|5-1,ZE

'lEIfZZ
](a)minbzk.nl>

Overzicht met discussiepunten CTiVD en TIB inzake Tijdelijke wet met voorgestelde reactie versie 1744 
Overzicht met discussiepunten CTIVD en TIB inzake Tijdelijke wet met voorgestelde reactie versie

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

To:
J' ^5 1.2.ECc:

Subject:
Attachments:
1744.docx

1,2J

Hierbij enkele opmerkingen bij de nota voor de stuurgroep. Ik ben vanochtend begonnen met lezen en nu pas toegekomen 
aan afronding, helaas. Ik denk dat verwerking vande opmerkingen niet heel moeilijk is, en als dat wel zo is zou ik het laten, 
dan komt het wel in de stuurgroep aan de orde.

Groet,



Docnr110

From:
Sent: Mon, 24 2022 20:34:23 +0100

E

]@minbzk.nl>
20220124 SCHOON Nota stuurgroep (tijdelijke wet en wijziging Wiv 2017) 
20220124 SCHOON Nota stuurgroep (tijdelijke wet en wijziging Wiv 2017).docx

To: ir 5.1,2, EI
Subject:
Attachments:



Docnri 12

*^51.2.6
Mon, 24131 2022 21:17:17 +0100

From:
Sent:

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

To:

RE: nota stuurgroep
Cc:
Subject:

1,2.{

Ik heb dit met PM! besproken, hij pakt dit op.

Greet,

Van: I*
Verzonden: maandag 24 januari 2022 17:07

|@minbzk.nl>SJ.ZE

|@minbzk.nl>Aan:FTE 
Onderwerp: FW: nota stuurgroep 
Urgentie: Hoog

i

Van:
Verzonden: maandag 24 Januari 2022 15:10

@minbzk.nl>

'*|(@minbzk.nl>;
giminbzk.nl>

(S)minbzk.nl>:Aan:F^
[5iaE 
CC: [5 1,2,E

Onderwerp: FW: nota stuurgroep 
Urgentie: Hoog

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

]<S,7F 51AE

Beste mensen,

Excuses, ik ben de draad even kwijt. Klopt het (zoals | hieronder aangeeft) dat deze nota van defensie ook mee moet met 
de stukken voor de stuurgroep van vrijdag? De nota gaat onder meer in op het rapport van de drie Hoogleraren; moet ik dit 
zien als de appreciate van het rapport van de drie Hoogleraren of is dat een ander stuk?

In de nota staat het volgende advies:

5.1.2{en521

5i,ae aiz.E

51,2,E

Klopt dat advies? De ketentest doen we toch zo-ie-zo (zelfs als de TIB niet meedoet)?Het laten uitwerken van een alternatief 
zouden we toch juist niet op voorsorteren? Hoe om te gaan met de externe juridische analyse is toch juist onderwerp van 
gesprek vrijdag? etc



Dank en groet,

Van: ^,i^;JS53Bmj®rTiindefjTi 
Verzonden: maandag 24 januari 2022 14:41 
Aan:Pi^

@mindef.nl>

<Mze”@mindef.nl; [ @minbzk.nl>; [ =@minbzk.nl>:5 1.2,E 5 1,2.E ^ TilaiA.
MgMBMgminbzk-nl>; ^[51?F. @minbzk.nl>^51,:

CC: nh
Onderwerp: nota stuurgroep

@mindef.nl

Strijders,

Bij afwezigheid van [
schone versie van gemaakt. Dit is de versie met wijzigingen van waar ik mijn wijzigingen ook in heb 
verwerkt. Lukt het jullie om uiterlijk morgen COB jullie aanpassingen/opmerkingen te sturen? Dan voeg ik het 
samen.

] neem ik het 'proceseigenaarschap' van gevoegde nota even over. Ik heb er eensta.E'* ■■

@
bovenstaande deadline vanuit dat dat woensdag kan g.
Volgens mij hebben we deze nota, de bijiage van -I en het ^ 
Mis ik dan nog iets?

S'ii.E'' wanneer moeten de stukken voor de stuurgroep worden rondgestuurd? Ik ga er met

] van de diensten (wordt aan gewerkt).512»en52l

Daarnaast zou er gewerkt worden aan spreekpunten voor de donderdag. Zijn die al in concept 
gereed/deelbaar?

Groeten,

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

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



Docnr113

From;
Sent: Mon, 24 a| 2022 21:27:48 +0100

"151,2,6 ]@minbzk.nl>
~~l@minbzk.nl>;

To: S.1,2,E

j@minbzk.nl>; "[sW
'y.i,2.e |@minbzk.nl>;Cc:

[@minbzk.nl>12.6 1,2.6

RE: Agenda en stukken stuurgroep vrijdag a.s. - ter akkoordSubject:

Over 2.1 heb ik je eerder op de avond gemaild. 3.3 besoreekt Png 
aanpassing maar moet waarschijnlijk wel worden geagendeerd, maarPW hakt de knoop door.

morgen met FH en kom er daarna op terug. Behoeft

Groet,

Van: gw
Verzonden: maandag 24 januari 202218:51

@minbzk.nl>A

Aan:gW
CC:[We~

IS {@minbzk.nl>
□ <! t@minbzk.nl>;@minbzk.nl>;5 1,2.6 !5f.2,EV-'

]@minbzk.nl>;
Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroep vrijdag a.s. - ter akkoord

|@minbzk.nl>5.1.2.E

15 1,?,E

Urgentie: Hoog

Beste glie

Voor jouw overzicht het volgende. De conceptagenda voor de stuurgroep van vrijdag ziet er thans als voIgt uit (zie ajb cursief 
hieronder). Ik heb in rood gemarkeerd waar jouw reactie nog wel nodig is.
Bijiage 2.1. betreft het stuk dat ik je donderdag stuurde. Het voornemen is dat (als jij verder geen opmerkingen meer hebt) we 
dit stuk morgenochtend op voorstel van de diensten nog aanvullen op het nog openstaande punt

]512.sen52l
Bijiage 3.3. is een notitie waar penvoerder van was, maar door het uitvallen van g j nu door de MIVD j1.2.6 • 512ea

] naar zich toe is getrokken. In die notitie zit een aantal geadviseerde beslispunten waar we het in deze fase volgens mij 
nog niet over eens zijn. De vraag is even of deze nota in deze vorm gehandhaafd dient te blijven of dat hier nog een aangepast

161.2e

stuk dient te komen, b.v. een wat meer procedureel stuk over hoe we omgaan met alle stukken die er nu liggen en nog zijn 
toegezegd aan de Kamer {n.b. in het overleg met deJi vanmiddag is nog even gebrainstormd over mogelijk reactie aan de 
Kamer — zie voor het gemak de geknipte en geplakte tekst in blauw onderaan deze mail).

Dank en hartelijke groet.

Concept agenda Stuuraroeo



3 overleg van 24-01:
Tijdelijke wet cyberonderzoeken 

De3 geeft aan dat er goed nagedacht moet worden over de timing van de verzending van de verschillende producten aan de 
Kamer (en evt. verspreiding aan CTIVD en TIB); de hoofdlijnennotitie, de juridische analysede juridische analyse van de 
Hoogleraren, de goedkeuringswet conventie 108+, etc. Hij verzoek hler paar opties voor uit te werken. Dit kan via de route 
stuurgroep
Na enige discussie zou optie kunnen zijn om alie nog niet aan de Kamer verzonden analyses met een oplegbrief aan de Kamer te 
sturen, waarin wordt geconstateerd dat de EU jurisprudentie tot niets verplicht, maar dat in overleg met de toezichthouders tot 
stelsei zal worden gekomen dat recht doet aan duurzaam stelsel van toetsing en toezicht, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met de moties van de Kamer (o.a. motie Ceder), de operationele aspecten op de werkvloer en het 
voorzettingsvermogen van de toezichthouders. [S.ili'en5a:i.................... ................................. |

UitE129

] - BWO.

|5.12ien52,1



Docnr114

TFrom:
Sent:

9.t;UE
Thu, 27 Jan 2022 11:14:14 +0100

FW: Betr: Vergadering gewijzigd: extra Stuurgroep WIV 
High

r minbzk.nl>To:
Subject:
importance:

Graag link doorsturen

Greet,

@minbzk.nl>Van: [MAC
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 11:03
Aan:£2 |@)mlnbzk.nl>
Onderwerp: Betr: Vergadering gewijzigd: extra Stuurgroep WIV 
Urgentie: Hoog

Goedemorgen,

Gezien het verlof van zal[ 
haar uit te nodigen

] dit overleg bijwonen; willen jullie zo vriendelUk zijn&12«
@minbzk.nl).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

HI

—"Rijksvideo Vergaderen" <messenoer@webex.com > schreef: 
Aan; @minfa7k.nl>
Van: "Rijksvideo Vergaderen" <messenaer@webex.com> 
Datum; 27-1-2022 10:20
Onderwerp; Vergadering gewijzigd: extra Stuurgroep WIV

heeft de informatie voor de Rijksvideo Vergaderingr&fJtE

gewijzigd.

Wanneer het tijd is, neemt u hier deel aan de Rijksvideo Vergadering.

U bent een altematieve host voor deze 

vergadering.

Vergaderingnummer (toegangseode): |i. i .2.1

\/\^chtwoord voor vergadering: Jlj ij





Dit bericht kan informatie beyatten dia niet voor u is bestemd. Indian u niet.de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan 
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aanspfakelijkheid vodr schade, van v^lke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This rhessage may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message vyas sent to you by rnistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The Stale accajats no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent iti the electronic transmission of messages.



Docnr115

'IfiEEZFrom:
Sent: Mon, 31 Jan 2022 09:34:38 +0100

"|5.t.2.E j" ^iZE'To: ]@minbzk.nl>
Verslag stuurgroep wetswijziging wiv2017 28012022 
Verslag stuurgroep wetswijziging wiv2017 28012022.docx

Subject:
Attachments:

Dank voor het uitstekende verslag, Ik heb het verslag wel wat ingekort. Ik zou in het vervolg ook beknopter willen zijn, zoals 
we ook afspraken in de stuurgroep.

Groet



Docnri 17

'^5 1,2,e'From:
Sent: Mon, 31 Jan 2022 09:54:23 +0100

](S)minbzk.nl>
RE: Verslag stuurgroep wetswijziging wiv2017 28012022

r<(!To: 6.1iE

Subject:

Fijn, dankejwel

Greet,

Van:[fW
Verzonden: maandag 31 januari 2022 09:45 
Aan:[s7«
Onderwerp: RE: Verslag stuurgroep wetswijziging wiv2017 28012022

^@minbzk.nl><pi.2.E

]<|B£^a*B@minbzk.nl>

I's'V.ze " ' I
Dank en helder. De door jou geaccordeerde versie kan dan mee met de stukken voor de volgende stuurgroep.
[5ia,E : 3

tX¥ibca««lV



Docnri 18

•Ts'iaeFrom:
Sent: Thu, 3 Feb 2022 22:19:10 +0100

I" 3@mindef.nl" <t^HBi@mindef.nl>; 
......i^^@minbzk.nl>:

i P^@minbzk.nl>;To: 5U,E

j' |@minbzk.nl>; "JsW r<fkU! 5.1,ZE

m”i g@minbzk.nl>; 
j@minbzk.nl>;

[@minbzk.nl>; "|
l@minbzk.nl>; ,

J’<l 5i'5,1.ZE 5 t.ZE 5 I.ZE

^SI.ZE 1" ^S.1.ZE J
]@minbzk.nl><j5 t.2.E

FW: externe analyse en analyse
Analyse actuele jurisprudentie EHRM van 25 mei 2021 defintief 13 oktober 2021.pdf, 220121 Advies - 

inrichting stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.pdf

Subject:
Attachments:

Ter info.

Groet,

gT.i,i

Van:[^^^-6 ~1
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 22:17 
Aan: 'Eijk, Nico van'; 'Mariette Moussault' 
CC:[
Onderwerp: externe analyse en analyse

]@mindef.nl)5,1,ZE

Geachte heer Van Eijk, geachte mevrouw Moussault, 
Beste NIco, beste Mariette,

Bijgevoegd ontvangen jullie het rapport van Paul Bovend'Eert, Rick Lawson en Heinrich Winter, over de vereisten 
die door de recente jurisprudentie van het EHRM worden gesteld aan het stelsel van toetsing en toezicht op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en over de vraag welke keuzemogelijkheden deze jurisprudentie laat. Gelet 
op jullie betrokkenheid en het contact dat destijds met jullie plaatsvond over de opdrachtverlening, stuur ik jullie 
hierbij het rapport. De analyse van | treffen jullie hierbij ook aan.

In algemene zin concluderen de hoogleraren dat het huidige stelsel voldoet aan de eisen van het EHRM, maar 
dat het wenselijk Is om op beperkte onderdelen tot aanpassing te komen. De hoogleraren hebben hiervoor e6n 
variant uitgewerkt, die er onder meer op neerkomt dat de TIB als een rechterlijke instantie wordt aangemerkt en 
de CTIVD een "schorsende bevoegdheid" krijgt. Het samenvoegen van TIB en CTIVD tot e4n organisatie wordt 
door de hoogleraren afgeraden.

Het voornemen van de ministers is om de analyse binnenkort aan de Kamer aan te bieden. In de 
aanbiedingsbrief aan de Kamer zal worden opgenomen dat de definitieve uitwerking van het onderwerp toetsing 
en toezicht voIgt bij de aanbieding van de hoofdlijnennotitie.

Het voorstel van BZK en Defensie is dat en ik spoedig met jullie samenkomen om de analyse te bespreken. 
Er liggen intussen flink wat varianten en aangenomen Kamermoties op tafel inzake de inrichting van toetsing en 
toezicht en wij zouden graag met elkaar vaststellen welke gemene deler we zien. Indien jullie daartoe bereid zijn 
dan vraag ik mijn pTi ] om volgende week een overleg in te plannen.

Met vriendelijke groet.

5.1.2,£

571",-ri:

&1.ZE ■’ 7 -



ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA | Den Haag

w;5.ri iminb2lc.nl

3m
TPTJ!
■sTjfe'ii IQmlnbzk.nl
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'^s'l.Z.EFrom:
Sent: Mon, 7 Feb 2022 17:12:53 +0100

^@minaz.nl)" ]@minaz.nl>; |@minjenv.nrTo: "s i.2.e5.1.2E

<512,6 "|@niinienv.nl>
"EiMZI

](S)minbzk.nl>
stuurgroep Wiv

ZZMI" ^ i@minbzk.nl>;Cc:
<j5'iT2!i'
Subject;

[sTTb |512e

Donderdag a.s. is er een stuurgroep Wiv gepland. We hebben vanuit de werkgroep geen agendapunten voor de 
grote wetswijziging, omdat alle aandacht nu uitgaat naar de tijdelijke wet. We willen de tijd voor de stuurgroep 
graag gebruiken om de laatste puntjes op de i te zetten tussen Defensie en BZK over de memorie van 
toelichting. Jullie zijn hierbij van harte welkom, maar dit leek me niet echt iets voor de stuurgroep, voorstel is 
het in kleinere kring te doen. Graag boor ik of jullie nog behoefte hebben om bij dit afstemmingsoverleg (geen 
stuurgroep dus) aan te schuiven.

Met vriendelijke groet,
|5 1.ZE ]



Docnr122

From;
Sent: Mon, 7 Feb 2022 17:21:29 +0100

■151.2.E .....
RE: stuurgroep Wiv

|@minbzk.nl>To: 51.2,E

Subject:

E ] is de vervanger van 
^ is de vervanger van [

1.2.6 5.1,2.e

] misschien was zij uitgenodigd.

Svp de vergadering dus wel een ander naam geven bv afstemmingsoverleg BZK-Def over tijdelijke wet

512e

Van:£
Verzonden: maandag 7 februari 2022 17:19 
Aan:[£w
Onderwerp: RE: stuurgroep Wiv

|@minbzk.n!>-1.2.61.2.6

|@mmbzk.nl>1.2.E

][ ] emailadres kon ik niet vinden bij de genodigden, ik heb dus alleen |°
] staan van JenV, die heb ik ook verwijderd, als dat niet klopt kan ik hem nog toevoegen.

] verwijderd, daarnaast zag ikSize

|5-1Z€

mn

Dup^caat ^22



Docnr123

"EEEFrom:
Sent: Thu, 10 Feb 2022 13:58:30 +0100
To: l(5)minbzk.nl>

FW: Bespreekpunten Overleg BZK/Defensie/AZ over tijdelijke spoedwet
concept versie wetsvoorstel dd 10 februari 2022 F"ll
High

Subject:
Attachments:
Importance:

Svp deze mail en de onderliggende van apart met speed in ibabs voor 1400u

<S1J i@minbzk.nl>Van:
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 11:29 
Aan: r.aHl@minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; ..
^s.V.a "" .. . 'I

@mindef.nl; [j

lliB(g)minbzk.nl>:

ma |(S)minbzk.nl>;<d
a^^@minbzk.nl>;
;^@mindef.nl; l2iHB@minaz.nl; 

[J|||@minaz.nl>;

J <|a.i,zE5 1.2,E . I5i.2.e [5 1,ZE

<PT?.i |@minbzk.nl>;[|(S)minbzk.nl>; SUE

[51,ZE

<^HHm@minaz.nl>; tT^OHH^m'ncief.nr 
|@minbzk.nl>;

6 1.2,i . . 5.1.2.E I51,2.E §

|@mindef.nl>; 3SBi@mindef.nl;
tin |@minbzk.nl>;i2£

QB@mindef.nl; j g@minaz.nl
Onderwerp: RE: Bespreekpunten Overleg BZK/Defensie/AZ over tijdelijke spoedwet

p-I.ZE 51,2,E :.

Urgentie: Hoog

Collega's,

Bijgaand een aangepast concept wetsvoorstel en MvT (exclusief hoofdstuk 3; dat is nog in bewerking en wordt nog 
ingevoegd). Van de MvT is - naar aanleiding van het overleg met de diensten - hoofdstuk 1 en 2 herschreven. Dat is dus ook 
voor iedereen nieuw, Het is nog steeds work in progress en er kunnen dus nog wat onregelmatigheden in zitten.

Hartelijke groet,

T7T1

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

Ti5U.E

^i,ze
(op vrijdag afwezig)

llS)minbzk.nl

Van:
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 17:10

@minbzk.nl>:
i@mindef.nl:

@minbzk.nl>

@minbzk.nl>:|°
<gga |̂;^@minh7k nl^-

@minaz.nl:
@minbzk.nl>: OTTr- 

@minbzk.nl>:'

Aan:Ff£ @minbzk.nl>:5.i.2.e

fi',:
@minbzk.nl>:?T^g 

IJSJBBMniiDdefjTl; l^tzE .
@minaz.nl>:

>izrM@niindef.nl:
<^'^^^^^SI^|!!^@minbzk.nl>:
Onderwerp: Bespreekpunten Overleg BZK/Defensie/AZ over tijdelijke spoedwet

S’1,2,1’ @mindef.nl>: 
i@minaz.nl>; j^tze' 

mindef.nl>:

>.1.2.E [51.2.¥ i.Zi

1
@mindef.nr

@minbzk.nl>: [

§XzE i.2.E’

S^@rninbzk^>;
l@minaz.nl

<5l5P [5.1.ZE t.2.E’ 5.1,2.E ^

@mindefjij;IS1.Z6



Dames, heren.

Morgen komen wij bijeen om te spreken over de stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke spoedwet. Voorgesteld wordt 
aldaar de volgende zaken te bespreken:

1. Stand van zaken

Wetsteksten en artikelsgewijze toelichting zijn op een haar na gereed.
Vandaag heeft de werkgroep zich gebogen over de inhoud van de algemene inleiding in de MvT. Geconstateerd wordt 

dat er ten aanzien daarvan geen inhoudelijke verschillen op tafel liggen. Er is wel behoefte eea inhoudelijk nog wat aan 
te scherpen op vragen [5i2Jen52i 5 1.2.E

512ien521

Afgesproken is dat diensten nog nadere informatie en randvoorwaarden aanleveren. zorgt vervolgens voor 
nodige redactieslag. Inschatting is dat dit maandag gereed is. Afspraak is gemaakt deze daarna weer te delen en waar 
nodig in werl^roepverband te bespreken.
Streven is komende week een versie gereed te hebben die (informeel) met toezichthouders kan worden gedeeld. 
Bespreekpunt betreft in deze de ketentoets. Vraag is wat tijdspad betekent voor al geplande ketentoets. Diensten 

hebben eea al georganiseerd en zouden liefst (desnoods met onvolledige teksten) daarmee doorgaan. Vraag is of dat 
verstandig is nu juist de essentieel geachte toelichting voor acteren toezichthouders nog niet gereed is. Ook is onhelder 
of TIB aanwezig is. Tenslotte zai volgende agendapunt (voorziene reactie) hierop van invioed zijn.

2. Voorziene reacties toezichthouders

CITVD en TIB zijn komende week bereid tot overleg met BZK en Def over toezicht.
] zal mondeling voorziene reactie toezichthouders toelichten. Deze heeft in potentie gevolgen voor inhoud 

Tijdelijke spoedwet. Beoogd wordt morgen de beelden hierover met elkaar te wisselen en alsdan te bezien hoe verder. 
Voorgesteld wordt in de Werkgroep WIV vervolgens nadere uitwerking hiervan te laten plaatsvinden.
Gelet op voorziene reactie, valt niet uit te sluiten dat er publicitair aandacht voIgt als rapport hoogleraren aan de TK 

wordt aangeboden. Voorgesteld wordt een gemeenschappelijke woordvoeringslijn op te stellen met als hoofdlijn dat 
inhoud rapport alsmede eventuele reacties toezichthouders worden meegenomen in traject van de "grote wet". Bij 
akkoord op dit voorstel zal voorzet doen en dit met werkgroep afstemmen.

'5.1.2.E

W.v.t.t.k.3.

Oorspronkelijke afspraak-----
]<rwF '^@minbzk.nl>Van:p^^^

Verzonden; maandag 7 februari 2022 17:15
Aan:g2i ];

Lnl*; I lie Bi@mindef.nl; p'l'ig'

S.T.ZE b [• fsTzF
^minaz.nl: pSs • 161,2*

I. If ];|51.2E[5 i.2.e

j@mindef.nl
Onderwerp: Overleg BZK/Defensie over tijdelijke spoedwet
Tijd: donderdag 10 februari 2022 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex

i2,El|5t.2;E

7-2

I zalDe Stuurgroep WIV komt hiermee te vervallen. Wilt u de afspraak voor de stuurgroep niet verwijderen; het 
deze annuleren.
Dank.

Met vriendelijke groeten.

fits



Mobiet;g5y ^op woensdagen afwezig

Mlntsterie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrllksrelaties

3S&3 (fS)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 

Postbus 200111 2500 EA | Den Haag

Igiminbzk.nl
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From:
Sent:

"EH
Fri, 11 Feb 2022 11:13:00 +0100
'^5 tizE""" "

]@minbzk.nl>
T<EE ]@minbzk.nl>; "EHTo:

^SI.ZE

]@minbzk.nl>;"[Cc: |@minbzk.nl>;51,2.E 5-1,2,E

r<! ]@minbzk.nl>
0. Nota aanpassing conceptwetsvoorstel inzake onderzoek naar landen met een offensief

5,1,2,E

Subject:
cyberprogramma na overleg met CTIVD en TIB
Attachments: 0. Nota aanpassing conceptwetsvoorstel inzake onderzoek naar landen met een offensief 
cyberprogramma.docx, 1. Bijiage 1 - Schriftelijke inbreng CTIVD inzake Tijdelijke wet.pdf, 2. Bijiage 2 - Concept Tijdelijke wet 
cyber dd 11 februari 2022.docx

Allen,

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

zorgt dat de versie van de nota metj5.1.2,E

Veel dank weer voor dit harde werken! Goed weekend,
IsizE ]
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'lEiEIIFrom:
Sent: Thu, 17 Feb 2022 10:07:06 +0100

'^5.1,2.E " ~~

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

(aminbzk.nl>;

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

To:
!nilU.zirr.ii 5 1.2.E Ml

](S>minbzk.nl>; **|IXze. 12.E' 515.E

r<!<i ^™"l@minbzk.nl>
FW: Overleg tijdelijke wet offensieve cyberprogramma's

51,2.E512.E

Subject:

Helaas...

Oorspronkelijke afspraak
S <1^

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 10:05 
Aan:p5J
Onderwerp: Geweigerd: Overleg tijdelijke wet offensieve cyberprogramma's
TIjd: maandag 21 februari 2022 11:30-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatle: Turfmarkt 147, Pietersbergzaal (M01.27)

Van:[ @tib-ivd.nl>S 1,2,E

Goedemorgen,
De genoemde dag is voor onze voorzitter niet mogelijk i.v.m. afwezigheid. 
Daarnaast hebben we de nieuwe wetgeving nog niet ontvangen.
Met hartelijke groet.
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From:
Sent:

js.iaS'

Thu, 17 Feb 2022 11:56:38 +0100
msi"US

"JsW
[@minbzk.nl>; 

|@minbzk.nl>; ~

|@minbzk.nl>;To: ni't
^5 -lAE 

<^5.1.aE
^@minbzk.nl>; '"ill 

]~m@minbzk.nl>;"[ 
|@minbzk.nl>;

I'
1"51,2.5 l51,2e
~5.1 . J@minbzk.nl>j” ^5.1,2.E

Subject:
Attachments:

FW: Aangepast concept-wetsvoorstel
Concept wetsvoorstel versie 17.02.2022 CTIVD en TIB.pdf

Ter info

Van:is't« _ " ' ' '' ' ~|
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 11:56 
Aan:
CC:[
Onderwerp: Aangepast concept-wetsvoorstel

j' • '|sTm

j(S)mindef.nl);[; ];i! ](®mindef.nl)5 1.2.5 51.2,5 5 1.2,5

Geachte heer Van Eijk, geachte mevrouw Moussault,
Beste Nico, beste Marietta,
Met dank voor jullie bereidheid hiertoe, is in de afgelopen periode ter informele consultatie met de 

] en enkele medewerkers van CTIVD en TIB gesproken over bet ontwerpwetsvoorstel 
Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Deze sessies, 
alsmede de schriftelijke inbreng die van de CTIVD is ontvangen, zijn door BZK en Defensie zonder 
meer als nuttig ervaren. Het in deze sessies besproken ontwerpwetsvoorstel is inmiddels aangepast en 
aangevuld mede op basis van de gevoerde gesprekken. Mede namens de [ 
van Defensie stuur ik jullie in bijiage het resultaat, dat wij graag, samen met de [ 
jullie toelichten in een gesprek begin volgende week. Voor dat gesprek wordt nu een moment gezocht 
waarop iedereen beschikbaar is.
Om tot een werkbare en werkende wet te komen, zowel voor de toezichthouders als voor de diensten, 
wordt er dezerzijds ook groot belang aan gehecht om ter afronding van de informele consultatiefase 
een stelselketentest uit te voeren. Voor een effectieve stelselketentest is deelname van TIB en CTIVD 
onontbeerlijk. Mede namens de [ 
stelselketentest die zal plaatsvinden op donderdag 28 februari en maandag 1 maart. Doel van deze 
test is te toetsen of de Tijdelijke wet de knelpunten opiost waar de diensten in het kader van hun 
taakuitvoering tegenaan lopen en of de Tijdelijke wet uitvoerbaar is voor zowel de toezichthouders als 
de diensten. Tijdens de test zal daarom de gehele keten worden gesimuleerd; van aanvraag van de 
inzet van een bijzondere bevoegdheid bij de toetsingscommissie vooraf tot toezicht op de inzet door 
de toezichthouder tijdens en achteraf. Een punt waar we in de ketentoets bijzondere aandacht aan 
willen geven is[

;5,12.e

5.1.2,5

I aan51.2.5

] wil ik jullie daarom graag uitnodigen voor een5 1,2,5

]5t2.*en52l

f lanfff 21

Mijn vraag is of jullie in antwoord op deze mail jullie deelname aan de ketentoets kunnen bevestigen. 
Met vriendelijke groet.
[5-12,5

1rsi-zE

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(lili

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

]

T&

'minbzK.nl



T b-i'aE'5»S8iagPH
rnlnb2k.nl



Docnr132
'^51,2,EFrom:

Sent: Fri, 18 Feb 2022 11:43:23 +0100
^m''<*^5 1.2.e'

]@minbzk.nl>;
FW: Aangepast concept-wetsvoorstel

|@minbzk.nl>To: 1.2.!

j@minbzk.nl>; "[sWCc:
■lie |@minbzk.nl>

Subject:

Hierbij in vervolg op ons telefoongesprek ook voor jou deze mail. 
en[ I het ziet er naar uit dat het overleg donderdag kan plaatsvinden, meldde 
mij na contact met Nico, ketentest misschien enkele dagen verschuiven, maar dan

] kan jij zorgen, nadat de afspraak

5i.2e
1.2.1

lijkt het er nu op dat de TIB daaraan wil meewerken. [ 
voor donderdag is ingepland en geaccepteerd (hopelijk vandaag), dat de planning van de 
ketentest door de AIVD dan wordt herzien na contact met TIB?

51.2.E

groet 51.2,E

Van: Mariette Moussault <£« |@tib-ivd.n!> 
Verzonden; donderdag 17 februari 2022 12:39
Aan:[fW @minbzk.nl>; 'Eijk, Nico van' <E3Bi@CTIVD.nl> 

@mindef.nl>;
@mindef.nl>

^ - Ministerie van Defensie (jjf.versluijs@mindef.nl) 
j@minbzk.nl>;

CC: [512*
^51,2.E l@mindef.nl)SIZE

Onderwerp: RE: Aangepast concept-wetsvoorstel

Beste

Ik ben een beetje verbaasd over de uitnodiging voor een test op 28 februari en 1 maart. Afgelopen dinsdag heb ik hierover 
uitgebreid met de Qj gesproken. Ik kan simpelweg niet nu al toezeggen dat de TIB reeds op 28 februari as mee zal doen aan 
een ketentest.
Wij hebben het concept zojuist ontvangen. Dat dient eerst door de TIB bestudeerd en besproken te worden. Vervolgens zal 
eerst holder moeten zijn wat er precies bedoeld en verwacht wordt met een ketentest. Moet de TIB ook gaan testen met de 
RvS bijvoorbeeld? Ik lees dat niet in de beschreven opzet. Worden er dummy- verzoeken ingediend waar de TIB een beslissing 
op zou moeten nemen? Wellicht dat een dergelijke test ook enig voorbereiding vergt van de TIB.
Ik heb de Q| uitgelegd dat de TIB op dit moment met slechts 2 leden (waarvan er een een beperkte aanstelling heeft) en 3 
mensen die inhoudelijk ondersteunen, bezig is om 3 nieuwe plaatsvervangers in te werken en op te leiden. Er is een grens aan 
de flexibiliteit van een organisatie van 6 personen.
Kortom, de TIB zal eerst het concept bestuderen en bespreken, hoort graag meer over de bedoeling van de ketentest en dan 
kan beoordeeld worden of 28 februari haalbaar zou zijn.
Mbt maandagen en woensdagen in het algemeen kan ik aangeven dat die voor de TIB niet realistisch zijn. Dinsdag en 
donderdag heeft de voorkeur met eventueel een uitloop naar de vrijdag.

Met vriendelijke groet,

mr. M. (Mari^te) Moussault 
VoorzitterTIB

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden 
Binnenhof 19 | 2513 AA 1 Den Haag

https://www.tib-ivd.nl/
] I M:g]2II
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MFrom:

Sent: Tue, 22 Feb 2022 09:23:36 +0100
<^31 : i@minbzk.nl>;

j@minbzk.nl>;"[
"filzF jM [HTo:

]@ininbzk.nl>; "j 
|(S)minbzk.nl>; 

]@mindef.nl"' < 
@mindef.nr" <£]££

rn n

<[5T^
51,2,E i.2.e 5.1 2E

j@minbzk.nl>; ”'[ ■'51,2,#'' |@mindef.nl>;((Smindef.nl 
t(S)mindef.nl"

III5 1.2.E 5 1,2,e

@mindef.nl>; "| 
@mindef.nl>; 

]||||@m inaz.nl'* <|

^!S@niindef.nl>;(11 51.ZE51.2.E

~n@niindef.nl" 
3(S)minaz.nl>; "[^ 
^@minbzk.nl> 
^(S)minbzk.nl>;

mindef.nl>;
(S) nctv.minjenv.nl

III [s i.2.e 5 1,2.E i2.e

-'5 1,2£ @minbzk.nl>;"[ 
^^|U@nctv.minjenv.nl>;

1!I!iZZZZI
^^^^@minbzk.nl>

It51.2E 5 1.2.E 1.2.E

]"<g5i.2.e ,iie
]” ^llEE "|51.2,E“ TH''” IIICc:

Subject:
Importance:

Voorbereiding gesprek toezichthouders
High

Collegae,

Naar het zich laat aanzien, vindt het gesprek met de toezichthouders aanstaande donderdag piaats. We spraken af hiervoor eea 
gezamenlijk voor te bereiden. Graag ontvang ik vandaag van jullie de input die hiervoor wat jullie betreft nodig is.

Zelf voorzie ik iig de volgende agendapunten. @Allen: vuilen jullie waar nodig aan?

Doel overleg
» Als afgesproken betrekken we toezichthouders graag bij opstellen TW. Waardering uiten voor feit dat men dit nu 

ook zelf omarmt.
Om lijnen bijeen te houden zijn alle betrokken overheidspartners aanwezig.
Eerder al gesproken met (
Vandaag informeel gesprek. Formele consultatie voIgt nog (zie proces zoals later geschilderd).
Vandaag resultaat daarvan met elkaar bespreken. Centrale vraag: hoe kijken toezichthouders nu naar wet? 
Aanpalende vraag: hoe zien toezichthouders hun rol in toekomst?
@>Allen: aanvuliingen?

1.

] Input hebben we meegenomen. Komen daar zo dadelijk nog op terug.S12a

2. Toelichting TW
• Hier kunnen we denk ik de nota gebruiken die ook naar minBZK en minDEF is gegaan. 

eens?
• Standpunt TIB dat in TW niet aan toezicht mag worden gesleuteld in een TW. H kunnen jullie hier

gesprekslijn op dichten? Ik zou denken:

ftl.2E ^J51.2,E'«1.:

|512ien5.2.l' 7

5.1.2.i«i 5.2.1 ■J ''r tS_ %y;
%

+■01G
' ivr-i .

Verzoek standpunt TIB in zake [512ien521

512ten521 .7,'' f
-V
■A V

1/^ i.2E kunnen jullie hier een standpunt op formuleren?

Rapport hoogleraren
• Hier kunnen we denk ik de nota gebruiken die ook naar minBZK en minDEF is gegaan.
• Gespreklijn overheid: f

3.
eens?

t2j«n 5.2,1
Ji.

] @Allen: goed zo of nog aanvullen?5,1.2iw5.21 ■■

4. Ketentest
• Belang deelname toezichthouders nog eens benadrukken. Fijn dat men bereid is deel te nemen.
• In navolging mail TIB: vragen of termijnen en voorbereiding nu volstaan.



• Korte terugblik op voorbereidend gesprek van woeiisdag met AIVD/MIVD. Eventiiele input/vraagstukken daaruit
meenemen naar gesprek; ziillen wij dit vopr onze rekening nemen?

• Deelriame RvS zai aaii de drde komen. Ik zal vandaag aan yragen of d^ vdfm gaat krijgeh.
• Goed om te schilderen hoe met vervolg test wbrdt bmgegaan. Fijn alsl^ enB dat kunnen schilderen. 

kunnen jullie vanu^ diensten dat schilderen .

5. Wat ujn vervpigstappeh?
Prdces hoe verder schilderen. Hebben we vorige week al uitgelijhd. M schijnt hier gisteren ook vraag over te 
hebben gesteld. kunnen jullie voorzichtig tijdpad aan voornoemde nota koppelen?
We blijvien toezichthpuders gfaag betrekkeh. Strakke lijntjes zijn belangrijk. Partijen zuilen 
blijven betrekkeh. Tijdehs nadere kennishnaking met toezichthpuders en^^^|^^ zal spreken over 
gevvenste yprrh daaryan.
Vraag stellen hoe toezichthouders vervolg proces zelf zien vwb^^^gj?
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tnFrom:

Sent:

rzi

Tue, 22 Feb 2022 09:41:36 +0100
“l&I.ZE |@minbzk.nl>; "|s ■|@'^'nb2k.nl>; 

@>mmbzk.nl>; 
@mindef.nl 

@mindef.nl

To: i.I.Zi 5.1.ZE

|"<{?W"[5 1.2.E |M @minbzk.nl>;" 
©mindef.nl"' < 

llllllllim@mindef.nl" <| 
@mindef.nl"

1J.E 1,2-1

'^51.2.E @minbzk.nl>; |@mindef.nl>; mlHl| MlU.l 5.1,2.E 151,2,E

@mindef.nl>;" 
|@mindef.nl>; 
|@minaz.nr'

^51.2.E . -

ir HI1.ZE<j5.1,2.E 5 1,2,E

r|@mindef.nl>; "[ j@minbzk.nl>;
|@nctv.minjenv.nl>;

1.2.E1.2.E

Ill |@minaz.nl>; "| |@nctv.minjenv.nri,2,E1,2.6 >1.2.6 |51,2,E

@minbzk.nl>,6 1,26

|@minbzk.nl>
RE: Voorbereiding gesprek toezichthouders

j@minbzk.nl>; "fsill"IICc: 1.2,1iiZ;
1.2.E

Subject:

ul

Dank!
Punt[ 
kleuring geven? 
Punt[

door toezichthouders aan meegegeven. Wellicht kan deze vraag nog wat

] vanuit wensen ^ even meedenkt.

512i*nS21

eens! Lijkt me wel handig als51 2,1 en 521 |5.1,2,E .

Met vriendelijke groet.
|51.2,E

Van: c'CTK
Datum: dinsdag 22 feb. 2022 9:34 AM

a^jninbzk.nl>. i niindcf.nl' <6i2.E : ■
^jnindef.nl>.

<^TlJmim^lniinderni>,f*[’^..i. . niindcf nl .''j | j/niindcl'n^,,®'®
« nctv.minjenv.nl

d';minbzk.nl>

Idlminb/kn^

Aan:EBi <TOrr”'*"*"™|'E/ ni inbzk. nl>. £

ninidd jil>, ..... ..nnndcf.nl'
[^iindcrn!>,'5^5.e " fl'mindefnl'

. < 5

1,2.E

b.'t.i.E1.2.

1.2,E

(/mindef 1111.2.1
a mmb/.k.ril>,

(/11 c i \, 111 inicnv'.nl>. w
1.2.6

I i:fiminbzk.nl>,Kopie: ________
Onderwerp: RE; Voorbereiding gesprek toezichthouders

■IS! l(a,minbzk.nl>1.ZE

Dank hiervoor. Ik bespreek direct met|2^]^m ®ven de door jou genoemde punten en kom daar dus nog op terug.
Vooruitlopend daarop, lijkt me dat waar het gaat om het standpunt van de TIB dat er in een tijdelijke wet [ftzunszi..

eerder bij uitstek een vraag voor P~g:gl/fT5i dan de diensten. Het punt van [siinnsii|5l2ten52t /d.S;-

komt mij niet bekend voor. Heb ik iets gemist?

Groet,
Iwl

T TTTDuplKaat 133

.'E-.

W



Docnr135

From:
Sent: Tue, 22 Feb 2022 12:34:31+0100

^@mmbzk.nl>
j" <|5 1,2,E ]@minbzk.nl>;]@minbzk.nl>; "[irS*To: |51,2,E

j" ^si.3.e
terugkoppeling gesprekken

'|51.2E
Subject:

Collegae,

Nav overleg met ] alsmede overleg metg| volgende terugkoppeling.

1. RvSt. [ zal vrijdag de Rvst bellen over ketentoets. Uitgangspunt is deelname te beperken tot procestoets (hoe
gaat eea in zijn werk) en niet deelname aan geheel. Voorts zal
gesprek met Rvst over de TW. Verzoek van .......'] of (S>£5§ *^311 wil maken aan
aanbieden en (b) daarbij voornoemde punten kan aankondigen.

2. De door de TIB gewenste 
uitbreiding middelen. Zal ik met AZ bespreken.

3. Gegeven huidige situatie in Oekraine is er wens te versnellen met TW. Na gesprek met zt-houders donderdag even 
bezien of dat haalbaar is. lig consultatieperiode verkorten tot 2 weken.

] daarbij spreken over invulling informeel
] waarmee ze (a) TW kan

151.2E

|5.i,2.e

2 is ok. Maar hoeft en moet niet in wetsvoorstel komen. Vraagt welI2*en52,1

4. U||[^T2rsr52T
past aan.I5i72,e

Tot zover.

Grtz
613.C
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IH'V&i'iriFrom:

Sent: Tue, 22 Feb 2022 12:49:22 +0100 
@minaz.nl

middelen toezichthouder WIV

It. It 3@minaz.nl>To: m.2.E

Subject:

Wij hebben nog niet de kans gehad nader kennis te maken. Ik zal op verzoek W BZK en 
komende tijd leiding geven aan het programma herziening WIV. Graag boor ik op enig moment nog eens van jou wat jij 
belangrijk vindt voor een succesvolle invulling van deze klus. Maar nu heb ik een ander verzoek voor jou.

als del512e

Aanstaande donderdag zal er een informeel gesprek met de TIB en CITVD plaatsvinden over de tijdelijke wet WIV. Naar 
verwachting zal

■!i'/, *.% .’Ik
n 9 T

''■'-'7 ?-
jsT - V W'-"i■‘A SV’ 1* f V

V i.’* S'.
T V. I'C. .J - 'V'-f's

-
!_■*:■V

■t
/ 9 ili;i '1, ?■_,i r..

t. JI4f }\ \fti -ff; *:■■'•. ST' •'
Cv ■.! ■' ,• ■■ is

f w9b' i -.‘Jl’ >=■.

;* . 5^* .'j\z •
■4-*1 4tr> ?5I* -w.7

/-6'

Ik ben derhalve benieuwd hoe jij kijkt naar deze materie. Het zou fijn zijn als we jouw standpunt voorafgaande aan het overleg 
met de toezichthouders kunnen vernemen. Dank!

Groet,
Esa
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Wed, 23 Feb 2022 08:40:26 +0100
<&.^^M@minbzk.nl>;

From:
Sent:

llj ilf lljTo: ^11[5;i;2.e,wwwMh.

'~Tl@minbzk.nl>
Gesprek toezichthouders

MU

fS.i.2.e

Subject:

Het is denk ik goed als een van jullie ook aanhaakt bij gesprek met toezichthouders op donderdag. Is dat wat jullie 
betreft haalbaar?

Grtz

Verzonden met BlackBerry Work 
(WWW. bl ackberry .com)
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From;
Sent: Wed, 23 Feb 2022 14:05:40 +0100

]@minbzk.nl>; "[
' i@minbzk.nl>; 

i](S)mindef.nl>; 
[f3^" <4|@minbzk.nl>; '"j

J"<lTo: 5.1,2.E 5 1.2.E

®B]@minbzk.nl>; 
@mindef.nl>;

^@mindef.nr" ...'H@mindef.nl>; "[
3(5)minbzk.nl>

]@mindef.nl"
]@mindef.nr" <^5us!!l@mindef.nl>:

^@minbzk.nl>;

5-1,2.E 5-1,2.E

•'S,1.2.E l@mindef.nl"^51,2,E

r<i5.1.2.E 5.1,2.E 51.2.E

III 51,2EL
1 ]]@minbzk.nl>;Cc: 5.1.2.E 5.1,2.E

Subject:
Attachments:
wetsvoorstei
Importance:

@minbzk.nl>;
Gemeenschappelijke gesprekslijn
Gemeenschappelijke gesprekslijn.docx, FW: externe analyse en analyse | FW: Aangepast concept-

]@minbzk.nl>512E S12E

High

Collegae,

Morgen voeren wi] een gesprek met de toezichthouders over het thans voorliggende concept van de TW. Ter voorbereiding op 
dit gesprek is door de WG TW een gesprekslijn opgesteld. Daarin zijn de punten opgenomen waarvan wordt voorzien dat deze 
aan te orde komen alsmede een voorstel wie van ons dit zou kunnen beantwoorden en daarop vooruitlopend ook een 
gemeenschappelijk voorgestelde antwoordlijn.

Tevens zijn bijgevoegd de stukken en mails zoals met de toezichthouders gedeeld.

Mocht eea nog tot vragen leiden, dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

|51.2.E
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'^S 1.2.EFrom:
Sent: Mon, 28 Feb 2022 11:45:08 +0100

'^5 li'E' l@minbzk.nl>To: <p 1,2.E

FW: terugkoppeling gesprek toezichthoudersSubject:

12J

Onderstaande ook voor jou goed om (informatief) kennis van te nemen. Mocht je dittype informatie liever niet ontvangen, dan 
boor ik dat graag (nog even zoekende naar het niveau van informatievoorziening dat jij prettig vindt).

Groet
isa




