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Bij brief van 29 maart 2022 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Omdat per 1 mei 2022 de Wet open overheid
(Woo) als vervanger van de Wob in werking is getreden en de Woo niet voorziet in
overgangsrecht, wordt uw verzoek behandeld met inachtneming van de Bij beantwoording, datum,

onze referentie en onderwerpbepalingen uit de Woo. In uw verzoek vraagt u informatie openbaar te maken over vermelden.
de ‘Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief
cyberprogramma’ (hierna: Tijdelijke wet).

Procesverloop
Bij brief van 11 april 2022 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd. Daarbij is
gemeld dat bekend is dat het verzoek ook bij andere departementen is ingediend
en dat de behandeling van uw verzoek onderling afgestemd zou worden.

Op 11 mei 2022 is er een bijeenkomst geweest tussen u en medewerkers van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van
Algemene Zaken (AZ) en het Ministerie van Defensie. Tijdens die bijeenkomst is
gesproken over de reikwijdte van uw verzoek.

Vanwege de omvang van uw verzoek is vervolgens met u afgesproken dat er twee
deelbesluften genomen zullen worden. Het eerste deelbesluit op uw verzoek is op
22 augustus jI. genomen. In dat besluit zijn alle substantiële stukken over de
Tijdelijke wet beoordeeld. Met u is afgesproken dat in dit tweede en tevens laatste
deelbesluit alle verzonden e-mails vanaf directeurniveau en hoger worden
beoordeeld over de periode van 15 oktober 2021 tot en met 29 maart 2022.
Bijlagen behorend bij de betreffende mailwisselingen neem ik ook mee in de
beoordeling. In navolging op het eerste deelbesluit en contact met u daarover
beoordeel ik daarnaast terughoudend of informatie al dan niet buiten de reikwijdte
van uw valt.

Inventarisatie documenten
In antwoord op uw verzoek is een zoekslag gemaakt naar alle verzonden e-mails
vanaf directeurniveau en hoger waarin de Tijdelijke wet aan bod komt. Het gaat in
dit geval om de verzonden e-mails van de minister, de secretaris-generaal, de
directeur Militaire Inlichtingen- en veiligheidsdienst en andere betrokken
directeuren. Tot slot zijn ook documenten opgenomen waar u naar aanleiding van
het eerste deelbesluit specifiek om heeft gevraagd. Deze documenten zijn
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weergegeven in de inventarislijst die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit Bestuursstat
Directie Communicatiebesluit verwijs ik naar de corresponderende nummers op de inventarislijst.

Zienswijze Datum2

0 DEC. 2022Bij de openbaarmaking van de documenten is een derde-belanghebbende
Onze referentiebetrokken. Ik heb deze derde-belanghebbende in de gelegenheid gesteld om over B52022030786de voorgenomen openbaarmaking van de documenten zijn zienswijze te geven.

Deze zienswijze is meegenomen in de beoordeling van de documenten.

Besluit
De documenten met nummers 11, 15, 37, 38, 43, 46, 51, 75, 76, 78, 100, 119,
127, 133, 142, 158, 161, 212, 221, 222, 226 en 228 maak ik niet openbaar.
Documentnummer 213 maak ik volledig openbaar. Documenten 20, 139, 148 en
149 zijn reeds openbaar, wat betekent dat de Woo daarop niet van toepassing is.
De overige documenten maak ik gedeeltelijk openbaar.

Ik licht mijn besluit hierna toe.

Overwecjinqen
Iedereen heeft op grond van artikel 1.1 van de Woo het recht om
overheidsinformatie op te vragen zonder daarbij een reden te hoeven noemen.
Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit kan anders zijn als er
uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Deze uitzonderingsgronden staan in
hoofdstuk 5 van de Woo. Bij de beoordeling moet ik het algemeen belang van
openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden
beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan
u verstrek, het openbaar is voor een ieder.

De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is. Indien informatie
reeds openbaar is gemaakt in eerdere Woo-besluiten over de Tijdelijke wet,
verwijs ik daarnaar in de inventarislijst. Dit geldt eveneens voor documenten die
reeds beoordeeld zijn. Het gaat daarbij om documenten die zijn beoordeeld in
mijn eerste deelbesluit van 22 augustus 2022 en het eerste deelbesluit van de
minister van BZK over de Tijdelijke wet (d.d. 26 augustus 2022).

Dubbele documenten
Verder kan het voorkomen dat documenten of passages van documenten
duplicaten bevatten van reeds beoordeelde documenten. In dergelijke gevallen
wordt naar het beoordeelde document verwezen.

Documenten ter beoordeling aan BZK
De documenten met nummers 68, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 189, 192, 193, 215, 231, 234, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243 en 244 heb ik niet beoordeeld. Deze documenten zijn afkomstig van BZK
en worden door BZK beoordeeld. Deze documenten heb ik voor de volledigheid
wel opgenomen op de inventarislijst.

Veiligheid van de Staat (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo)
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo, blijft
openbaarmaking van informatie achterwege als dit de veiligheid van de Staat zou
kunnen schaden. Daarbij gaat het in ieder geval om de bescherming van de
democratische rechtsorde, zowel voor wat betreft de instituties als de daarbij
betrokken personen, gebouwen en goederen.

De documenten 2, 39, 69, 117, 137, 141, 143, 152, 202, 221 en 222 bevatten
informatie waarvan openbaarmaking de veiligheid van de Staat in gevaar brengt.
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In documenten 2 39 117 137 141 143 en 152 staat informatie over overleggen Bestuursstat
Directie Communicatiemet een staatsgeheim karakter. Openbaarmaking van deze informatie kan grote

gevolgen hebben voor het functioneren van de Nederlandse maatschappij en
Datumdaardoor de veiligheid van de Staat. Deze informatie maak ik daarom niet 20 BEC 2022openbaar. Ook verwijzingen naar deze overleggen maak ik niet openbaar. Verder

maak ik in document 202 een eventuele locatiemogelijkheid voor de
toezichthouders niet openbaar. Zo wens ik derden geen inzicht te geven in locaties
die geschikt zouden kunnen zijn voor de verwerking en opslag van hoog
gerubriceerde informatie met het oog op de benodigde te nemen
beveiligingsmaatregelen. Tot slot bevatten documenten 69, 221 en 222 informatie
die specifiek ingaat op de rechtmatigheidstoetsen die de Toetsingscommissie Inzet
Bevoegdheden in het kader van haar wettelijke taken uitvoert. Zo geven deze
documenten inzicht in de wijze waarop de MIVD haar werkzaamheden verricht.
Om die reden maak ik deze informatie niet openbaar.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en
onder e, van de Woo)
In vrijwel alle documenten die ik deels openbaar maak staan persoonsgegevens
van medewerkers en derden, zoals namen, e-mailadressen, handtekeningen,
telefoonnummers en andere gegevens die herleidbaar zijn tot deze personen.
Deze persoonsgegevens maak ik op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en
onder e, van de Woo onleesbaar. Het gaat om medewerkers die doorgaans niet
wegens hun functie in de openbaarheid treden. Daarnaast vormt openbaarmaking
van deze persoonsgegevens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de
medewerkers en die van derden. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen weegt daarom in deze gevallen zwaarder dan het
belang van openbaarheid.

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke
lichamen of bestuursorganen (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de
Woo)
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen
informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of
andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van
openbaarheid. In de documenten 1, 2, 5, 11, 15, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 42,
43, 46, 47, 48, 51, 66, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 91, 92, 93, 99, 100, 106, 108,
119, 121, 130, 131, 145, 153, 154, 158, 160, 161, 162, 166, 196, 198, 200, 202,
203, 209, 210, 211, 212, 214, 221, 222, 226 en 228 is informatie opgenomen
waarbij in geval van openbaarmaking het functioneren van de Staat of andere
overheden in het gedrang komt.

Uw verzoek ziet op documenten die gaan over de (ambtelijke) voorbereiding van
het wetsvoorstel Tijdelijke wet. Het betreft hier voorbereidende stukken waarin
verschillende opties zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Bij de voorbereiding
van wetgeving moet het mogelijk zijn van gedachten te wisselen, alle mogelijke
oplossingen en ideeën aan te dragen, bezwaren in te brengen en alternatieven te
opperen, zonder te hoeven vrezen later daarop door buitenstaanders te worden
aangesproken. De documenten die onder de reikwijdte van het verzoek vallen,
bevatten voorstellen, wetgevingsopties, gedachtenvorming over de behandeling
van het wetsvoorstel in het parlement en opvattingen van medewerkers van mijn
ministerie en van de toezichthouders inzake de voorbereiding van het
wetsvoorstel. Openbaarmaking kan ambtenaren belemmeren of beperken om
vrijelijk opties of adviezen aan het papier toe te vertrouwen. In deze stukken gaat
het daarnaast om ambtelijke waarderingen van een onderhandelingssituatie met
de toezichthouders over het wetsvoorstel. Openbaarmaking daarvan kan de
verhouding met de toezichthouders onnodig op scherp zetten. Ik vind dat dit
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid, omdat de
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openbaarmaking van deze informatie de vertrouwelijkheid van de voorbereiding Bestuursstaf
Directie Communicatievan het wetsvoorstel schaadt.

Datum? fl %Concepten
L u UEtDaarnaast is het voor een ordentelijk verloop van het wetgevingsproces belangrijk

Onze reterentiedat dit gebeurt op basis van voldragen documenten. Wanneer conceptwetteksten BS2022030786openbaar worden gemaakt, is dit schadelijk voor het goed functioneren van de
Staat. Er kan over de nog niet voldragen teksten immers een publiek debat
ontstaan dat op (mogelijk) onjuiste gronden of met (mogelijk) onjuiste feitelijke
informatie wordt gevoerd. Concepten en communicatie over conceptteksten maak
ik daarom in het geheel niet openbaar met een beroep op het belang van het goed
functioneren van de Staat. Op dezelfde informatie is ook het bepaalde in artikel
5.2, eerste lid, van de Woo van toepassing. Daarover kunt u meer lezen hieronder
in het besluit.

In lijn met de beleidslijn actieve openbaarmaking beslisnota’s is bij de indiening
van het wetsvoorstel de definitieve beslisnota bij het wetsvoorstel aan de Kamer
gestuurd. Daarmee is inzichtelijk op grond van welke adviezen, informatie en
beleidsalternatieven het wetsvoorstel tot stand is gekomen.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad (artikel 5.2,
eerste lid Woo)
Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in
principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is het
overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een kring van
bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bestuurlijke
aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. Ten aanzien
van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt het
volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden persoonlijke
beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet
openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen,
meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad.
Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven,
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een
overwegend objectief karakter.

Op grond van artikel 5.2, tweede lid, van de Woo kan ik besluiten informatie te
geven over persoonlijke beleidsopvattingen als ik dat in het belang acht van een
goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven in
geanonimiseerde vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben geuit of
hiermee hebben ingestemd vinden dat de informatie wel herleidbaar is tot hen. Ik
acht het in dit geval in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering om bepaalde persoonlijke beleidsopvattingen in diverse
documenten toch openbaar te maken. Het gaat hier om algemene opvattingen die
het wetgevingsproces niet kunnen beïnvloeden. Met het geanonimiseerd openbaar
maken van deze persoonlijke beleidsopvattingen wordt zoveel als mogelijk
tegemoet gekomen aan het verzoek om achterliggende informatie bij de
totstandkoming van het wetsvoorstel zonder daarbij afbreuk te doen aan het
geschetste belang van een zorgvuldig wetgevingsproces.

Concepten
In de volgende documenten zijn persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor
intern beraad opgenomen, waarbij ik aanleiding zie om deze niet openbaar te
maken: 1, 2, 5, 11, 15, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 51, 62, 63, 66, 69, 70,
74, 75, 76, 78, 79, 80, 91, 92, 93, 99, 100, 107, 108, 119, 121, 127, 130, 131,
133, 145, 153, 154, 158, 160, 161, 162, 194, 196, 198, 200, 202, 203, 209, 211,
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212, 214, 226 en 228. Openbaarmaking acht ik niet in het belang van een goede
en democratische rechtsorde. In dit geval gaat het in het bijzonder om concepten
van het wetsvoorstel en communicatie over (onderdelen van) deze concepten. In
de fase waarin het besluit nog vorm moet krijgen, moet er ruimte zijn om
conceptteksten en gedachten met elkaar uit te wisselen. Het gaat dus om het
intern delen van informatie wat moet leiden tot een definitief document, in dit
geval een wetsvoorstel. Ik acht het van belang dat, voorafgaand aan definitieve
besluitvorming, concepten en communicatie over concepten in vertrouwen kunnen
worden uitgewisseld. Op 2 decemberji. is het wetvoorstel met de bijbehorende
beslisnota aan de Tweede Kamer gestuurd. Dat is ook het moment waarop men
kan reconstrueren op grond van welke adviezen, welke informatie en welke
beleidsalternatieven een besluit is genomen. Persoonlijke beleidsopvattingen en
eventuele overwegingen die ter formele besluitvorming door de bewindspersoon
zijn meegegeven, zijn met deze beslisnota openbaar gemaakt. Op basis hiervan
kan de democratische controlefunctie worden uitgeoefend.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mp

Bestuursstaf
Directie Communicatie

Datum 20DEC. 2022,
Onze referentie
BS2022030786

_______

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.

De Mini
voor dc

van Defensie

le ra al,
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Inventarislijst
Nr. Datum - Document Beoordeling Woo Opmerking
1 18-10-2021 FW Verslag gesprek vrijdag 15-10-2021 Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1,

5,2,1
2 21-10-2021 Re Stand van zaken spoedwettbv DLO Deels openbaar Slib, 5.1.2e,

5.1.2.i, 5.2.1

3” 25-10-2021 Re: TER ACCORDERING: 211025 Nota minister ter Deels openbaar S.1.2.e
besorekino (sonderen sooedwet cvberooeratiest

4 25-10-2021 BIJLAGE: 211025 Nota minister ter bespreking (sonderen Niet openbaar Duplicaet Reeds beoordeeld in document 2
sooedwet cvberooeratiesl ‘Deelbesluit 1 DEFI

S 26-10-2021 Re Stand van zaken spoedwet tbv DLO Deels openbaar 5.1.2e, 5.1,2.1, Deels duplicaat document 2
5.2.1

6 26-10-2021 Re Stuurgroep WIV 28 oktober 2021 10.00-11.30 uur Deels openbaar 5.1.2.e
EB EX

7 26-10- Re: TER INFORMATIE: update proces afspraak ‘fl8 Deels openbaar S.1.2.e
8 27-10- Re Voorbereiding overleggen morgen Deels openbasr 5.1.2.e Bijlagen in document 14
g 27-10- Re Stuk tbv gesprek SGen morgen 16.30 Deels openbear S.1.2.e
10 28-10- BIJLAGE: 20211028 Oplegnota gesprek Sgen Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 61

‘Deelbesluit 1 BZK1
11 27-10 BIJLAGE: Overzicht inhoudelijke punten spoedwet Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1

tY’ 27-10- Fwd: Ter info briefing WIV gepland Deels openbaar 5.1.2.e
13 27-10-2021 Re: Bezoekers donderdag 28 oktober, 16:30 uur Deels openbaar 5.1.2.e
14 28-10-2021 FW Voorbereiding overleggen morgen Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 8
15 28-10-2021 BIJLAGE: 20211025 CONCEPT spoed wetsvoorstel Niet openbaar 5.1.2.i, 5.2.1

iT” 28-10-2021 BIJLAGE: 20211026 Oplognota gesprek Sgen Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 10

17 28-10-2021 BIJLAGE: Bijlage A overzicht inhoudelijke punten spoedwet Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 11

26-10-2021 Fwd Voorbereiding overleggen morgen Deels openbaar S,1.2.e Bijlagen In document 14
IS 26-10-2021 fwd Wiv briefje BZK voorgang Deels openbaar 5.1.2.e
20 14-10-2021 BIJLAGE: Stand van zaken toezeggingen analyse Reeds openbaar

jitsorakon EHRM en ratificatie Conventie 108+
21 28-10-2021 BIJLAGE: 211019 Oplegnota minister stand van zaken Deels openbaar 5.1.2.e

toezeggingen EK analyse jurisprudentie en C1OB

31-10-2021 Formatie Deels openbaar 5.1.2.e
23 31-10-2021 BIJLAGE: 0. Interne toelichting gesprek Wiv Deels openbaar 5.1.2.e
24 1-11-2021 Re nota sonderen tijdelijke wet cyberoperaties (Klaver en Deels openbaar 5.1.2.e

BrometI
25 1-11-2021 BIJLAGE: 21102g Nota minister ter bespreking (sondaron Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 5

sooedwet cvberoneraties) Klaver (Deelbesluit 1 DEEl
26 5-11-2021 Re Terugkoppeling gesprek minister met voorzitter CVIVD Deels openbaar 5.1,2e, 5.1.2.i

iY” 5-11-2021 Re Terugkoppeling gesprek minister met voorzitter CTIVD Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 26

ÏW” 8-11-2021 PvdA Deels openbaar 5,1,2.e
29 8-11-2021 PvdA/WIV Deels openbaar 5.1.2.e
30 8-11-2021 BIJLAGE: 211108 Nota minister ter bespreking (sonderen Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 8

spoedwet cyteroperaties) Kathmann PvdA (Deelbasluit 1 OEF)

ir” 9-11-2021 RE Stuurgroep Wiv MS zodadelijk Deels openbaar 5.1.2.e
32 11-11-2021 Stuurgroep Wetswijziging WIV Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1
33 18-11-2021 Re Concept verslag overleg SG’s inzake Tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1,

wber000raties 5,2.1
34 18-11-2021 6ULAGE: Verslag overleg SG’s 18 november inzake Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 8

rildelliko wet cvberoooroties ‘Deelbesluit 1 BZK)
35 18-11-2021 Re tijdelijke regeling Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1,

5.2,1
36 17-11-2021 BIJLAGE: 20211117 oplegger tijdelijke regeling NIet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 63

Deelbesluit 1 BZKI
37 17-11-2021 3ULAGE: CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1

versie 1.4
38 17-11-2021 SULAGE: Oplossingen gekoppeld aan Kamerbrlefv2llll7 Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1

KVR
39 18-11-2021 Tijdelijke regeling Deels openbaar Slib, 5.1.2e,

5,1.2.1, 5.2.1

4ö” 18-11-2021 Fwd Concept verslag overleg SG’s inzake TIjdelIjke wet Deels openbaar 5.1,2.e
:vberooeroties

41 18-11-2021 BIJLAGE: Verslag overleg SG’s 18 november inzake Niet openbaar Duplicast Reeds beoordeeld in document 34
Tiideliike wet cvberooersties

42 18-11-2021 Re CONCEPTT1jdOI1Jke regeling cyberondsrzoeken versIe Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1,
t.3 5.2.1

43 18-11-2021 BIJLAGE: CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1
versie 1.3 20222216 SCHOON

4Z 18-11-2021 Voorbespr. (5.1.2e] WIV spoedwet Deels openbaar 5.1.2.e
45 19-11-2021 Fwd tijdelijke regeling Deels openbaar 5,1,2.e Deels duplicaat document 35
46 19-11-2021 BIJLAGE: 20211116 Gesprek vz. CFIVD en DMIVD Niet openbaar 5.1,2.1, buiten

eikwhdts
47 19-11-2021 Re tijdelijke regeling Deels openbaar 5,1.2e, 5.1.2.1, Deels duplicsst document 3S

5,2,1
48 17-11-2021 BULAGE: Geintegreerde benadering spoedwst Deels openbaar 5,1.2.1, 5.2.1
49 19-11-2021 Re: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen Deels openbaar 5.i.2.e

met een offensief cvbororooramma
50 19-11-2021 BIJLAGE: 211119 Nota minister tijdelijke wet onderzosk Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 68

AIVD en MIVD naar landen met off. Cyberprogramma (Deelbesluit 1 BZK)

51 19-11-2021 BIJLAGE: CONCEPT wetsvoorstel cyberondorzoeken - Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1
versie i.6b 191121

52 22-11-2021 Ewd Aanvulling annotatie RVI - tijdelIjke wet Deels openbaar 5.i.2.e
53 23-11-2021 Fwd Aanvulling annotatie RVI - tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.o Deels duplicaat document 52
54 23-11-2021 Re 211123 Nota minister voorbereiding gesprek Deels openbaar 5.1,2.e

voorzitters 118 en pIVD (tildelijke wetI
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55 23-11-2021 BIJLAGE: 211123 Nota miniotor voorbaraiding gooprak Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 10

voorzitters 170 en CTIVD (tildolilke wet) ‘Deelbesluit 1 DEF)

56 23-11-2021 0e: Ter occordering: 211123 Nota minister voorbereiding Deels openbaar S.1.2.e

gesprek voorzitters TIB en O7VD (tijdelijke wet)

57 23-11-2021 BIJLAGE: 211123 Nota minister voorbereiding gesprek Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 10

voorzitters TIB en CTIVD (tiideliike wet) ‘Deelbesluit 1 DEF)

58 24-11-2021 Fwd Conceptverslag gesprek Ministers - toezidithouders Daels openbaar 5.1.2.e

d.d. 24-11
59 24-11-2021 BIJLAGE: Verslag overleg ministers en voorzitters 24 Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 15

november ‘Deelbesluit 1 BZK)

60 24-11-2021 Re Stuk aangeboden in xpost Deels openbaar .1.2.e

61 23-11-2021 BIJLAGE: Nota Wiv Regeerakkoord (004) Niet openbaar uplicaat Beoordeeld in document 97

62 25-11-2021 Stratcom spoedwet Deals openbaar .1.2.a, 5.2.1

63 25-11-2021 RE Stratcom spoedwet Deels openbaar .1.2e, 5.2.1 Deels duplicaat document 62

64 25-11-2021 Re: spoedwet aanpassing WIV ivm landen met assertief Deels openbaar .1.2.e

cvberorooramma
65 25-11-2021 spoedwet aanpassing WIV ivm landen met assertief Niet openbaar uplicaat Reeds beoordeeld in document 64

cvbemropramma
66 25-11-2021 Re: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern Deels openbaar .1.2e, 5.1.2.i,

ombtellike versie 2.1
67 26-11-2021 Fwd Eerste aanzet spreeklijn voor morgen Deels openbaar .1.2.e

68 25-11-2021 BIJLAGE: 211126 Spreeklijn spoedwetgeving Niet openbaar uplicaat Beoordeling BZK

69 26-11-2021 Fwd Opzet ketentest tijdelijke wet Deels openbaar .1.1.b, 5.1.2e,
.1.2.i, 5.2.1

70 26-11-2021 BIJLAGE: Agenda ketentest Deels openbaar .1.2e, 5.1.2.i,
2.1

71 26-11-2021 Re Opzet ketentest tijdelijke wet Deels openbaar .1.2.e Deels duplicaat document 69

72 28-11-2021 Re: Opzet ketentest tijdelijke wet Deels openbaar .1.2.a Deels duplicaat document 69

73 29-11-2021 Re Opzet ketentest tijdelijke wet Deels openbaar .1.2.e Deels duplicaat document B

74 30-11-2021 Fwd Stukken tbv webex vanavond 8 uur over Tijdelijke Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

wet cvberooeraties 9.2.1

75 30-11-2021 BIJLAGE: 3e proeve nieuw artikel 7 Tijdelijke wet Niet openbaar 5.1.2.i, 5.2.1

76 30-13-2021 BIJLAGE: CONCEPT wetsvoorstel cyberonderzoeken - Niet openbaar S.12.i, 5.2.1

intern ambtelijke versie 2.2 dd 251121

57 30-11-2021 Fwd CONCEPT wrap-up ketentest tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

viberonderzoeken
78 30-11-2021 BIJLAGE: 20211130 concept wrapup ketentest NIet openbaar 5.2.1 Concept

79 1-12-2021 Fwd SvZ tijd regeling 301800 nov 2021 Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,
9.2.1

80 1-12-2021 0e VTC DGAIVD morgenochtend Deels openbaar 5.1.2e, 5.J.2.i,
5.2.1

81 1-12-2021 Accepted: Overleg inzake tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

B2 1-12-2021 Accepted: Overleg met MinBZK over tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

Cvoerooeraties i.a,v. SGs
83 2-12-2021 Fwd Agenda voor webex inzake Tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

cvberooeratie vanmiddao 1730
84 2-12-2021 BIJLAGE: Agenda overleg Tijdelijke wet 2 december 2021 Niet openbaar Dupliceat Reeds beoordeeld in document 39

‘Deelbesluit 1 BZK)

85 2-12-2021 PO-geoprek + voorbespr. overleg inzake tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

3-12-2021 BWO Tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

87 3-12-2021 Re Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

88 3-12-2021 BIJLAGE: 2021026666 Nota BWO Tijdelijke wet onderzoek Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 12

MVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Deelbesluit 1 DEF)

89 3-12-2021 Re: SPOED: TER ACCORDERING: Nota ten behoeve BWO Deels openbaar 5.1.2.e

tijdelijke wet cyberoperaties AIVD en MIVD

W 3-12-2021 BIJLAGE: 2021026666 Nota BWO Tijdelijke wet onderzoek Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 12

AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Deelbesluit 1 DEF)

91 3-12-2021 Re: TER INFORMATIE: BWO tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,
5.2.1

92 7-12-2021 Re terugkoppeling ketentest Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,
9.2.1

93 7-12-2021 Re Tijdelijke regeling Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,
9.2.1

94 7-12-2021 Re Tijdelijke regeling Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 93

7-12-2021 Tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

96 7-12-2021 WIV Deels openbaar S.1.2.e

97 1-12-2021 BIJLAGE: Nota Wiv Regeerakkoord Deels openbaar 5.t.2.e

98 7-12-2021 Re: Tijdelijke regeling Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 93

99 8-12-2021 Fwd Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

nmbteliike versie d.iJ, 8 december 2021 9.2.1

100 8-12-2021 BIJLAGE: Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021 Niet openbaar 5.1.2.i, 5.2.1

101 9-12-2021 Fwd: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - Intern Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 99

3mbtellike versie d.d. 8 december 2021
102 9-12-2021 BIJLAGE: Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021 Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 100

10-12-2021 EW Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 99

nmbtsliike versie d.d. 8 december 2021
104 10-12-2021 BIJLAGE: Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021 Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 100

ÏÖ 10-12-2021 Re passage tijdelijke regeling openbare jaarplenbrief Deels openbaar 5.1.2.e

Ï3W 10-12-2021 Re: TER ACCORDERING: uitstel mogelijke benen op tafel- Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i

sesois toezicht 15 december
107 12-12-2021 Re passage tijdelijke regeling openbere jaarplanbrief Deels openbaar 5.1.2e, 5.2.1 Deels duplicaat document lOS

iö 15-12-2021 Re Nota minister gesprek voorzitters CTIVD en TIB Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

‘tildolilke wet) 5.2.1

109 14-12-2021 BIJLAGE: 211214 Nota gesprek minister met voorzitters Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 14

flB en CTIVD (tildellike wet) Deelbssluit 1 DEEl

110 15-12-2021 Accepted: Follow-up gesprek tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e
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111 16-12-2021 fW Concept verslag overleg met voorzItters TIB en CTIVD Deels openbaar 5.1.2.e
gisteren

112 15-12-2021 BIJLAGE: Verslag overleg ministers en voorzitters 15 Niet openbaar Duplicast Reeds beoordeeld in document 17
‘lecember (Deelbeeluit 1 BZKl

113 16-12-2021 Ewd Concept verslag overleg met voorzitters 115 en CHVD Deels openbaar 5.12e
gisteren

114 15-12-2021 BIJLAGE: Verslag overleg ministers en voorzitters 15 Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 17
‘lecember.docx (Deelbesluit 1 BZK1

115 16-12-2021 Re Dverleg tijdelijke wet Deele openbaar 5.1.2.e
116 16-12-2021 Naamloos Deels openbaar 5.1.2.e
117 13-12-2021 BIJLAGE: 552021026437 oplegnota Openbare Deels openbaar Slib, S.i.2.e

laamlanbrief MIVD 2022
118 17-12-2 Re tijdelijke regeling tbv DLD Deels openbaar 5.1.2.e
119 16-12-2 BIJLAGE: Rode lijnen tbv DLD versie 1 Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1
120 17-12-2 Re Overleg tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 115
121 22-12-2 Re Terugkoppeling gesprek 118 en C11VD tijdelijke Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

reoelino 2.1
122 22-12-2 Re: Gesprek opvolger Deels openbaar 5.1.2.e
123 23-12-2 RE Stuurgroep WtV 13 januari 1415-1545 naar 15.30- Deels openbaar S.1.2.e

17.00 u
124 24-12-2 Re: Interview NRC concept Deels openbaar 5.1.2.e
125 29-12-2 Tijdelijke regeling WIV Deels openbaar 5.1.2.e
126 30-12-2 211229 Bullits Tijdelijke wet tenV dieneten Deels openbaar 5.1.2.e
127 30-12-2021 BIJLAGE: 211229 Bullite Tijdelijke wet IenV diensten Niet openbaar 5.2.1 Concept

ÜW’ 3-1-2022 Re: Concept-ankeiler interview Kamp Deels openbaar 5.1.2.e
129 4-1-2022 211229 Bullits Tijdelijke wet IenV diensten afgestemd met Deels openbaar 5.1.2.e

DJZ
130 4-1-2022 BIJLAGE: 211229 Bullits Tijdelijke wet IenV diensten, Deels openbaar 5.1.2.i, 5.2.1

afoeetemd met DJZ
131 6-1-2022 Re fiche tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

5.2.1
132 6-1-2022 fwd: Spreekpunten gesprek minister Kamp en minister Deele openbaar 5.1.2.e

Oulono ren
133 6-1-2022 BIJLAGE: Tijdelijke regeling WIV, [5.1.2e] Niet openbaar 5.1.2e, 5.2.1
134 11-1-2022 Re: Stuurgroep WIV 13-1 Deels openbaar 5.1.2.e
135 14-1-2022 Re: inplannen extra stuurgroep WIV op donderdag 20 Deels openbaar 5.1.2.e

januari
136 18-1-2022 Reserveren EWO tijdelijke Wet Cyberoperaties met Deels openbaar 5.1.2.e

MinBZK MinDef SGBZK SGDef DG-AIVD D-MIVD D
7W en fl4117

137 20-1-2022 Geaccepteerd Uitnodiging voor vergadering Overleg Deels openbaar Slib, 5.1.2.e
minBZK minDEF bijpraten WIV voorbereiding [Slib]

138 23-1-2022 Fwd definitief advies Deels openbaar 5.1.2.e
139 21-1-2022 BIJLAGE: 220121 Advies - inrichting stelsel van toezicht Reeds openbaar

op de inlichtingen- en veiligheidsdienaten.pdf

140 24-1-2022 Re: TER INfORMATIE: passage hoofdlijnenbrief 87K WIV Deels openbaar 5.1.2,e

ff 25-1-2022 Fwd TER ACCORDERING beslisnota bij spreektekst Deels openbaar Slib, 5.1.2.e
15.1.1,bl inzake tuideliike wet

142 25-1-2022 BIJLAGE: 220124 Nota minister EWO Spreektekst tijdelijke Niet openbaar 5.1.1.b
wet bil 15.1.1.bl

143 25-1-2022 Overleg minBZK minDEF bijpraten WIV voorbereiding Deele openbaar Slib, 5.1.2.e
(5. 1. 1.bl

144 28-1-2022 Re annotatie stuurgroep Deels openbaar 5.1.2.e
145 28-1-2022 BIJLAGE: 220126 Geannoteerde agenda stuurgroep Deels openbaar 5.1.2.i, 5.2.1

wetswiizioino WIV 28012022
146 4-2-2022 Fwd externe analyse en analyse CZW Deels openbaar 5.1.2.e
147 6-2-2022 Fwd externe analyse en analyse CZWte Deels openbaar 5.i.2.e Deels duplicaat document 146
148 6-2-2022 BIJLAGE: Analyse actuele jurisprudentie EHRM van 25 mei Reeds openbaar

2021 defintief 13 oktober 2021
149 6-2-2022 BIJLAGE: 220121 Adviee - inrichting stelsel van toezicht Reeds openbaar

op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

150 8-2-2022 Re nota minister inzake tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e
151 8-2-2022 BIJLAGE: 2022002886 aanpassing wetsvoorstel inzake Niet openbaar Duplicaat Reede beoordeeld in document 20

onderzoek naar landen met een offeneief cyberprogramma (Deeibesluit 1 DEF)
na overleg met CTIVD en 118 (d.d. 8 feb 2022)

i!T 8-2-2022 Re nota minister inzake tijdelijke wet Deels openbaar Slib, 5.1.2.e eels duplicaat document 150
153 11-2-2022 fwd resume afspraken Deele openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1,

9,2,1
154 11-2-2022 BIJLAGE: Tijdelijke met essentiale Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

9.2.1
155 11-2-2022 FW Verslag overleg TW alsmede stukken zoals Deels openbaar 5.1.2.e

ianoeboden aan ministers EZK en DEF.
156 11-2-2022 BIJLAGE: 0. Nota aanpassing conceptwetevoorstel inzake Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 75

onderzoek naar landen met een offensief (Deelbeeluit 1 87K)
cyberprogramma

i’Y 11-2-2022 BIJLAGE: 1. Bijlage 1 - Schriftelijke inbreng CrIVD inzake Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 90
Tiidefij met ‘Deelbesluit 1 EZK(

158 11-2-2022 BIJLAGE: 2. Bijlage 2 - Concept Tijdelijke wat cybar dd 11 Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1
februari 2022

159 11-2-2022 BIJLAGE: Baknopt verslag overleg Tijdelijke Wet 220210 Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 6
‘Deslbasluit 1 EZK)

160 16-2-2022 Fmd Aangepast ontmarpwetsvoorstel en tekst voor mail Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1,
S.t.2.el 9.2.1

161 16-2-2022 BIJLAGE: concept versie wetsvoorstel dd 16 februari 2022 Niet openbaar 5.1.2.1, 5.2.1
eindvarsia met wijzigingen bijhouden md opm [5.1.2e]

i3” 16-2-2022 Re Aangepast ontmerpwetevoorstel en tekst voor mail Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.1,
‘5l2a1 5.2.1

163 17-2-2022 Fmd Aangepast concept-wetsvoorstel Deels openbaar 5.1.2.e
164 17-2-2022 Ra Aangepaat concept-wetsvoorstel Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 163
165 17-2-2022 Re: Aangepast concept-wetsvoorstel Deels openbaar 5.l.2.e Deels duplicaat document 164
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fE 25-2-2022 Re: Tijdelijke wet / overleg 116 en CIVD Deels openbaar 5.1.2.e, 5.1.2.1

167 25-2-2022 Tijdelijke wet / overleg 116 en CTIVD Niet openbear Duplicaat Reeds beoordeeld in document 166

168 7-3-2022 Re BZK vragenuurtje concept-wetsvoorstel onderzoek Deele openbaar 5.1.2.e
naar landen met offencief cyberprogramma

ïgw’ 7-3-2022 Re: 67K vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek Deels openbaar 5.t.2.e Deels duplicaat document 168

naar landen met offencief cyberprogramma

0ö 6-3-2022 Fwd Vergadering Stuurgroep herziening WIV Deels openbaar 5.1.2.e

171 8-3-2022 BIJLAGE: Niet openbaar Duplicaat Beoordeling 67K

n_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beechermen_t
egen_landen_met_een_offensief_q’berprogra
mma

£57” 8-3-2022 BIJLAGE: Agenda2O22O3lO Niet openbaar Dupllcaat Beoordeling BZK

173 8-3-2022 BIJLAGE: Nummer 1 Motie_van_het_lid_Leijten Niet openbaar Duplicaat Beoordeling 62K

174 8-3-2022 BIJLAGE: Nummer 2 Mstie_van_het_lid_Leijten (1) Niet openbaar Duplicaat Beoordeling 62K

1 8-3-2022 BIJLAGE: Nummer 4 Mstie_van_het_lid_Van_Baarle Niet openbaar Duplicaat Beoordeling 82K

0W” 8-3-2022 BIJLAGE: Nummer 5 Motie_van_het_lid_Van_Baarle (1) Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

07” 8-3-2022 BIJLAGE: Nummer 6 Motie_van_het_lid_Ceder Niet openbaar Duplicaat Beoordeling 67K

176 8-3-2022 BIJLAGE: Dossier - mondelinge vraag nav Volkskrant Niet openbaar Duplicaat Beoordeling 67K

artikel Modderkolk 7 maart 2022- versie 8 maart 2022

0V’ 8-3-2022 BIJLAGE: woordvoeringslijn n.a.v. MV Volkskrant artikel Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

1odderkolk
180 8-3-2022 BIJLAGE: terugkoppeling gesprek toezichthouders Niet openbaar Dupllcaat Beoordeling BZK

11f 8-3-2022 IIJLAGE: Jaarplan_AIVD_2022 Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

182 8-3-2022 BIJLAGE: artiekl Modderkolk Volkskrant 7 maart 2022 Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

1 8-3-2022 RE kamerbrief motie van der Staaij Deels openbaar 5.1.2.e

184 8-3-2022 FW Vergadering Stuurgroep herziening WIV Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 170

185 8-3-2022 Re: TER AKKOORD - BZK vragenuurtje! concept- Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 169

wetsvoorstel onderzoek naar landen
met nffpnrief rvhernrnnramma

186 9-3-2022 Re Lijn van de brief naar mijn idee Deels openbaar 5.1.2.e

187 9-3-2022 Re: Lijn van de brief naar mijn idee Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 186

188 10-3-2022 Re notitie tbv overleg ministers en marge MR Deels openbaar 5.1.2.e
noroenochtend

189 10-3-2022 BIJLAGE: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern Niet openbaar Duplicaat Beoordeling 62K

en externl
io 10-3-2022 Re notitie tbv overleg ministers en marge MR Deels openbaar 5.1.2.e

noroenochtend
191 10-3-2022 Fwd: Tbv En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern Deels openbaar 5.1.2.e

en externl
192 10-3-2022 BIJLAGE: Planning spoedversie (plus bespreken TZ- Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

boudersl (afoestemd intern en externl.docx
193 10-3-2022 BIJLAGE: En Marge Ministers 20220311 Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

194 11-3-2022 FW uitkomst en marge gesprek als besproken in de Deels openbaar 5.1.2e, 5.2.1

tuuroroeo
195 11-3-2022 Fwd: Tbv En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 191

en externl
196 13-3-2022 Re uitkomst en marge gesprek als besproken in de Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i, Deels duplicaat document 194

tuurorseo 5.2.1
197 13-3-2022 Re: Update uitkomst en marge en beleidsreactie rapport Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 194

CTIVD
198 18-3-2022 Re Terugkoppeling stelselketentest dag 1 en planning Deels openbaar 5.1.2e, 5.t.2.i,

5.2.1
199 19-3-2022 Re Terugkoppeling stelselketentest dag 1 en planning Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 198

11W 20-3-2022 Fwd: terugkoppeling hoofdlijnen ketentoets; hoe komende Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

week verder?

-

5,2.1
201 21-3-2022 fwd 75 Deels openbaar 5.1.2.e

202 22-3-2022 Re agenda en stukken tbv overleg om 18 uur vanavond Deels openbaar Slib, 5.1.2e,
5.1.2.i, 5.2.1

213” 22-3-2022 Fwd terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdeling Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

5eatuumrechtsoraak 5.2.1
204 22-3-2022 Re: terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdeling Deels openbaar 5.1.2.e Deels duplicaat document 203

‘estuumrechteoraak
205 22-3-2022 Re terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdeling Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 204

,estuursrechfaoraak
206 23-3-2022 Re: TER INFORMATIE MR 25-3 - mondeling punt MBZK Deels openbaar 5.1.2.e

tiideliike wet
207 24-3-2022 Fwd MR 25-3 - mondeling punt MBZK Deels openbaar 5.1.2.e

208 27-3-2022 Re Opvolging implementatle tijdelijke wet Deels openbaar 5.1.2.e

209 29-3-2022 ReTerugkoppeling gesprek DCZWIJBCTIVD + Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,

voorbereïdino Stuuroroeo + nieuwe versie wet 5.2.1
210 30-3-2022 Fwd agenda en stukken voor zo dadelijk Deels openbaar 5.1.2e, 5.1,2.i

211 30-3-2022 BIJLAGE: 0. Nota aan min BZK inzake Ontwerp-vsoratel Deels openbaar 5.3.2e, 5.1,2.i,

van een tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar lande 5.2.1

237” 30-3-2022 BIJLAGE: 1. Concept wetsvoorstel versie 30.03.2022 tbv Niet openbaar 5.1.2.i, 5.2.1

miniaters.docx
213 30-3-2022 BIJLAGE: 2. Overzicht NGOs.Docx Volledig openbaar

214 30-3-2022 Fwd verslag en terugkeppeling gesprek TZ-houders Deels openbaar 5.1.2e, 5.1.2.i,
5.2.1

215 28-3-2022 BIJLAGE: Suggestie artikel informatie-uitwisseling Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

216 30-3-2022 Re Nota internetconsultatie TW Deels openbaar 5.1.2.e

217 30-3-2022 BIJLAGE: 220329 Nota minister internetconsultatie Deels openbaar 5.1.2.e
wetsvoorstel onderzoek landen offensief cyberprogramma

£ullende documenten bij Deelbesluit t
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218 3-11-2021 6. 211104 Nota minister voorbereiding gesprek voorzitter Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 6CTIVD
(Deelbesluit 1 DEF)

219 28-10-2021 6.1 BIJLAGE: 211028 Verslag overleg ministers en Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 14toezichthouders 28 oktober (concept)
(Deelbesluit 1 BZK)

220 8-11-2021 7. 211108 nota inzake reactie 116 aan CIVD inzake brief Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 7slagkracht AIVD en MIVD cyberoperaties
(Deelbesluit 1 DEF)

221 5-11-2021 7.1 BIJLAGE: Reactie TIB n.a.v. de brief ‘Slagkracht AIVD Niet openbaar Slib, 5.1.2.i
en MIVD t.o.v. statelijke actoren met een offensief
cyberprogramma gericht tegen Nederland’

222 8-11-2021 7.2 BIJLAGE: Appreciatie reactie TIB op brief ‘Slagkracht Niet openbaar Slib, 5.1.2.i
AIVD MIVD t.o.v. statelijke actoren met een offensief
vhernrnoramms tenen NL’

223 3-12-2021 12. 2021026666 Nota BWO Tijdelijke wet onderzoek AIVD Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 12en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma
(Deelbesluit 1 DEF)

224 14-12-2021 14. 211214 Nota gesprek minister met voorzitters 116 en Niet openbaar Dupllcaet Reeds beoordeeld in document 14C11VD (tijdelijke met)
(Deelbesluit 1 DEF)

225 14-12-2021 14.1 BIJLAGE: 211214 Nota gesprek ministers met Deels openbaar 5.i.2.e
• ‘oorzitters fl8 en C11VD (biilape Al

226 14-12-2021 14.2 BIJLAGE: Wetsvoorstel en MvT 15 december 2021 Niet openbaar 5.1.2.i, 5.2.1
rchoonj

227 19-1-2022 18. 220119 Nota stuurgroep (tijdelijke wet en wijziging Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 18Wiv 2017)
(Deelbeoluit 1 DEF)

228 17-1-2022 18.1 BIJLAGE: Beslispunten Tijdelijke wet versie 17012022 Niet openbaar 5.1.2.i, 5.2.1

iii 28-3-2022 23. 2022007702 beknopte voorbereiding gesprek Niet openbaar Dupliceat Reeds beoordeeld in document 23toezichthouders
(Deelbesluit 1 DEF)uW 28-3-2022 23.1 Bijlage 1 voorbereiding gesprek toecichthouders (1) Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 24
(Deelbesluit 1 DEF)2E51 28-3-2022 23.2 Bijlage 2 terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZKIfdelino bestuursrechtsoraak

232 28-3-2022 23.3 Bijlage 3 voorbereiding gesprek TZ houders Planning Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 25Tijdelijke wet (1)
(Deelbesluit 1 DEF)jÏT 10-3-2022 40. 20220310 Geannoteerde agenda Niet openbaar Duplicaat Reeds beoordeeld in document 40
(Deelbesluit 1 DEF)

234 8-3-2022 40.1 BIJLAGE: Nummer 1 Motie_van_het_lid_Leijten Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

iÏ 8-3-2022 40.2 BIJLAGE: Nummer 2 Motie_van_het_lid_Leijten (1) Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

uïg 8-3-2022 40.3 BIJLAGE: Nummer 4 Motie_van_het_lid_Van_Baarle Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

i57 8-3-2022 40.4 BIJLAGE: Nummer S Motie_van_het_lid_Van_Baarle Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK11
238 8-3-2022 40.5 BIJLAGE: Nummer 6 Motie_van_het_lid_Ceder Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

uïw B-3-2022 40.6 BIJLAGE: Dossier - mondelinge vraag nav Volkskrant Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZKartikel Modderkolk 7 maart 2022- versie 8 maart 2022

iÖ 8-3-2022 40,7 BIJLAGE: woordvoeringslijn n.a.v. MV Volkskrant Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK‘tftïkel Modderkolk
241 8-3-2022 40.8 BIJLAGE: terugkoppeling gesprek toezichthouders Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK

iT B-3-2022 40.9 BIJLAGE: Jaarplan_AIVD_2022 Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK
2’T” 8-3-2022 40.10 BIJLAGE: aftiekl Modderkolk Volkskrant 7 maart Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZK2022
244 B-3-2022 40.11 BIJLAGE: Niet openbaar Duplicaat Beoordeling BZKn_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beschermen_t

egen_landen_met_een_offensief_cyberprogra
mma

5 van de S



Docnr. 1

From: @mindef.nl>
Sent: Monday, October 18, 2021, 10:22 AM
To: @mindef.nl>; @mindef.nl>;

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

@mindef.nl>; @mindef.nl>
Subjeët: FW: Verslag gespre vrijdag 15-10-2021

Goede morgen,
een en ander geheel cfm mijn terugkoppeling vanmorgen in agendaberaad.

/ / / / graag verder gaan met ontwikkelen publiek bruikbaar
betoog.
Grt

Van: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 10:13
Aan: ,BS/AL< @mindef.nI>;

@mindef.nl>; , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>;
85/AL < @mindef.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl’ @minbzk.nl>; @minbzk.nl
@minbzk.nl>; @minaz.nI>

CC: , BS/AL/BSG < @mindef.nl>;
@minbzk.nl>; @mindef.nl>;

t @minbzk.nl) < @minbzk.nl>;

___________

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>; 1 @minbzk.nl>; ‘

@minaz.nl>; t @minbzk.nl) < @minbzk.nl>;
@mindefnl>

Onderwerp: Verslag gesprek vrijdag 15-10-202 1
Goede morgen,
Hieronder een beknopt verslag van het gesprek van afgelopen vrijdag.
Aanwezig: MinBZK, MinDEF, PSG DEF, AZ, BZK,

1
Proces - hoofdlijnen
In gezamenlijkheid is geconcludeerd dat het maken van bestuurlijke afspraken5.l.2.i

een heilloze weg lijkt te zijn. Spoedwetgeving lijkt daarom de
enige oplossing te zijn voor de door de diensten geconstateerde problematiek. Deze
conclusie kan echter pas definitief getrokken worden nadat de ministers de voorzitters van
de TIB en de CTIVD afzonderlijk van elkaar hebben gesproken hebben. 5.1.2.1

De wens van de ministers is om
zo spoedig mogelijk na het herfstreces met de voorzitters te spreken (actie

).
Uitgangspunten spoedwetgeving

heeft kort haar visie op spoedwetgeving toegelicht. Het voorstel is om 5.1.2.i, 5.2.1

De noodzaak (lees: spoedeisendheid) komt voort uit het brede
maatschappelijk belang om zicht te houden op cyberdreigingen die gericht zijn tegen
Nederland (digitale weerbaarheid en veiligheid). Het huidig wettelijk kader biedt de diensten
niet de ruimte die noodzakelijk is om zicht te houden op dreigingen in een
communicatielandschap dat continu aan verandering onderhevig is.



(actie /
Uitvoeringstoets en draagvlak
Op basis van deze uitgangspunten is de diensten verzocht te starten met een
uitvoeringstoets (actie diensten). Om het politieke draagvlak voor spoedwetgeving te
onderzoeken hebben de ministers zich bereid getoond dit onderwerp politiek te sonderen.
Tot slot
Het verzoek van AZ is om tijdens de RVI van 2 november een update geven.
Met vriendelijke groet,

juridisch bestuurlijk advisur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 1 2511 co 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 E5 1 Den Haag 1 MPC 580

T
mi ndet. ni

www.defensie.nl

•Omdat de behandeling van spoedwetgeving in de openbaarheid dient plaats te vinden,
zullen de diensten de nu geheime voorbeelden moeten vertalen naar een in het
openbaar bruikbaar betoog (actie diensten).

zal in overleg treden met diensten en beschikbare documenten z.s.m. delen



Docnr. 2

,@mindef.nI>

@mindef.nI>;

KVO , goed te lezen. Vanmiddag ook even kort besproken met en en
Lijkt mij goed om dit als insteek te kiezen en wat politiek haalbaar is. Daar moet de minister aan
de bak en dat wil hij ook. 5.2.1, 5.1.2.1

. Wat mij bezig houdt is het antwoord
op de vraag of het niet kunnen beschikken in de komende twee jaar van invloed is op de nationale
veiligheid, gegeven de toenemende capaciteiten en activiteiten van onze tegenstanders. Wat zijn
jullie inzichten en die van czw/bzk en djz op dit punt? Ik durfde stelling wel aan dat het niet
kunnen beschikken over 52i, 5.2.1 serieuze gevolgen heeft voor het onderkennen van
ongekende dreigingen en dat we als land niet de luxe hebben hier de komende twee jaar niets aan
te doen.
Grt

Van: /niindef.nl>
Datum: donderdag 21 oktober 2021 om 17:41:58

1 ()niindef.nl>,

(Z)mindef.nl>,

< (inindef.nl>,
(ainindef.nI>

Onderwerp: Stand van zaken spoedwet tbv DLO

Hol

_______

Zoals je weet zijn wij (JZ en BO) samen met de AIVD en DJZ/CZW bezig met de voorbereiding van een spoedwet
cyberoperaties. Het onderwerp staat morgen ook op de agenda van het DLO.
Hieronder kort de stand van zaken.
Proces:

- Morgen (21 oktober) krijgen beide dienstleidingen een conceptstuk mee in de weekendtas. Het is een
conceptwet (geschreven door ), een concept memorie van toelichting (input diensten en ) en een
oplegger (kern).

- Dinsdag (26 oktober) gaan deze stukken in de tassen van beide SG’en/ministers zodat ze op hoofdlijnen een
beeld hebben wat wel/niet geregeld wordt in de spoedwet en ze eventueel kunnen bijsturen.

- Donderdag (28 oktober) gesprek met de voorzitters van de TIB en de CTIVD. Als er dan wordt geconcludeerd
dat een bestuurlijke afspraak niet haalbaar is dan gaat het spoedwettraject ‘echt beginnen’.

Inhoud:
- Lijn van de brief aan 5.1.1.b wordt gevolgd. Lees: beperkt tot landen met een offensief cyberprogramma

gericht tegen Nederland en/of haar bondgenoten. 5.1.2.1, 5.2.1
.5.1.2.1, 5.2.1

het overleg met beide ministers op 15 oktoberjl.
- Over het algemeen zijn de diensten tevreden met het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. Belangrijkste

toevoeging nog is dat we in de toelichting goed uitschrijven wat onze manier van opereren is en waarom
die noodzakelijk is om effectief te blijven in het cyberdomein.

From:
Sent Thursday October 21 2021 7 25 PM
To:
Cc:’

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

@mindef.nl>
Subject: Re: Stand van zaken spoedwet tbv DLO

@mindef.nl>
@mindef.nl>;”

@mindefnI>;
@mindef.nl> ;

Aan:

Cc:
(jiii i ndef. ni>

(flUfldef.flI>. ()rnindef.nl>,”
(arnindef.nl>,

Conform besproken in



-Voorstel in de conceptwettekst is om5•21, 5.1.2.1

- Een aantal delen van de conceptwettekst zien 0p5.1.2.i, 5.2.1

Dat moeten we goed uitschrijven in de Memorie van
Toelichting.

5.2/I5.1.2.i

- Concepten vanmiddag met DJZ t ) en CZW t ) besproken. Constructief en goed overleg. Geen grote
inhoudelijke discussiepunten. Vooral de vraag hoe we het precies gaan uitwerken en of zaken moeten
worden opgenomen in de wet of in de Memorie van Toelichting.

We zullen bovenstaande morgen nader toelichten in het DLO.

@ en , als ik nog iets vergeten ben, vul vooral aan!
Fijne avond!
Groeten,



Docnr. 3

Van BS/AL
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 16:59
Aan: , BS/AL/BSG
Onderwerp: Re: TER ACCORDERING: 21 1025 Nota minister ter bespreking (sonderen spoedwet

cyberoperaties)

Akkoord

Van: , BS/AUBSG” < @mindef.nI>
Datum: maandag 25 oktober 2021 om 16:35:32
Aan: T BS/AL” < @rnindef.nl>
Onderwerp: TER ACCORDERING: 211025 Nota minister ter bespreking (sonderen spoedwet cyberoperaties)

Bijgaand de conceptnota ter voorbereiding van de minister op het gesprek met Kaag, dat inmiddels is gepland om 14.00
uur morgenmiddag.
Het stuk is afgestemd met DGB en de dienst, de formele parafen van DGB en DMIVD volgen nog.
Graag je akkoord
Groet,



Docnr. 5

From: ‘ “< @mindef.nI>
Sent: Tuesday, October 26, 2021, 10:25 PM
To:” “<

@mindef.nl>
Cc:”

@mindef.nI>;
@mindef.nI>;

@mindef.nI>
Subject: Re: Stand van zaken spoedwet tbv DLO

Van:” “< @rnindef.nl>
Datum: donderdag 21 oktober 2021 om 19:34:22
Aan: “ “ < (niindef.nl>,

@rnindef.nl>
()mindefnI>,”

1<

(rninde[’.nl>,”
(,rnindeC.nI>

Onderwerp: Re: Stand van zaken spoedwet tbv DLO

Helemaal mee eens, wordt meegenomen.
512,521

is een essentieel onderdeel om effectief te zijn in
het cyberdomein. CZW en DJZ begrijpen ook dat dit moet worden meegenomen.

Van: “ “ tïi)mindef.nl>
Datum: donderdag 21 oktober 2021 om 19:25:04
Aan: “ “< @:rnindefnl>,

(ii)rnindef.nl>,”
@rni11defnl>

Onderwerp: Re: Stand van zaken spoedwet tbv DLO

@mindef.nl>,”

@mindef. ni>;

@mindef.nI>;”
@mindef.nI>;’

@mindef.nI>;”

Mosterd na de maaltijd, maar geheel eens. Belang 5.1.2.j, 5.2.1 voor inlichtingenpositie en
cybersecurity werd wederom kristalhelder tijdens de internationale bijeenkomst waar ik een dag
of tien geleden bij aanwezig was.

Cc:
(1)rnindeC.nI>, ()jpjndef.nl>,

< @m indef til>,

Cc:
(i)rnindef.nl>

(mindefnl>,
(1)inindefnl>,

1<

@m indef n 1>,

Overige passages reeds beoordeeld in document 2
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Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 16:31
Aan: < @mindef.nl>; , BS/AL/DGB/DSK/IGO
CY8ER< @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Stuurgroep WIV 28 oktober 2021 10.00-11.30 uur WEBEX
Prima voorstel!

Van: “ “ rnindef.nl>
Datum: dinsdag 26 oktober 2021 om 16:25:27
Aan: “ , BS/AL/DGB/DSK” < (ci)mindef.nl>,
BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER” < (Zi,mindef.nl>
Onderwerp: FW: Stuurgroep WIV 2$ oktober 2021 10.00-11.30 uur WEBEX

Donderdag vindt de stuurgroep wetswijziging WIV plaats; deze is ditmaal redelijk kort dag
ingepland. Op basis van de discussies uit de werkgroep de afgelopen weken is er m.i. één
belangrijk punt dat in deze stuurgroep geadresseerd moet worden: uitstel van de
hoofdlijnennotitie (idealiter naar voorjaar ‘22). Op dit moment is de kamer nog toegezegd
dat deze notitie dit najaar zal worden aangeleverd. De voorzitter van de stuurgroep gaat dit
punt ook agenderen en proberen hier eenheid van opvatting over te krijgen: voor zover ik
begrijp is het vooral die graag wil vasthouden aan de deadline van najaar ‘21, en wil
de rest liever uitstel.
Uitstel van de deadline is wenselijk omdat nog niet alle bouwstenen gereed zijn en de notitie
daardoor ook niet het volledige beeld zal kunnen schetsen. Voor zover ik begrijp moet DJZ
nog beginnen met het opstellen van de eerste conceptversie. Een in allerijl geproduceerde
notitie (door mensen die nu tegelijkertijd druk bezig zijn met de spoedwet en TIB) zal
waarschijnlijk niet de overredingskracht hebben die we nodig hebben om de kamer warm te
laten lopen voor de beoogde wetswijziging. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de
timing nu ideaal is met een demissionair kabinet en nog geen regeerakkoord. Uitstel zou in
ieder geval meer tijd geven om kritisch na te denken over de kernboodschap en de juiste
strategie om dit goed te laten landen in de kamer. Uitstel betekent natuurlijk niet dat het
proces de komende tijd dan weer even stil kan blijven liggen; naast het bouwstenen-proces
wordt nu ook het hoofdlijnen-proces opgestart zodat het gehele proces kan worden versneld
en de volgende deadline wel kan worden gehaald.
Aangezien jullie beiden afwezig/met verlof zijn heb ik met DJZ overlegd of zij dit punt
namens ons kunnen inbrengen: zal aanzitten en kan het punt over uitstel
hoofdlijnennotitie namens beide afdelingen agenderen (mits ik hierover geen tegenbericht
van jullie ontvang natuurlijk).
Ik zie verder geen direct relevante punten op de agenda waar DGB in de stuurgroep iets van
moet vinden. Mocht het echter nog wenselijk zijn dat ik andere punten bij D]Z aandraag
zodat ze die namens ons kunnen inbrengen dan hoor ik dat uiteraard graag.
Groet, -

From: @minbzk.nl>

i <, @mindef.nl>; @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>;’

Sent: vrijdag 22 oktober 2021 11:21

@minaz.nl



@minaz.nI>; , BS/AL/D]Z < @mindef.nl>;
BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>;’ - BD/NCTV’ < @nctv.minienv.nI>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nI>
Cc: < @minbzk.nl>; @mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nI>;

@minaz.nl’ < @minaz.nl>; - BD/KS

@nctv.minienv.nl>; minbzk.nl>;

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

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;
@mindef.nl>, @mindef.nl>; , BS/AL/DJZ/Cl.

NTRH < @mindef.nl>; @minbzk.nl>;
@mindef.nl>; @minbzk.nl>

Subject: Stuurgroep WIV 28 oktober 2021 10.00-11.30 uur WEBEX
Geachte leden van de stuurgroep,
Bijgaand treft u de agenda en overige stukken voor de stuurgroep wetswijziging WIV van aanstaande
donderdag 28 oktober. In verband met het cancellen van de stuurgroep van 6 oktober leek het
verstandig om toch in deze drukke periode te proberen bij elkaar te komen. Door de volle agenda’s
kon niet iedereen aanwezig zijn (wel vervanging) en is uiteindelijk een webex-vergadering de enige
realistische optie gebleken.
Met vriendelijke groet en tot volgende week!

1. Opening en mededelingen
2. Verslag stuurgroep wetswijziging 22 sept 2021

Bijlage 1 - Verslag dd 22092021
3. Voortgang en planning

Mondelinge toelichting, bijlage mbt planning wordt nagezonden
4. Bespreking Bouwstenennotitie ‘Hacken’, toelichting door een of meer collega’s

Bijlage 2 — Bouwstenennotitie ‘Hacken’
5. Rondvraag en wvttk

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sentto 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:” “< @mindef.nl>
Sent: Tuesday, October26, 2021, 5:48 PM
To: BS/AL/BSG” < @mindef.nl>
Cc: “%Secretaris-Generaal, BS” < @mindef.nl>
Subject: Re: TER INFORMATIE: update proces afspraak TIB

Dag
AD 1. AKKOORD TNCL
Ad 2. Ik kan vrjda en maandag echt niet, ben weekend weg. Dus graag verplaatsen die
afspraak, Buiten rêikwijdte

Met vriendelijke groet,

Van: “ , BS/AL/BSG” < @rnindef.nl>
Datum: dinsdag 26 oktober 2021 om 17:24:15
Aan: “ “ (rnindefnl>
Cc: “%Secretaris-Generaal, BS” < @mindef.nl>
Onderwerp: TER INFORMATIE: update proces afspraak TIB

Er zijn ontwikkelingen met betrekking tot het gesprek met de TIS van komende donderdag.
1. De TIB heeft de uitnodiging aangenomen. Zij zullen met een afvaardiging van 4 personen komen.
2. De TIB heeft aangegeven het wenselijk te vinden als de SGâ€’’s aanwezig zijn. SGBZK heeft aangegeven

aanwezig te willen zijn.
3. Daarnaast is bij BZK het idee ontstaan dat ook DCZW aanschuift, met het oog op de mogelijke uitkomst van

spoedwetgeving.
4. BZK wil verder op korte termijn een overleg om guidance te geven aan het proces van eventuele

spoedwetgeving. Zij wilden daarvoor komende vrijdag een afspraak maken. Ik begreep van jouw
secretariaat dat jij al hebt aangegeven dat jij dan en de maandag erop niet kunt. Er wordt nog gekeken of
donderdagmiddag een optie is.

Concrete vragen:
1. Wil jij alsnog aansluiten hij het overleg met de TIB komende donderdag? Mijn advies in deze

omstandigheden is om wel aan te sluiten ter ondersteuning van de minister, zeker nu de TIB daar geen
bezwaar tegen heeft. Wil jij dat eveneens aansluit?

2. Ik zal proberen om de afspraak over het vervolg naar achteren te duwen als donderdagmiddag geen optie
blijkt te zijn, zodat jij bij deze afspraak aanwezig kan zijn, tenzij jij aangeeft dat dat niet nodig is. Ik hoor het
graag.

Groet,
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From: ‘ @mlndef.nl>
Sent: Wednesday, October 27, 2021, 7:44 PM
To: @mindef.nl>
Cc: ‘ @mindef.nl>;

@mindef.nl>; @mindef.nl>;’
BS/AL/BSG/Mobpool” < @mindef.nl>; ‘ ‘ @mindef.nl>:

@mindef.nl>;
@mindef.nl>

Subject: Re: Voorbereiding overleggen morgen

Kvo et al, heb eea ook met4 besproken, ook 5.1.2.i, 5.2.1 en idd wij zitten op 1
lijn. Dank voor de inspanning. Grt

Van: < (rnindeEnl>
Datum: woensdag 27 oktober 2021 om 18:52:3$
Aan: mindef.n1>
Cc: Eirnindef.nl>,

()niindef.nl>,” @mindeIj2i>,
(niindet.nl>,

()rnindefnl>, “ @rnindef.nl>,
@rnindefnl>

Onderwerp: Voorbereiding overleggen morgen

Beste
Bij dezen de laatste stand van zaken rondom de spoedwetperikelen.

Morgen 13:00 uur vindt het gesprek met de vz TIB en de CTIVD plaats. Minister BZK, minister Defensie, SG BZK, SG

defensie, DJZ, DCZW, DGAIVD zijn ook aanwezig. Om 16:30 is een overleg ingepland om de vervoigstappen naar

aanleiding van het gesprek met de toezichthouders te bespreken. Hierbij zijn aanwezig beiden SGen, CZW, DJZ. Ook

sluit hierbij aan als ondersteuning.
Gevoegd enkele documenten ter voorbereiding van de overleggen. Deze worden morgen ook voor u geprint.

- Concept versie wetsvoorstel en MvT
- Annotatie gesprek voorzitters TIB en CTIVD (13:00)

- Oplegnota SGen (16.30) + bijlage A inhoudelijke punten spoedwet
Verder is contact opgenomen met de AIVD overS•2•1, 5.1.2.i . geeft dit

punt in de voorbereiding op het gesprek mee aan DG.
Morgenochtend spreken en ik samen met u alle punten nogmaals door.

Vriendelijke groet namens ]Z en BO,



Docnr. 9

From: ‘ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nI>
Sent: Wednesday, October 27, 2021, 10:16 PM
To: ‘ , BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nl>
Cc: ‘ , BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nI>
Subject: Re: Stuk tbv gesprek SGen morgen 16.30

Ha , dank hiervoor. Morgen ben ik ook op kantoor. Spreek de stukken graag met je door.
Met vriendelijke groeten,

Van:” , BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < @mindef.nl>
Datum: woensdag 27 oktober 2021 om 20:49:38
Aan: “ , BS/AL/DJZ” < i)rnindef.nl>
Cc: “ , BS/AL/DJZ/C1. NTRH” < @rnindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Stuk tbv gesprek SGen morgen 16.30

Dag
Gevoegd vind je ter info een tweetal stukken van de hand van de diensten ter voorbereiding op
het overleg over de spoedwet van morgenmiddag. Als je morgenochtend in de gelegenheid bent
bespreek ik ze graag even met je, ik ben gewoon op kantoor.
Groet,

Van: “ “ @mindef.nl>
Datum: woensdag 27 oktober 2021 om 19:11:36
Aan:” , BS/AL/BSG” < @rnindef.nl>

________

Cc: “ tinhindef.nl>,

_________

@rnindefnl>,” , BS/ALIDJZICI. NTRH”
()mindef.nl>,” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”

tminder.nl>
Onderwerp: Stuk tbv gesprek SGen morgen 16.30

Dag ,

Zoals vanmiddag besproken gevoegd het stuk over de spoedwet ten behoeve van het gesprek met beiden SGen
over vervolgstappen spoedwet om 16.30. Op hoofdlijnen bevat het stuk een tabel met de onderdelen die in de
concept wetsvoorstel zijn opgenomen die de SG afgelopen dinsdag heeft ontvangen. In dit document is echter
verder uitgewerkt wat de mogelijke risico’s zijn en wat mogelijke alternatieven zijn.
Vanwege tijdsgebrek hebben we de documenten nog niet aan D en P kunnen voorleggen. Omdat er in principe
geen nieuwe punten worden aangedragen maar een vertaalslag van de (droge) wetteksten is gemaakt zou dit geen
problemen moeten opleveren, Ik heb het met • afgestemd.
Daarnaast stuur ik je onderhands nog een annotatie/memo die de diensten hebben geschreven voor de
diensthoofden ter voorbereiding op dit gesprek.
Mocht je vragen hebben kan ik morgen telefonisch een toelichting geven.
Vriendelijke groeten,



Docnr. 12

Van: , B5/AL/DGB/DSK <

Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 21:41
Aan: ,BS/AL/DJZ<
CC: , BS/AL/DGB/DSK/STRATEGE
Onderwerp: Fwd: Ter info: briefing WIV gepland

@ m indef. ni>

@mindef.nl>
@ m indef. nI>

Zie hieronder tbv voorbereiding en samentoop werkzaamheden stuurgroep WIV

(Z)niindeC.nl>
(i)rnindef.nl>

(),inindelnl>

(rnindefn1>Van:” , BS/AL/DGB/DSKISTRATEGIE” <

Datum: woensdag 27 oktober 2021 om 21:10:01
Aan:” , BS/AL/DGB/DSK” <

BS/AL/DGB/DOBP” < (ï,)rnindef.nl>,
(mindef.nl>,

(rnindef.nl>,”
BS/AL/HDFC/Dir Begrot”

BS/AL/BSG”

_______

BS/AL/DS/Dir. Plan.”

__________

BS/AL/HDfC/Dir Begrot/Afd. BegrZ”
BSIAL/BSG” < (?1defi>,

B S/AL/DGB/DOBP/INT PL” < (),m indefni>,
BS/AL/DGB/DOBP/OP BELEID” < @mindef.nt>,

BS/AL/DGB/DSKJSTRATEGIE” < )rnindeC.nl>
Cc:” BS/AL/DGB/DSK/STRATEGIE” < (mindef.nI>,”

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfD BO”
mindef.nl>

Onderwerp: Re: Ier info: briefing WIV gepland
Dag allen,
Ik heb even gesproken en hij heeft me wat meer context gegeven voor de
briefing dinsdag van de diensten en hun ministers. Hieronder wat me meegaf (en dan mijn
interpretatie ervan natuurlijk):
- de WIV is het onderwerp van gesprek en dan focus op de problematiek met de toezichthouder.
- hou het bij de essentie, focus dus op waar de problematiek / geschillen zitten en benadruk wat
de diensten daarin nodig hebben.
- we kunnen de urgentie / het belang van een goede WIV inleiden met uitleg van de
veiligheidssituatie, maar dat moet leiden naar de WIV.
- de partijen aan tafel zitten nog redelijk ver uit elkaar op dit onderwerp, besef dit goed en wees
dus alert op die punten.
- advies om het niet breder te trekken en dus niet de CDS erbij uit te nodigen. De ministers
kunnen het wel wat breder trekken en de politieke en financiële punten meegeven (ook voor
Defensie breed dus).
- we zouden eventueel nog iemand extra erbij kunnen zetten, dacht dan aan de SG. Maar ook
hier gaf het advies om het klein te houden. Dus hij neigde naar het bij de 4 genodigden
houden. Maar mochten wij daar anders over denken, dan kan ik daar nog wel even bij hem voor
op de lijn komen - daar leek ruimte te zitten.



- laat de minister het aanbod doen om ook nog een veiligheidsbriefing (geopolitiek) te geven aan
de formatietafel. Refereer dan ook naar vorige keer dat we dat hebben gedaan en het nut ervan.

/ , / en / , zouden jullie vast een signaal kunnen
geven aan jullie BR-leden dat tve bezig zijn met de voorbereiding van de briefing over de WIV
en dat we vrijdag de stukken in de tas van de minister en hun stoppen? Ik denk dat we voor die
tijd niet de teksten van de diensten hebben, dus ik denk niet dat het lukt om eerst langs de BR te
gaan, maar als dat wel kan, dan doen we het uiteraard.

en , ik had eerder al even contact met1 over zijn mogelijke deelname, dus ik
mail hem ook even dat het advies is dat nu niet te doen. Ik neem jullie mee in de cc. Maar
daarnaast is het denk ik goed als hij ook van jullie info/advies krijgt.

en , willen jullie aan voorleggen dat als we haar bij het gesprek willen
hebben, we dat nog aan kunnen geven of vinden jullie het fijn als ik dat doe?

kan je ook een oplegnota voor de minister maken waarin de adviezen worden
meegenomen?
Groeten en fijne avond!

PS @ , mijn iPad heeft moeite met zoveel mensen in de ‘aan’ van de mail te zetten, dat is
de enige reden dat je in de cc staat, excuus

Van:” BS/AL/DGB/DSKISTRATEGIE” < @rnindef.nI>
Datum: woensdag 27 oktober 2021 om 14:08:00
Aan: “ , BS/AL/DGB/DSK” < (rnindefnl>,

BS/AL/DGB/DOBP” < ()mindefnl>, ‘
“< (mindef.nl>,

BS/AL/BSG” < (i)mindef.nl>,
BS/AL/DS/Dir. Plan.” < ()mindef.nl>,

BS/AL/HDfC/Dir Begrot/Afd. BegrZ” < (ilniinde[nl>,
BS/AL/DS/Dir. Plan./AFD BO”
i;mindef.nl>,” , BS/AL/BSG”

()mindef.nl>,” , BS/AL/DGB/DOBP/INT PL”
(amindef.nl>,” , BS/AL/DGB/DOBP/OP BELEID”

@inindef.n I>,” , BS/AL/DGB/DSK/STRATEGIE”
< )niindef.nI>
Cc:” , BS/AL/DGB/DSKJSTRATEGIE’ < @niindef.nl>
Onderwerp: Ter info: briefing WIV gepland
Dag allen,
Het gesprek van beide ministers en diensthoofden met de secondanten van de formerende
partijen blijkt reeds gepland te zijn, namelijk op 3 november van 15.15-16.45 uur (bij BZK).
Dit gesprek is met Hermans, Heerma, ]etten en Schouten. Focus van dit gesprek is in eerste
instantie de problematiek met de toezichthouder in relatie tot de WIV. We proberen de
veiligheidssituatie ook erbij bespreekbaar te krijgen (of een aparte briefing), maar het is
even de vraag in hoeverre dit lukt. En daarmee ook de vraag in hoeverre een wens van ons
om de CDS erbij te hebben kans van slagen heeft (als de WIV de focus heeft).
Van BZK begrepen we dat de secondanten geen hebben behoefte aan teksten of schriftelijke
conceptpassages voor een regeerakkoord, maar dat het wel verstandig is om mondeling
componenten aan te reiken.
We proberen nog wat meer informatie te krijgen, maar we zijn ook al bezig met de
voorbereidingen. De diensten zijn bezig met het verhaal van hun kant en met het
verhaal voor de minister (beide gebeurt samen met verschillende dossierhouders). We



proberen vrijdag een moment te vinden om het met de diensten te oefenen en hopelijk
maandag of dinsdag met de minister voor te bespreken.



Docnr. 13

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

85/AL
woensdag 27 oktober 2021 14:02
%Secretaris-Generaal, 85

BS/AL/BSG
Re: Bezoekers donderdag 28 oktober, 16:30 uur

Doe er maar bij of iemand van DGB

Van ‘%Secretaris Generaal BS < @mindet ni>
Datum: woensdag 27 oktober 2021 om 13:52:07
Aan: , BS/AL’ < ;@minde[nl>
Onderwerp: FW: Bezoekers donderdag 28 oktober, 16:30 uur

HLÏ

Hieronder de deelnemers aan het gesprek van morgen over de Spoedwet. Nogal een verschil in aantal tussen BZK en
Def. Wat vind jij ervan? Moeten er nog mensen van Def bij, bijvoorbeeld en ? Anders
kan ik ook lvragen contact op te nemen met BZK met het verzoek het gezelschap te reduceren.

Van: Postbus Secretariaat SG BZK <
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 13:03
Aan: %Secretaris-Generaal, BS <‘ -

CC: <1 @minbzk.nl>
Onderwerp: Bezoekers donderdag 28 oktober, 16:30 uur

Hoi

@minbzk.nl>

@mindef.nl>

Hierbij de bezoekers voor het overleg van morgen 16:30 uur:

Vanuit Defensie zijn dan de volgende personen aanwezig:

Met vriendelijke groet,

Secretariaat ——--- — Secretaris Generaal
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From: ‘ @mindef.nl>
Sent: Thursday, October 28, 2021, 8:16 AM
To: ‘ @mindef.nI>
Subject: FW: Voorbereiding overleggen morgen
Attachments: 20211025 CONCEPT spoed wetsvoorstel.docx; 20211028 Oplegnota gesprek SGen.doc;
Bijlage A overzicht inhoudelijke punten spoedwet.docx

Van: @mindef.nI>
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 18:53
Aan: @mindef.nl>
CC: @mindef.nl>; @mindef.nl>;

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

@mindef.nl>
Onderwerp: Voorbereiding overleggen morgen
Passage reeds beoordeeld in document 8

.4
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From: @mindef.nI>
Sent: Thursday, October 28, 2021 7:59 AM
To: @mindef.nI>
Subject: Fwd: Voorbereiding overleggen morgen
Attachments: 20211025 CONCEPT spoed wetsvoorstel.docx; 20211028 Oplegnota gesprek SGen.doc;
Bijlage A overzicht inhoudelijke punten spoedwet.docx

Kun je deze stukken voor me afdrukken svp?

Van: < (Zi)mindef.nI>
Datum: woensdag 27 oktober 2021 om 18:52:39
Aan: i;indefn1>
Cc: (ârnindef.nI>,

@rnindefnl>, (I1indef.nI>,
(mindef.nI>,

()niindef.nl>, @minde[nI>,
(L)mindefnl>

Onderwerp: Voorbereiding overleggen morgen

Passage reeds beoordeeld in document 8
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From: @mindef.nl>
Sent Thursday October 28 2021 11 00 PM
To: @mindef.nI>
Subject: Fwd: Wiv brieije BZK voorgang
Attachments: Stand van zaken toezeggingen analyse uitspraken EHRM en ratificatie Conventie
108+.docx; 211019 Oplegnota minister stand van zaken toezeggingen EK analyse jurisprudentie en
Cl 08.docx

Fyi

Van: < @indef1I>
Datum: donderdag2 oktober 2021 om 23:00:3 1
Aan: (mindefnI>
Onderwerp: Fwd: Wiv briefje BZK voorgang

fyi

Van: , BS/AL/DJZ” < @mindef.nI>
Datum: donderdag 28 oktober 2021 om 10:46:05
Aan: ()mindef.nI>
Onderwerp: Wiv briefje BZK voorgang

bijgaand ter informatie.
Naar ik heb begrepen is afgestemd met MIVD. en zouden betrokken zijn.
Onze minister heeft inmiddels ingestemd met de brief en deze wordt deze week voorgelegd aan min BZK ter
tekening.
Met vriendelijke groeten,

Directeuriuridische Zaken

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag 1
Postbus 2D7DI 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58 B

MDTN
T
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Ministerie van Defensie

Oplegnota
Ter besluitvorming n Ter info

Betreft Kamerbnef

Onderwerp Kamerbrief stand van zaken toezeggingen analyse uitspraken EHRM en ratificatie

Conventie 108+

Verzending door Ministerie van Binnenlandse Zaken

Deadline 18-10-2021

Bewindspersoon/SG/PSG MINDEF D STASDEF D 50 D PSG

Medeondertekening D Medeondertekening Mede namens 0 n.v.t.

Door tussenkomst van SO

In afschrift aan n.vt.

Afgestemd met DOB, MIVD, DCo

Onze referentie
BS202 10225 18

Dossierhouder

Directie Juridische Zaken
@m indef. fl1

Datum
19 oktober 2021

Bijlagen
Kamerbrief stand van zaken
toezeggingen analyse uitspraken
EHRM en ratificatie Conventie
108+

Paraaf

MinDef:

1. Aanleiding

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wiv 2017 in
de Eerste Kamer (wijziging n.a.v. uitslag raadgevend referendum Wiv 2017) heeft
de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) twee toezeggingen gedaan, namelijk:
• dat een door BZK opgestelde analyse van recente uitspraken van het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens inzake bulkinterceptie/bulkdata met de
Eerste Kamer wordt gedeeld, en

• dat Conventie 108+1 zal worden geratificeerd en dat het voorstel van rijkswet
daartoe na het zomerreces zal worden ingediend.

Met de als bijlage gevoegde brief wordt de Eerste Kamer, mede namens u, over de
stand van zaken in de uitvoering van deze toezeggingen geïnformeerd.

2. Gevraagd besluit

U wordt verzocht in te stemmen met de inhoud van de brief en — indien akkoord —

verzending van de brief mede namens u.

3. Advies

De brief is vooral procedureel van aard. Een inhoudelijke reactie volgt op een
nader te bepalen moment. De door BZK opgestelde analyse is inhoudelijk
afgestemd met DJZ en de diensten. DJZ is daarnaast betrekken bij de
totstandkoming van de Rijksgoedkeuringswet inzake Conventie 108+. Het advies
is om in te stemmen met de brief.

1 C108+ ziet op de modernisering van Conventie 108, het dataprotectieverdrag van de Raad
van Europa met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

SG:

Pagina 1 van 2



4. Dilemma’s

Geen.

5. Politieke en bestuurlijke context

Betreffende jurisprudentie en de ratificatie van Conventie 108+ hebben sinds de
presentatie van het rapport van de evaluatiecommissie Wiv 2017 een prominente
rol gespeeld in het politieke debat over het stelsel van toetsing en toezicht zoals
neergelegd in de Wiv 2017. In het bijzonder de voorzitters van de Commissie van
Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) hebben betreffende jurisprudentie
en conventie aangehaald ter onderbouwing van hun betoog om bindend toezicht
op de AIVD en de MIVD te realiseren. Dit betoog heeft tractie gekregen bij
verschillende partijen in de Eerste Kamer, die de minister(s) daarom om een
nadere toelichting hebben verzocht.

6. Financiën

Niet van toepassing.

7. Communicatie

Gelet op het procedurele karakter van de brier is het niet de verwachting dat de
brief aandacht zal krijgen van de pers. Het opstellen van een woordvoeringslijn
wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

8. Toelichting

Naar aanleiding van aanhoudende discussie over de eventuele consequenties van
de betreffende jurisprudentie en de ratificatie van C108+, is met de voorzitters
van de CTIVD en de TIB overeengekomen dat een drietal hoogleraren de vereisten
die de actuele jurisprudentie stelt aan de inrichting van het stelsel van toezicht en
toetsing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in kaart zal brengen. Ook de
eventuele gevolgen van de ratificatie van C108+ zullen door de hoogleraren bij
hun onderzoek betrokken moeten worden. Zodra dit onderzoek gereed is zal de
Eerste Kamer over de uitkomsten van het onderzoek worden geïnformeerd,
evenals de door BZK uitgevoerde analyse. De ratificatie van C018+ zal tot die tijd
worden aangehouden.

9. Bijlagen

Kamerbrief stand van zaken toezeggingen analyse uitspraken EHRM en ratificatie
Conventie 108+

DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN
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Van: KampHGJ
Verzonden: zondag 31 oktober 2021 1 5:11
Aan: BS/AL/DGB/KAB
Onderwerp: Formatie
Bijlagen: 0. Interne toelichting gesprek Wiv.pdf



De spreektekst is lang en ingewikkeld. Ik zal er zelf
iets van moeten zien te maken. Docnr. 23

De claim van 100 miljoen is wel erg toevallig een GEDERUBRICEERD

(groot) afgerond bedrag en naar mijn indruk
onvoldoende onderIopwd.

Voorbereiding gesprek formatietafel — interne toelichting voor minister

Aanleiding
Op 3 november a.s. (15:15 - 16:45 uur) spreekt u, samen met D-MIVD, de minister van BZK en
DG-AIVD, met de formerende partijen. Op 2 november a.s. (17:30 — 18:00 uur) vindt een
voorbespreking plaats met de SG, DGB, CDS, D-MIVD en DJZ. Ter voorbereiding ontvangt u hierbij
conceptversies van de volgende stukken:

1. Spreekpunten minister van Defensie (CONCEPT);
2. Gezamenlijke spreeklijn D-MIVD en DG-AIVD (CONCEPT);

a. Visual 1: Kaart dreigingsbeeld (CONCEPT, input van werkniveau moet nog verwerkt

worden);
b. Visual 2: Versterken slagkracht (CONCEPT, input van werkniveau moet nog verwerkt

worden en bedragen zijn nog niet volledig);
3. Q&A’s over de Wiv en actuele Defensiethema’s (strategische boodschap, Afghanistan)

(CONCEPT).

Lees wijzer
Alle stukken hebben de status van concept omdat deze nog nipt integraal zijn bekeken door SG,
DGB, CDS, D-MIVD en D]Z. Wel heeft op werkniveau reeds uitgebreide afstemming
plaatsgevonden, ook met BZK en AIVD. De genoemde functionarissen ontvangen deze
werkdocumenten tegelijk met u. Voor deze parallelle route is gekozen om u richting 3 november
tijdig in staat te stellen de stukken te lezen en om voldoende tijd te hebben om uw opmerkingen
en verzoeken tot aanvullingen te kunnen verwerken.

Opmerkingen die uiterlijk maandag 1 november om 12:00 uur worden doorgegeven, kunnen
worden verwerkt in nieuwe versies van de stukken die u dan maandag einde dag kunnen worden
aangeboden.

Krachtenveld
• Vanwege de nauwe insteek van het verzoek van de formatietafel (problematiek Wiv) is het

essentieel om duidelijk te maken dat er zowel inhoudelijk als financieel een veel bredere
behoefte is om aandacht te besteden aan de verslechterende veiligheidssituatie, zeker
gegeven de huidige staat van de defensieorganisatie. Dat kunt u in uw bijdrage doen. Deze is
zo opgesteld dat u alle elementen van de strategische boodschap kunt noemen, waarbij nu de
nadruk ligt op digitale weerbaarheid en slagkracht omdat dat het meest raakt aan het werk
van de dienst.

• Deze week is ambtelijk contact geweest met 7 over de briefing en de inhoud
ervan. Hij raadde aan dat u de formatietafel een bredere briefing over de veiligheidssituatie
(geopolitiek) aanbiedt waar ook de consequenties voor Defensie als geheel worden besproken.
Dit analoog aan de briefing die tijdens de formatie in 2017 ook is gegeven, toen door AIVD,

MIVD, CDS en DGPZ (BZ).
• gaf aan dat de partijen aan tafel nog uit elkaar liggen wat betreft de Wiv en dat

dit gesprek moet helpen om tot afspraken te komen.
• Ambtelijk BZK verwacht begin volgende week de conceptspreekpunten voor de minister van

BZK te kunnen delen.

Rolverdeling
• De minister van BZK en u leiden het gesprek kort in, waarna u het woord kunt geven aan de

diensthoofden voor hun gezamenlijke verhaal.
• Aansluitend kunt u, na of samen met de minister van BZK, het inhoudelijke verhaal politiek

kleuren en breder trekken naar de gevolgen van de veiligheidssituatie voor Defensie.

GEDERU BRICEERD
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From: ‘ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Sent: Monday, November 1,2021,4:14 PM
To: ‘ , BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nI>
Cc: , BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nI>
Subject: Re: nota sonderen tijdelijke wet cyberoperaties (Klaver en Bromet)

dank hiervoor. Ben zojuist vertrokken bij het LIMC.
Dank voor de nota. Als het nog schikt heb ik paar kleine puntjes.
Anderzijds nu al goed genoeg en zeer bereikbaar voor de minister.
Met vriendelijke groeten,

Van: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nl>
Datum: maandag 1 november2021 om 14:57:23
Aan: , BS/AL/DJZ” < )rnindef.nl>
Cc: “ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH’ < @mindef.nl>
Onderwerp: RE: nota sonderen tijdelijke wet cyberoperaties (Klaver en Bromet)

Ik begreep van dat de minister graag een profielschets krijgt van kamerleden die hij minder goed kent (de
niet-fractievoorzitters). Gevoegd dus een aangepaste nota met een profielschets van Laura Bromet gevoegd.
Ik hoor graag.
Groet,

From: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH
Sent: maandag 1 november 2021 11:18
To: , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>
Cc: , BS/AL/D]Z/Cl. NTRH < @mindef.nl>
Subject: nota sonderen tijdelijke wet cyberoperaties (Klaver en Bromet)
Goedemorgen
Aanstaande woensdagochtend spreekt onze minister met GL leden Klaver en Bromet over de tijdelijke wet
cyberoperaties. Ik heb gevoegde nota opgesteld (en heb daarbij dankbaar mogen putten uit de eerdere nota van

ter voorbereiding op het gesprek van onze minister met Kaag en Van Ginneken). Zou je hier vandaag een
blik op willen werpen? Bij akkoord zet ik het voor paraaf uit bij jou, de MIVD en 0GB.
Groet,

sr. juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 1 25;; CB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

mindefnI

Aanwezig op
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From: ‘ “< @mindef.nI>
Sent: Friday, November 5, 2021, 1:25 PM
To: “< @mindef.nl>; , BS/AL/BSG/Mobpool”

@mindef.nI>
Cc: @mindef.nl>;”

@mindef.nl>
Subjèct: Re: Terugkoppeling gesprek minister met voorzitter CTIVD

Hebben dr brief net binnen. Moet hemmnog lezen.

Van: @rnindef.nl>
Datum: vrijdag 5 november 2021 om 13:19:55
Aan: T @,mindef.n1>,

mindef.nl>
Cc: @mindef.nl>,

@mindef.nl>
Onderwerp: Re: Terugkoppeling gesprek minister met voorzitter CTIVD

Interessant: “5.1.2.1
Dit aspect is nu

nog buiten scope van de tijdelijke wetgeving gehouden.
Verder natuurlijk erg spannend wat de brief van de TIB gaat zijn en of het verhaal van de
TIB inhoudelijk stand houdt.
Groet,

Van: T, tiimindefnl>
Datum: vrijdag 5 november 2021 om 12:32:03
Aan: “ “ ()mindeC.nl>,

d)rnindeEnl>
Cc: “

“< rnindef.nI>
Onderwerp: FW: Terugkoppeling gesprek minister met voorzitter CTIVD

Voor zover nog niet bij jullie bekend.
Groeten

From: , BS/AL/D]Z/CI. NTRH < @mindef.nl>

Sent: vrijdag 5 november 2021 12:22
To: , BS/AL/BSG < @mindef.nl>;

_____________

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

______

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

@mindef.nl>; @mindef.nl>
Subject: Terugkoppeling gesprek minister met voorzitter C11VD
Allen,
Op basis van wat ik van de secretaris van de CTIVD t ) heb vernomen, doe ik jullie hierbij een zeer
beknopte terugkoppeling toekomen van hetgeen de minister gisteren (4 november) met de voorzitter ClVD heeft
besproken. Een en ander kan mogelijk nog worden aangevuld zodra we ook een terugkoppeling uit onze lijn
hebben ontvangen (vul dus vooral aan waar nodig ).

- Het was een constructief gesprek. De voorzitter CTIVD toont zich bereid om mee te werken aan een oplossing
voor ervaren problematiek.



Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 1 2511 CE Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag MPC 586

T
@mindef.nI

wwwdefensie.nl

Met vriendelijke groet,

juridisch bestuurlijk adviseur



Van: KampHGJ
Verzonden: maandag 8 november 2021 22:06
Aan 8S/AL/BSG
Onderwerp: PvdA

Nieuwe versie van nota voor gesprek met PvdA morgen over WIV op mijn bureau aub.

Henk

Docnr. 28



Docnr. 29

Van: KampHGJ
Verzonden: maandag $ november 2027 22:07
Aan: 4 8S/AL/BSG
Onderwerp: PvUA/WIV
Eijlagen: 211108 Nota minister ter bespreking (sonderen spoedwet cyberoperaties) Kathmann

PvdA.pdf
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Van: , BS/AL/DGB/DSK
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 11:48
Aan: , BS/AL/DJZ < @mindef.nI>
Onderwerp: RE: Stuurgroep Wiv / MS zodadelijk
Een ambtenaar met haast is niet vertrouwenwekkend, het schip van staat moet rustig over
de baren vaten.

Van: , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 11:21
Aan: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>
Onderwerp: Stuurgroep Wiv / MS zodadelijk

wellicht is het voor jou toch handiger op eigen gelegenheid naar BZK te lopen.
Ik zit zo in de MS en die duurt officieel tot 12.45 uur. Als de MS echter uitloopt ga ik om
12.50 uur weg en vervolgens in draf naar BZK. Dat laatste wil ik jou natuurlijk niet aandoen.
Akkoord?
Met vriendelijke groeten,

Directeur Jurïdische Zaken

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 cB 1 Den Haag 1

______

Postbus 20701j 2500 E5 1 Den Haag 1 MPC 58 8

MDTN
T
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From: @mindefnl” < @mindef.nI>
Sent: Thursday, November 11 2021 5:58 PM
To: @mindef.nI>; @mindef.nI>;

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

@mindef.nl>
Subject: Stuurgroep Wetswijziging WIV

Korte terugkoppeling met een vraag, zie tweede bullit onder spoedwet. N.B.: eerdere mail was
blijven hangen, dus deze terugkoppeling is wat later dan ik had bedoeld.)
‘Spoedwet’
- ongemak bij de juristen over strakke deadlines/ambities van ministers en SG’en (voor kerstreces
door IK en EK)
- verder geen zaak van deze stuurgroep [N.B.: vind ik zelf wat merkwaardig, welk
sturingsmechanisme is nu van toepassing op de totstandkoming van de ‘spoedwet’?]
Externe juridische analyse
- commissie is compleet en gestart
- analyse te verwachten in december of januari (laatste is waarschijnljker dan het eerste)
Voortgang wijzigingstraject
- overleg met de toezichthouders over wijziging wet krijgt nu informele status, zou ook de
voorkeur hebben van de toezichthouders zelf
- eerste opzet van de hoofdlijnennotitie van de hand van DJZ/Defensie ( ) besproken. Moet
nog veel aan gebeuren, maar dat spreekt van zelf en is het goed dat er nu wat ligt waaraan verder
kan worden gewerkt. Afgesproken dat er een inleiding moeten komen waarin het verhaal van de
wetswijziging kort en krachtig wordt verteld. Heb ik zelf ook bepleit. Centraal in dat verhaal is
‘en-en’, geen ‘balans’ met ‘plussen en minnen’. Effectievere waarborgen, niet minder
waarborgen. Dat is althans wat ik heb bepleit.
Toezichtstelsel
- notitie van was bedoeld om de gedachten te bepalen
- op zichzelf een goede notitie, maar...
- ik heb een punt gemaakt van 5.1.2

1
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From: @mindef.nl>
Sent: Thursday, November 18, 2021, 10:07 PM
To: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH’ < @mindef.nl>;”

@mindef.nl>
Cc: “< @mindef.nl>
Subject: Re: Concept verslag overleg SGs inzake Tijdelijke wet cyberoperaties

Kvo
Vraag 1) wie gaat er mee als secr van de meeting, of is secr ctivd de aangewezene?
Vraag 2) ik zie in mijn agenda van 0945-1030 voorbespr gesprek metb staan. Wie zijn daar
bij? , zou jij daarbij aanwezig kunnen zijn, of ? Ik zou iig graag een hardcopy van je
verslag willen en de meest recente ‘tijdelijke wet’.
Meer een opmerking, ik denk niet dat optie 1 het kernprobleern zoals ook dat benoemt gaat
oplossen. 5.1.2.1, 5.2.1

Ik zie echt weinig andere opties.
Dank voor je werk.
Grt

Van:” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < rnindef.nl>
Datum: donderdag 1$ november2021 om 21:57:56
Aan: “ “ (irnindef.nl>,

(?mindet.nl>
Cc: “ ‘amindef.nl>
Onderwerp: FW: Concept verslag overleg SGs inzake Tijdelijke wet cyberoperaties

Gevoegd het verslag van het gesprek van vanmiddag met de SG’s inzake de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD

naar landen met een offensief cyberprogramma. Met betrekking tot het gesprek dat morgen (vrijdag) gepland staat

met de toezichthouders is het volgende van belang:
heeft meegedeeld de juridische directeuren nadrukkelijk niet bij het gesprek te willen betrekken.

Dat zet de deur open voor juridische discussies terwijl het juist de bedoeling is om tot praktische
oplossingen te komen. Het is niet de verwachting dat een gesprek met de juridische directeuren (gelet op
de planning) nog kan plaatsvinden.

- Het is van belang dat in het overleg vast komt te staan welk problematiek slechts met een wetswijziging kan
worden geadresseerd, en dat ook de TIB en de CTIVD zich aan die conclusie verbinden. 5.1.2.i

Naar ik van heb begrepen is dit in lijn wat jullie al per annotatie ter voorbereiding
op het gesprek is meegedeeld.

- In de tussentijd zal de tijdelijke wet per nota aan beide ministers worden aangeboden. Naar verwachting is
het in tijd niet mogelijk om de ministers tijdig te informeren over de uitkomst van het gesprek met de
toezichthouders.

- De minister zal op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de inhoud van de regeling. Punt van aandacht is dat
de tijdelijke wetS.2.’, 5.1.2.1

Met vriendelijke groet,

De minister zal op dit punt moeten worden gewezen.



juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 2D7D1 1 2SDD ES Den Haag MPC 588

T
@mindef.nl

www.defensie.nl

From: @minbzk.nl>
Sent: donderdag 18 november 2021 19:23
To: @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>;
@minbzk.nl>; , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH

< @mindef.nI>; @minbzk.nl>
Subject: Concept verslag overleg SGs inzake Tijdelijke wet cyberoperaties
Beste allen,
Hierbij het concept verslag van het overleg vanmiddag.
Mvg,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geudresseerde 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 in not intended for you. 1f you are not the addressee or if this mensage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the mensage. The State acceptn no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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From: “< @mindef.nl>
Sent: Thursday, November 18, 2021, 9:00 AM
To: ‘ @mindef.nl>;

@mindefnl>;” @mindef.nl>
Cc: ‘ @mindef.nl>; ‘ ‘ @mindef.nl>;

@mindef.nl>;
@mindef.nl>;” “< @mindef.nl>;

@mindef.nl>; , BS/AL/BSG/Mobpool’
@mindef.nI>

Subject: Re: tijdelijke regeling

Check.
Punt 6: prima521’ 5.2.1

Van: @rnindef.nl>
Datum: donderdag 1$ november2021 om 07:17:25
Aan: (Eîniindef.nl>,

()mindef.nl>,” mindef.n1>

Cc: < (i)inindef.nl>,
)mindef.nI>, 1 (inindef.nl>,

@rnindeEnl>,”
(inindef.nl>, ()n,indef.nl>,

II )mindef.nl>

Onderwerp: Re: tijdelijke regeling

Mail niet doorzetten

Ik zie alleen email.
1)5.2.11 5.1.2.1 -

2) neem aan dat teruggekoppeld heeft mbyt gesprek
3)

5.2.1, 5.1.2.i

4)
5) hem verteld dat mindef en pol altijd eindverantw willen blijven:
mindef gaf aan ‘ik volgde ctivd en als ik dat niet doe inform ik direct de
kamer/civd
6) dat laatste is innthe end een pol cali waarvan denkt dat hij wint
en sg ziet dit ook als groot risico
Belangrijk: probleem niet afschalen, druk erop houden.
Grt

Van: (î),iriindef.nl>



Datum: woensdag 17november2021 om 19:30:00
Aan:”
< @mindef.nl>
Cc:

(1i’mindef.nI>,
(cPimindefnÏ>,

@mindef.nl>,

(),mindef.nl>
Onderwerp: Re: tijdelijke regeling

(,rnindef.nl>, “

(niindef.nl>,”
< ()mindef.nI>,

< ‘mindef.nl>,

Dank, . Bespreek ik morgen graag verder. Van groot belang dat we als diensten
gezamenlijk blijven optrekken, uiteraard op voorwaarde dat het probleem wordt opgelost. Dat
laatste — het probleem oplossen en niet volstaan met een halfbakken ‘oplossing’ — was
duidelijk ook de bedoeling van . Zij suggereerde verder een soort trial-bijeenkomst
waarbij we de toets van de TIB proberen na te spelen.

Van: “ “ < (i,mindef.nl>
Datum: woensdag 17 november 2021 om 18:39:07
Aan: “ “ < ipindef.nl>,

Tot morgen,
Groet,

@rn indef.n 1>
“<

(i)mindef.nI>,
“< rnindef.nl>,

(rnindeEnl>,

(lniindef.nl>,

“<

(i)rnindef.iiI>,

Cc:
<

(imindefnl>, “

“< @rnindef.nl>,

“< @milldef.nl>,
nindef.nl>,

< (arnindef.nl>
Onderwerp: Re: tijdelijke regeling

Beste
Om ter voorbereiding alvast te reageren op het punt van : 5.2.1, 5.1.2.1

Van: “ “ < (Zinindef.nl>
Datum: woensdag 17november2021 om 18:04:03
Aan: “ “< (d)mindef.nl>
Cc: “ “< @inindef.nl>,
< “< (ui)mindef.nl>,



(mindef.nl>, T, (â)m 1 ndef. ni>,
nindef.nl>,

(i)mindeF.nI>, “ “ tdrnindef.nl>,
1< ()rnindef.nl>

Onderwerp: Re: tijdelijke regeling

Dank. Ik ga vanavond lezen.
Sprak zojuist over5’2’ 5.2.1

We hebben afgesproken elkaar morgen nog even te bellen, na lezing van de u.
waarschijnlijk zijn voor onze voorbespreking.

Van: “ “< (niindeEnl>
Datum: woensdag 17november2021 om 17:24:08
Aan: “ “ (a”mindef.nI>
Cc: “ “ nindeEnl>,

tniindetnl>, “ “ (Zimindef.nl>, “B
(Zi)rnlndef.nI>, “ @rnindefnl>,

(inindefnl>, “

(1mindeF.nI>, “ “< (i)rnindef.nl>,
iiiindef.nl>

Onderwerp: tijdelijke regeling

GEDERUBRICEERD
Hol
Gevoegde stukken zijn zojuist aan onze SG en SG BZK aangeboden ter voorbereiding op het overleg morgen over de
tijdelijke regeling (in aanwezigheid van beide diensten). Je hebt morgenochtend een voorbespreking met ons (JZ en

80) om gevoegde stukken door te spreken en de vergadering voor te bereiden. Belangrijkste stuk is de oplegger.

In de mail aan BSG heb ik gezegd dat het belangrijk is om de SG mee te geven dat er in de oplegger twee opties

worden geschetst.5.2.’, 5.1.2.i

Overig (ook aan SG meegegeven)
Daarnaast kan het zijn dat begint over gesprekken met de toezichthouders in het kader van het reguliere

wetswijzigingstraject naar aanleiding van het rapport van de ECW. Aanstaande woensdag (24 november) is er op

verzoek van een gesprek ingepland met de secretarissen van zowel de TIB als de CTIVD om te spreken over

de thema’s bulk, OOG en GDA. (projectcoördinator) zit het overleg voor en er wordt ook

aanwezigheid van de diensten, CZW en DJZ op werkniveau verwacht. Op werkniveau zijn zorgen geuit (door zowel

AZ als de AIVD als de MIVD) over de timing van dit gesprek. In dezelfde week vinden er ook gesprekken over de

‘tijdelijke wet’ plaats met de CTIVD en de 118. Ik heb mijn twijfels over of dat voldoende in samenhang wordt

bezien. Ik weet niet in hoeverre SG BZK dit met onze SG heeft afgestemd, maar in ieder geval goed dat zij weet dat

deze zorgen bestaan. Ik zou haat adviseren het overleg niet op dit moment over deze onderwerpen te laten

plaatsvinden.
Groeten,



1
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From: @mindef.nI” < @mindef.nI>
Sent: Thursday, November 18, 2021, 1 1:56 AM
To: ‘ , BS/AL” < @mindef.nl>; ‘ BS/AL/DJZ

@mindef.nl>
Cc: ‘ , BSI AL! HDB/ Belmdwrs” < @mindef.nl>;

@mindef.nI>;
@mindef.nI>

Subject: Tijdelijke regeling

Beste en
Aangezien ik5”2 niet aanwezig kan zijn bij het overleg en ik

begrijp niet op een andere manier te kunnen aansluiten, hierbij mijn belangrijkste input.

- De tijdelijke regeling moet het specifieke en urgente probleem dat in 5.1.1.b is geagendeerd

ook werkelijk oplossen.
- Daarvoor is noodzakelijk dat 5J2i

- Onze appreciatie is dat het huidige voorstel daarin nog onvoldoende voorziet.

- Wat de opties betreft die in de oplegger staan, gaat onze voorkeur uit naar 5.2.1, 5.1.2.i

1
Veel succes,
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From:” “< @mindef.nI>
Sent: Thursday, November 18, 2021, 9:09 PM
To < , @mlndef fl1>

@rnindef.nI>;” “< @mindef.nl>;”
V “< @rnifldef.nl>; ‘% “< @mindef.nl>;

@mindef.nI>
Subject: Fwd: Concept verslag overleg SG’s inzake Tijdelijke wet cyberoperaties
Attachments: Verslag overleg SG’s 18 november inzake Tijdelijke wet cyberoperaties.docx

Van: “ ,, BS/AL/DJZ” < (rnindef.nl>
Datum: donderdag 1$ november 2021 om 20:06:24
Aan: “ “ (tinindef.nI>
Onderwerp: fwd: Concept verslag overleg SG’s inzake Tijdelijke wet cyberoperaties

, verslag heb ik nog niet gelezen, maar alvast bijgaand ter informatie.
Met vriendelijke groeten,

Van: “ ()niinbzk.nl>
Datum: donderdag 18 november2021 om 19:24:3 1
Aan: t i’ninbzk.nl>,

minbzk,n l>, “ , BS/AL/DJZ”
(i)nitndet_nl>, “ t ()r31Inbzk ni>,

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (),rnindefnl>, ‘

iminbzk.nl>
Onderwerp: Concept verslag overleg SG’s inzake Tijdelijke wet cyberoperaties

Beste allen,
Hierbij het concept verslag van het overleg vanmiddag.
Mvg,

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voot u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht 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 1f 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: ‘ @mindef.nl>
Sent: Thursday, November 18, 2021, 10:34 AM
To: ‘ BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Subject: RCONCEPT Tijdelijke regeling cyberonderzoeken versie 1.3

Ik ben erbij om 12.00 uur. Bespreek nu voor met mijn eigen mensen.

Van: , BS/AL/DJZ” < (),rnindef.nl>
Datum: woensdag 17 november 2021 om 23:07:27
Aan: @rnindet1l>
Onderwerp: Fwd: CONCEPT Tijdelijke regeling cyberonderzoeken versie 1.3

zekerheidshalve - ondanks het late tijdstip - bijgaand ter informatie. Ben jij voldoende
betrokken?

noch , noch ikzelf waren aan het werk vanmiddag. Wij hebben daarom ook nog
geen appreciatie. Die komt in de loop van de ochtend. Morgenochtend is er om 9.00 uur (als dat
niet gewijzigd wordt) al wel een voorbespreking met. Daarvoor ben jij denk ik niet
uitgenodigd?
Vanaf 12.00 tot 13.30 uur spreken wij met de SGBZK over het concept. Daar ben jij bij zag ik.
Heb jij dit concept gezien? Als jij nog specifieke inbreng waarmee en rekening
moeten houden, verneem ik dat natuurlijk graag.
Met vriendelijke groeten, —

Van:” , BS/ALIBSGIMobpooI” < (itrnindefnl>

Datum: woensdag 17 november 2021 om 14:28:50
Aan: “ , BS/AL/DJZ” < )mindef.nl>

Onderwerp: fW: CONCEPT Tijdelijke regeling cyberonderzoeken versie 1.3

Hi
Hierbij.
Groet,

From:
Sent: woensdag 17 november 2021 14:16

@minbzk.nl>;

@minbzk.nI>; 1
@mindef.nI>;’ , BS/AL/DJZ/CI. NTRH

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

@minbzk.nl>;
@ mi ndef. nI>;
@minaz.nI;

To:

@minbzk.nl>

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

@mindef.nl;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH <

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

@minbzk.nI>;
BS/AL/BSG/Mobpool <

@minbzk.nl>;

BS/AL/BSG <

@mindef.nI>;
@nctv.minjenv.nl;



Cc: @minbzk.nI>
Subject: RE: CONCEPT Tijdelijke regeling cyberonderzoeken versie 1.3
Importance: High
Beste collega’5,
Onder dankzegging aan , bijgaand het door mij aangepaste wetsvoorstel en bijbehorende MvT. 5.2.1, 5.1.2.i

Graag aandacht voor alle pm-s en de wijze waarop het betoog is opgebouwd.
Groet,

Van:

__________
__________

Verzonden:
Aan:

@mindef.nl < @mindef.nl>
dinsdag 16 november 2021 18:12

@minbzk.nI>;

__________

@mindef.nl;’

___________

@mindef.nl;

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

@minbzk.nI>;

___________

@minbzk.nl>;
@ min def. nI;

- Ik heb niet scherp wat precies de tassendeadline is (ik ga uit van ergens einde middag?). Mijn verzoek aan
jullie is om morgen uiterlijk 13:00 eventuele noodzakelijke omissies of suggesties mbt de toelichting aan
mij door te geven die eraan in de weg staan het stuk in deze vorm aan te bieden. Ik kan dan zorgen voor
bundeling van de input en een tassenversie.

Nog een laatste inhoudelijke opmerking:
-5.2.1, 5.1.2.i

@minbzk.nI>; @mindef.nl>;
@ mi nd ef. ni>

@minbzk.nl>;
@ mi ndef. ni;

@mindef.nl;
@minbzk.nl>;

@mindef.nl;

@minbzk.nl>;

@minbzk.nl>,
@mindef.nl; @minaz.nl

@nctv.minienv.nI;

@ mindef. ni@minbzk.nl>;

___________
___________

CC: @minbzk.ni>
Onderwerp: CONCEPT Tijdelijke regeling cyberonderzoeken versie 1.3
Beste collega’s,
Met veel dank aanR voor de aanvullingen op de wetsartikelen hierbij een nieuwe versie van de toelichting.
Enkele opmerkingen:

- De focus voor deze week ligt op het advies over de scope van de regeling. We begrijpen dat de SG’s en de
ministers graag kennis nemen van daaronder liggende de regeling en toelichting. Het is echter ondoenlijk
om voor de tassendeadline van morgen een volledig afgestemde, volledige en vloeiend lopende
toelichting te hebben bij de breedst mogelijke scope van de regeling.

- We hebben daarom voor wat betreft de regeling verder gewerkt in de versie zoals die er vrijdag lag.
5.2.1, 5.1.2.i



Veel dank voor al het werk!
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Defensie
Bestuursstaf

Mf_
E:..... @mindef.nl

Ministerie van Defensie

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. 1f 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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Onderwerp: Voorbespr. WIV spoedwet
Locatie: PKC, kamer SG, A-1 15

Begin: do 18-11-2021 09:00
Einde: do 18-11-2021 09:30
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: dJ, BS/AL
Verplichte deelnemers: ‘‘ BS/AL/BSG/Mobpool; B5/AL/DJZ;

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH; : BS/AL/DJZ/CI. NTRH

Op verzoek van (dit. DJZ) dient een gesprek van een half uur plaats te vinden ter
voorbereiding van het gesprek over de WIV-spoedwet en het gesprek tussen SG MinDef en SG BZK later
op de dag.



Docnr. 45

From: ‘ “ @mindef.nl>
Sent: Friday, November 19, 2021, 8:I3AM
To: “< @mindef.nl>
Subject: Fwd: tijdelijke regeling
Aflachments: 20211116 Gesprek vz. CTIVD en DMIVD.docx

Graag een hc van het document

___________

Van: “ ti)tn mde f’.n t>
Datum: donderdag 18november2021 om 10:48:55
Aan: “ “ ()rnindef.nl>,
< (mjndeEnl>,

?1<

Cc:”

Onderwerp: RE: tijdelijke regeling
(ï),mindeC.nl>

Beste collega’s,
Bijgevoegd een verslag van het gesprek dat plaatsvond tussen D en vz. CTIVD
Vriendelijke groet,

From: @mindef.nl>
Sent: donderdag 18 november 2021 09:00
To:

@ mindef. n1>
‘r

@ mi ndef. ni>;

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

@mindef.nl>

?1<

(1i),rn indef.n t>
)mindef.nl>,

(j)mindef.nl>, “ “ (mindef.nl>,
rnindef.nl>, <

Cc:

(rnindef.nt>, “

@rnindef.nl>,

@ mi ndef. nI>;

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

>;

@ mi ndef. ni>

Subject: Re: tijdelijke regeling
Overige passages reeds beoordeeld in document 35



Docnr. 47

From: “

Sent Friday November 19 2021 8 22 AM
To:

Cc:
@mindef.nl>;

Wat een uitstekend verhaal.

Van: ‘ t < tnindeEnl>
Datum: woensdag 17november2021 om 17:35:44

mindeEnl>
(rninde[nl>,

‘t < (i)mindefnl>,
t,

t1< (i:mifldef.fl1>,
(minde[nl>,

(rnindefnI>,

1.

@mindef. ni>

@mindefnl>;
@mndefnl>

ii II

11<

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

@mindef.nI>
Subject: Re: tijdelijke reqelinq

@mindefr
@mindef.nl>;

u

@mindef.nl>;

)mindef.nl>;
4obpool

(rnindefnl>,

Aan:”

__________

Cc: “

@mindefnl>,

11< rnindef.nl>,
t, t,

< i1IÎ1indeE[il>
Onderwerp: RE: tijdelijke regeling

Beste
Bijgevoegd ook een uitwerking op hoofdlijnen van een denkrichting van onze SG, die aangaf te willen verkennen of
5.1.2., 5.2.1

Groeten,

From: @mindef.nl>
Sent: woensdag 17 november 2021 17:24
To: @mjndef.nl>
Cc:

@ mi ndef. n 1>;
@ mi ndef. nI>;

@mindef.nl>;

@mi ndef.nl>;

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

@ mi ndef. ni>;
@ m indef. n 1>;

Subject: tijdelijke regeling
Overige passages reeds beoordeeld in document 35
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GEDERUBRICEERD

Denkrichting ‘dynamische geïntegreerde’ benadering Tijdelijke wet onderzoek naar landen met een

offensief cyberprogramma

Probleemstelling
Om zicht te kunnen krijgen op de intenties, capaciteiten en activiteiten van statelijke actoren met een

offensief cyberprogramma tegen Nederland volstaan klassieke onderzoeksmethoden en een statische

wijze van toetsen, zoals deze zijn voorzien in de Wiv 2017, niet langer. Dit leidt tot knelpunten op het

gebied van zicht en snelheid. Zo heeft kabelinterceptie ten behoeve van het inlichtingenproces nog

altijd niet plaatsgevonden en kunnen diensten niet goed zicht opbouwen op landen met een offensief

cyberprogramma tegen Nederland.

Zicht en snelheid
De digitale dreiging richting Nederland, de wijze waarop tegenstanders in het digitale domein opereren

en de manier waarop de diensten deze ontwikkeling het hoofd moeten bieden is sinds de

totstandkoming van de Wiv 2017 wezenlijk veranderd. Landen met een offensief cyberprogramma

hebben een sterke intentie om de belangen van Nederland en haar bondgenoten te raken. Zij

beschikken daartoe over aanzienlijke cybercapaciteiten en voeren dagelijks een substantieel aantal

heimelijke digitale activiteiten uit. Om ons hiertegen te kunnen verweten is zicht nodig op deze

activiteiten. Aangezien de wijze van opereren door betreffende landen steeds geavanceerder wordt,

zijn zij echter steeds minder goed vindbaar en herleidbaar. De diensten zijn daarom genoodzaakt hun

onderzoeksmethoden hier op aan te passen. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten die de diensten

hinderen in de noodzakelijke snelheid van handelen.

Wijze van toetsen
Kenmerkend voor operaties in het cyberdomein is dat het einddoel voorafgaand aan de start van de

operatie bekend is, namelijk zicht verkrijgen op digitale aanvalsplanning van een tegenstander. De

exacte route waarlangs dat doel kan worden bereikt wordt echter vaak pas tijdens het onderzoek

duidelijk. De precieze waarde van te verwerven gegevens is op voorhand nog niet altijd goed te meten,

laat staan af te wegen tegen het (potentiele) privacyrisico. Dit klemt te meer als het gaat om een nog

ongekende dreiging, die zichtbaar moet worden gemaakt door de inzet van de hackbevoegdheid. Een

blauwdruk van deze dynamische operaties valt op voorhand vaak niet te geven maar is bij een op

zichzelf staande statische rechtmatigheidstoets vooraf wel vereist. Inzet die nodig is om volwaardig

onderzoek te doen naar digitale dreiging stuit daardoor vaak af op een proportionaliteitsafweging,

waardoor de inzet niet of slechts in sterk afgezwakte vorm kan plaatsvinden. In het kader van de

verlenging van toestemming voor de inzet van bevoegdheden wordt daarnaast concrete opbrengst

vereist, waar deze bij langlopende operaties die van meer strategische aard zijn niet altijd op korte

termijn kan worden gegeven.

Oplossingsrichting
Effectieve toetsing en toezicht op een bij uitstek dynamisch proces als inzet van bevoegdheden in het

cyberdomein kan niet anders dan eveneens dynamisch worden uitgevoerd. Dat betekent dat er

voorafgaand aan inzet een voldragen belangenafweging plaats moet vinden die aansluit bij en recht

doet aan de stand van het onderzoek en de in verband daarmee op dat moment beschikbare kennis.

Op deze manier hebben toestemmingsaanvragen ook daadwerkelijk toegevoegde waarde zonder te

verworden tot een ‘papieren werkelijkheid’.

5.1.2.i, 5.2.1
—p

GEDERUBRICEERD
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Voordelen van deze oplossingsrichting
5.1.2.1, 5.2.1

.

.

.

.

.

.

.

.

Technische achtergrond
Statelijke actoren met een offensief cyberprogramma tegen Nederland maken gebruik van duizenden
verschillende soorten aanvalsinfrastructuur verspreid over de gehele wereld. Elk stuk
aanvalsinfrastructuur ondersteunt een klein gedeelte van de aanval. Dit maakt dat zicht op slechts een
klein deel onvoldoende is om zicht te kunnen verkrijgen op het geheel van de dreiging. Bovendien
wisselen betreffende landen voortdurend van aanvalsinfrastructuur, waardoor het steeds moeilijk is
hun activiteiten te volgen. Daarnaast wordt het ook moeilijker om de geautomatiseerde werken waar
deze landen gebruik van maken, binnen te dringen, aangezien zij hun beveiliging steeds verhogen. Dit
bemoeilijkt het doen van zogenaamd ‘upstream onderzoek’, waarbij de diensten het spoor naar de
achterliggende cyberactor proberen te volgen tot de bron en daar inzicht te krijgen op de intenties,
capaciteiten en activiteiten van de cyberactor. De omvangrijke en snel wisselende infrastructuur
bemoeilijken dit upstream onderzoek. Het is noodzakelijk om op alle onderdelen een positie te
hebben, om zicht te hebben op de intenties van de actor. Dit betreft de inzet van de hackbevoegdheid
ten aanzien van de verschillende onderdelen van de digitale aanvalsinfrastructuur van de actor.
Kabelinterceptie vormt hierbij een bruikbaar middel om een nieuwe aanvalsinfrastructuur te
onderkennen en netwerken inzichtelijk te maken.

Gelet op de modus operandi van landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland, zijn de
diensten genoodzaakt om ook actief in te zetten op de laag van de aanvalsinfrastructuur waarbij de
actor gebruik maakt van legaal en illegaal verworven openbare en/of commerciële
internetinfrastructuur. Hier zijn ook andere gebruikers actief. Dit is een cruciale laag binnen de
aanvalsinfrastructuurvan de actor, die doorgaans het tussenstation betreft van het aansturen van een
digitale aanval (laag 1) en het daadwerkelijk uitvoeren van de aanval (laag 3). Bij inzet op deze laag is
het onvermijdelijk dat er een privacyinbreuk wordt gemaakt ten aanzien van andere gebruikers.

Nadelen van deze oplossingsrichting
• 5.1.2.1, 5.2.1

GEDERUBRICEERD



Docnr. 49

From: , ES/AL
Sent: vrijdag 19 november 2021 18:02

To: , BS/AL/DJZ; %Secretaris-Generaal, BS

Cc: BS/AL/DJZ/CI. NTRH; , BS/AL/BSG

Subject: Re: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief

cyberprogramma

Prima dank voor je toelichting! Als jullie het van te voren even met mij afstemmen is het nooit een
probleem en hoef ik niet te gissenD
Fijn weekend!

Van:” , BS/AL/DJZ” < @miiidef.nl>
Datum: vrijdag 19november2021 om 16:57:30
Aan: “ , flS/AL” < @,rnindefnl>, “%Secretaris-Generaal, BS”

(,mindef’nl>
Cc: “ , 3S/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (mindefnl>,
BS/AL/BSG” < mindeEnl>
Onderwerp: Re: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

ter voorkoming van misverstanden graag het volgende.

Dc stukken volgen de regLiliere lijn via XPW en door tussenkomst van jou naar de minister.

Gelet op weekendtassen en lBabs is ook - na overleg met BSG - de secretariaten gewezen op deze stukken

zodat hiermee rekening kon worden gehouden.

Geenszins is het de bedoeling geweest om jou als SG te passeren en de stukken voor jouw akkoord door te
sturen naar de minister. Een en ander is bedacht om op vrijdagmiddag service gericht te opereren, maar ik
begrijp dat dit slechts tot verwarring heeft geleid. Dat doen we de volgende keer anders.

Met vriendelijke groeten,

Van: “ , 85/AL” < @mindefnl>
Datum: vrijdag 19november2021 om 14:00:05
Aan: “%Secretaris-Generaal, B S” < ()ii indef.nl>

Cc: “
, BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (ii’mindefnl>,”

BS/AL/BSG” < fiimindefnl>,” , BS/ALIDJZ” < Zmindef.nl>
Onderwerp: Re: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Mij ontgaat geheel waarom dit stuk niet gewoon ordenteljk via de lijn en xpost wordt aangeboden! HET IS
NIET STG. Graag in het vervolg de ordentelijke weg via de lijn volgen. Ik moet er richting de minister

tenslotte nog iets van kunnen vinden. Dat kan echt zo niet.

1



Met vriendelijke groet,

Van: “%Secretaris-Generaal, BS” @rn indef.nl>
Datum: vrijdag 19 november 2021 om 13:56:22
Aan: , BS/AL” < @mindeEtl>
Onderwerp: FW: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief
cyberprogramma

Van: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 13:54
Aan: %secretariaatminister, BS < @mindef.nl>; %Secretaris-Generaal, BS

@mindef.nl>
CC: , BS/AL/BSG < @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Goedemiddag,

Op verzoek van wil ik jullie graag wijzen op de als bijlage gevoegde stukken die onder
3S20210253$0 zijn ingeboekt en uitstaan op SG en minister.

Groet,

________

Van: “ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < Ei)mindeEnl>
Datum: vrijdag 19november2021 om 12:10:27
Aan: (i,tindef.n1>,

(mindef.nl>, < (),rnindeC.nl>,
< (lniindef.nI>,

tiiiindefnl>
Cc: ‘%Kabinet Directie MIVD, BSt’ < (mindef.nl>
Onderwerp: Tijdelijke wet onderzoek AIVD en M[VD naar landen met een offensief
cyberprogramma

Hoi

In de inbak van jullie directeuren staan de als bijlage gevoegde stukken. Zouden jullie
dit onder de aandacht van jullie directeur kunnen brengen? Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

T
mindefnl

www.defensie.nl
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Docnr. 52

Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nI>
Verzonden: maandag 22 november 2021 20:59
Aan: , B5/AL/DGB < @mindef.nl>; , BS/AL/DS

@mindef.nl>; , BS/AL/DS < @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Aanvulling annotatie RVI - tijdelijke wet

Komt morgen aan orde tijdens voorbereiding RVI

Van: “ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (imindetnl>
Datum: maandag 22 november 2021 om 20:53:08
Aan: ‘

, BS/AL/DGB/DSK” < (inindefnl>,”
(m mde fnl>, “ , BS/AL/DJZ”

‘?ni i ndef.nl>
Cc:” , BS/AL/DGB/DSKIIGO CYBER” < ()mindeEnl>,

(d,iriindef.nl>, “

< (îz)inindef.nl>, “
, BS/AL/BSG” < mindefnl>

Onderwerp: FW: Aanvulling annotatie RVI - tijdelijke wet
Allen,
Met het oog op de RVI-voorbespreking morgenochtend wil ik graag jullie aandacht vragen
voor onderstaande inbreng van BZK voor de w.v.t.t.k.
BZK wil met het oog op het krappe tijdspad de RVI-leden informeren over het voornemen
om tijdens aanstaande MR mondeling te berichten dat het voorstel voor de tijdelijke wet
volgende week maandag in consultatie zal worden gebracht. Dit is bij mijn weten nog niet
breed binnen defensie gecommuniceerd en zal ook niet meegenomen zijn in de RVI
voorbereiding. De minister noch de SG hebben hier weet van, dus het verzoek van BZK is
om de SG en de minister hier voorafgaand aan de RVI over te informeren, zodat ze hier niet
(nog meer) door overvallen worden.
RVI
Agendapunt W.v.t.t.k.
Actieve spreeklijn over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief

cyberprogramma gericht tegen Nederland
• Zoals eerder hier gemeld, werken de minister van Defensie en ik aan een oplossing voor de

operationele knelpunten van de AIVD en MIVD m.b.t. onderzoek naar landen met een offensief

cyberprogramma gericht tegen Nederland.

• De hebben afgelopen week over deze knelpunten gesproken met de voorzitters van

de TIB en de CTIVD. (Helaas was dat niet eerder mogelijk, 5.1 .2.e

Uit dit ambtelijk overleg is naar voren gekomen dat een groot deel van de knelpunten

niet opgelost kunnen worden door afspraken tussen de toezichthouders en en

dat betekent dat we snel door zullen moeten met een wetswijziging.

• Morgen (woensdag 16.00 uur) hebben de minister van Defensie en ik zelf een overleg met de

voorzitters van de TIB en de CfIVD waarin we hopelijk kunnen concluderen welke knelpunten

kunnen worden opgelost met praktische afspraken en welke een wetswijziging vereisen, Ik hoop

in dat gesprek ook meer gevoel te krijgen bij de manier waarop de toezichthouders in de

wedstrijd staan als het gaat om het spoedwetsvoorstel en in hoeverre zij genegen zijn om hun

steun daaraan te verlenen.



• Vooruitlopend op ons gesprek morgen is de afgelopen tijd al gewerkt aan een wetsvoorstel waarin
we de punten opnemen die we niet op kunnen lossen met praktische afspraken met de TIB en
CTIVD.

• Naast Defensie en BZK, acht ik het van belang dat ook AZ en J&V betrokken zijn bij de
totstandkoming van het wetsvoorstel, vanwege hun betrokkenheid bij de Wiv2017.

• Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek met de TIB en CTIVD, zullen we mogelijk snel stappen
moeten en willen zetten en dat betekent dat we deze dan komende maandag al in consultatie
willen brengen. Als dit inderdaad het geval is, zullen we op hoogambtelijk niveau een stuurgroep
organiseren met de vier betrokken departementen en willen we daar aankomende vrijdag graag
een mondelinge mededeling over doen in de MR.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien ii niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt ci 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this massage was aard to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the massage The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages



@mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 23, 2021, 6:46 AM
To: @minbzk.nI’ @minbzk.nI>
Subiect: Fwd: Aanvullina annotatie RVI - tiideliike wet

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” <

maandag 22 november2021 om 20:53:08
BS/AL/DGB/DSK” <

(Zi)mindef.nl>,
(i)rnindef.nI>

BS/AL/DGB/DSK!IGO CYBER” <

< (Z)rninde[nl>,
BS/AL/BSG” <çiniindef.nl>,

Onderwerp: FW: Aanvulling annotatie RVI - tijdelijke wet

Docnr. 53

From:

Van:
Datum:
Aan:

Cc:

fdrnindefnl>

()mindefnl>,
BS/AL/DJZ”

Overige passages reeds beoordeeld in document 52

(i)niindef.nl>,

t,m indef. n 1>

1

1

1.



Docnr. 54

From: , BS/AL/DJZ” < @mindef.nI>
Sent: Tuesday, November 23, 2021, 7:46 PM
To: , BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < @mindef.nl>
Subjéct: Re: 211123 Nota minister voorbereiding gesprek voorzitters TIB en CTIVD (tijdelijke wet)

ziet er netjes uit. Straks nog even bellen, lukt dat?
Met vriendelijke groeten,

Van:” , BS/AL/DJZ/C1. NTRH” < @miiidef.n1>
Datum: dinsdag 23 november2021 om 17:50:34
Aan: “ , BS/AL/DJZ” < @‘mindef.nI>
Onderwerp: Fwd: 211123 Nota minister voorbereiding gesprek voorzitters TIB en CTIVD
(tijdelijke wet)

Van: “ , BS/AL/DJZ/C1. NTRH” < @mindef.nl>
Datum: dinsdag 23 november2021 om 16:52:47
Aan:” BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @rnindef.n1>
Onderwerp: 211123 Nota minister voorbereiding gesprek voorzitters TIB en CTIVD (tijdelijke
wet)



Docnr. 56

Van: BS/AL
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 20:51
Aan: 1 BS/AL/BSG
CC: %Secretaris-Generaal, BS
Onderwerp: Re: Ter accordering: 211123 Nota minister voorbereiding gesprek voorzitters TIB en

CTIVD (tijdelijke Wet)

Akkoord
En secretariaat graag print tbv gesprek van middag (woensdag)

Van: , BSIAUBSG’ < @mindef.nJ>
Datum: dinsdag 23november2021 om 20:46:15
Aan: ‘1 BS/AL” < @mindef.nl>
Onderwerp: Ter accordering: 211123 Nota minister voorbereiding gesprek voorzitters TIB en CTIVD
(tijdelijke Wet)

Bijgaand de voorbereidende nota voor het gesprek morgen. Het lukt me niet om het stuk in je
digitale postmap in iBabs te plaatsen.

Graag akkoord, zodat ik het stuk kan doorgeleiden naar de minister.

Groet



Docnr. 58

From: @mindef.nl>
Sent: Wednesday, November 24, 2021, 7:16 PM
To: “< @mindef.nl>;

@mindef.nl;’ 1
@mindef.nl>; ‘ “< @mindêf.nI’;’

@mindef.nI>; ‘ @mindef.nl>
Subject: Fwd: Conceptverslag gesprek Ministers - toezichthouders d.d. 24-1 1
Aftachments: Verslag overleg ministers en voorzitters 24 november.docx

Van: ()minbzk.nl>
Datum: woensdag 24 november 2021 om 19:13:37
Aan: “ (irninbzk.nl>,
BS/AL” < ()rninde[nI>, , BS/AL/DJZ

iiii.indeEnl>, ()rninbzk.nl>,
< (ininbzk.nl>,

trnindef.nI>
Onderwerp: Conceptverslag gesprek Ministers - toezichthouders d.d. 24-1 1

Beste allen,
Hierbij het conceptverslag van het overleg met de toezichthouders zojuist.
Mvg,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor 11 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This massage may contain information that is not intended for you. 1f 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 massage The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages



Docnr. 60

Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 24 november 2021 08:01
Aan: , BS/AL/DGB < @mindef.nl>; , BS/AL/DGB/DSK/STRATEGIE

@mindef.nl>
Onderwerp: Re: Stuk aangeboden in xpost

Wat verdergaande tekst die ik eerder tbv Ank en heb gemaakt is inmiddels door MIVD iom
AIVD, DJZ en BZK/CZW wat afgezwakt maar nog steeds bruikbaar.
Inmiddels is in de Interdepartementale Stuurgroep een spoedwetsvoorstel gemAakt waarin dit
naast beperkt aantal andere onderwerpen terugkomt.
Henk heeft bij coalitie en oppositie gesprekken gevoerd ivm verkennen en organiseren draagvlak.
Springende punt blijft of legitirniteit uiteindelijk berust op politieke verantwoording richting
gekozen volksvertegenwoordigers (civd) dat is concept tekst regeerakkoord of via rechterlijke
toetsing (lijn toezichthouders en wellicht D66). Dus tekst is coalitie insteek vooraf.
Het lijkt mij heel vreemd om veiligheids belangen Ned en bevordering (inter) nationale
rechtsorde en daarbij behorende afweging of bepaalde intel noodzakelijk is in relatie privacy in
handen kan worden gelegd van rechters. Is uiteindelijk politieke keuze.
Gelet op gevoelige relatie met toezichthouders de bijlage niet verder verspreiden!!!

Van: “ , BS/AL/DGB” < mindef.nl>
Datum: woensdag 24 november 2021 om 07:07:09
Aan: “ , BS/AL/DGB/DSK” < (1imindefnI>,
BS/AL/DGB/DSK/STRATEGIE” < )m indeEnl>
Ondenverp: fwd: Stuk aangeboden in xpost
Info

Van: “ , BS/AL/DGB/KAB” < (dmindeC.nI>
Datum: dinsdag 23 november2021 om 17:53:49
Aan: ‘ , BS/AL/DGB” < ()minde[nl>
Cc:” , BS/AL/DGB/KAB”

@mindef.nl>,” , BS/AL/DGB/KAB” < (d)mindef.nl>,
BS/AL/DGB/DOBP” < @mindef.iil>

Onderwerp: fW: Stuk aangeboden in xpost

Voor jouw akkoord nota aan mindef over tekstvoorstel WIV in regeerakkoord.
svp deze versie gebruiken.

Groet

Van: @mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 17:28

Aan: , BS/AL/DGB/KAB < @mindef.nl>
CC: , BS/AL/DGB/KAB < @mindef.nl>
Onderwerp: Stuk aangeboden in xpost



Goedemiddag,
Zojuist in xpost aangeboden het tekstvoorstel WIV voor het regeerakkoord
(BS2021025432). De minister heeft dit stuk vorige week vrijdag al gezien tijdens het
lastenmoment, er zijn naar aanleiding daarvan nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.
Het stuk wordt op dit moment ook voorgelegd aan MinBZK. Zou jij dit onder de aandacht
kunnen brengen van ?

Ministerie van Defensie Directoraat-Generaal Beleid
Directie Strategie en Kennis 1 IGO, Cyber en Tnlichtingen
PKC 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB Den Haag
MobieI:

t mindef.nI
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Vertrouwelijk mee omgaan

@rnindef. ni>;

Gisteren hebben we met de ministers en de toezichthouders gesproken over de aanstaande

spoedwet. Vanmiddag moet die gereed zijn en wordt hij in concept verstuurd, ook naar de

toezichthouders. Min BZK gaat vrijdag in de MR de spoedwet aankondigen en alles op alles

zeilen om nog voor de kerst de wet door de consultatie en parlement te loodsen. De MR stukken

zijn openbaar en de kans bestaat dus dat een en ander naar buyiten komt; min bzk gaf aan, kleine

kans, maar je weet nooit. Los daarvan gaat de komende week of weken dit de aandacht trekken

en vandaag moet een plan worden gemaakt met com AIVD hoe we pro-actief naar buiten

kunnen/willen treden. Niet alleen als dienst, maar ook de ‘wille jassen’ etc. Een integraal plan

dus dat met prio moet worden opgepakt. en ik bespraken al even de

mogelijkheid/wenselijkheid van een gezamenlijke persconferentie door een aantal journalisten uit

te nodigen. Natuurlijk zijn voorbeelden altijd goed, maar lastig. Wel naar kijken.

Door mijn hoofd schoot het volgende ‘“
5.2.1

Jullie merken al dat het woord toezichthouder in mijn verhaal niet voorkomt.

Zie bovenstaande even als een eerste gedachtenexercitie. Vandaag even een half uur vinden aan

het einde om de ideeen en initiatieven te spiegelen.

From: @mindef.nI” < @mindef.nI>
Sent: Thursday, November25, 2021, 8:12 AM
To: ‘ “< @mindef.nI>;

BS/AL/DCO” < @mindef.nI>
Cc: “ @mindef.nI>

@mindef.nI>

@mindef.nI>
Subject: Stratcom spoedwet

@mindef. ni>;

@mindef. ni>;
@mindef.nI>;

1

Grt
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@mindef.nl>;
@mindef.nI>;

@mindef.nI>; @mindefnl>;
@mindef.nI>;

@miidèf.nl>;

Van: @mindef,nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 08:13
Aan: @mindef.nl>;

BS/AL/DCO < @mindef.nI>
CC: @mindef.nI>;

From: “< @mindef.nI>
Sent: Thursday, November 25, 2021, 9:47 AM
To:”

@mindef.nl>;
@mindef.nl>

Cc: ‘

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

@mndef.nl>
Subject: RE: Stratcom spoedwet

Prima lijntje.
Ter aanvulling:
5.2.1

@ mi ndef. nI>;

t< @mindef.nl>;
Onderwerp: Stratcom spoedwet
Overige passages reeds beoordeeld in document 62

@ mi ndef. n 1>;

@mindef.nl>;
@mindef.nl”;

@ mindef. ni>
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Van: , BS/AL
Verzonden: donderdag 25november2021 13:50
Aan: BS/AL/DGB/DSK; . BS/AL/DJZ

CC: , BS/AL/DGB
Onderwerp: Re: spoedwet aanpassing WIV ivm landen met assertief cyberprogramma

All,
Het is wel belangrijk dat het initiatief in de communicatie bij BZK blijft, zij zijn in overleg met J&V. Niet langs

elkaar heen communiceren is het devies.

Met vriendelijke groet,

Van: ‘ , BS/AUDG3[DSK’ < @rnindef.nl>
Datum: donderdag 25 november2021 om 10:40:59
Aan: , BSIAUDJZ < .@mindef.nl>, ‘i , BS/AL’

@mindef.nl>
Cc: ‘ , BS/ALJDGB” < @mindef.nl>
Onderwerp: FW: spoedwet aanpassing WW ivm landen met assertiefcyberprogramma

Tkn

Vanmiddag is er ook ingelaste stuurgroep WIV waarin eea wordt besproken.

Van: , BS/AL/DGB/DSK
Verzonden: donderdag 25 november 2021 10:38
Aan: i 1 . @nctv.minjenv.nl>
CC: .

@nctv.minjenv.nl’ < @nctv.minienv.nl>
Onderwerp: spoedwet aanpassing WIV ivm landen met assertief cyberprogramma

As vrijdag wordt er aankondiging in MR gedaan van een concept wetsvoorstel dat volgende week in consultatie gaat om

slagvaardigheid diensten te vergroten zonder waarborgen aan te tasten. Dit is in bepaalde fora ook besproken.

Wij krijgen het signaal dat bezwaren zou hebben tegen de scope van het voorstel. Zijn jullie ook betrokken hij

de annotatie van MinienV om tot een belangenafweging te komen?

Mvg
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From: , BS/AL
Sent: donderdag 25november2027 17:30
To:
Subject: Re: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

Eens we hebben zojuist afgesproken dat we de toezichthouders de gelegenheid bieden om tvoensdagmiddag
in een gesprek te reageren.

Met vriendelijke groet,

Van: (dminbzk.nl>
Datum: donderdag 25 november 2021 om 17:21:56
Aan: @minbzk.I1l>,” BS/AL’

(1rnindetnl>
Onderwerp: RE: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

graag herstellen, data hebben we vandaag aangepast!!!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (iîminbzk.nl>
Datum: donderdag 25 nov. 2021 5:21 PM
Aan: (arninbzk.nt>, @mindefnl’

tmindeEnl>
Onderwerp: EW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

Beste ,

Bijgaand zend ik op verzoek van het concept wetsvoorstel —met aanpassingen in lijn met gesprek
vanmiddag- met aanbiedingsbrief die zojuist aan de voorzitters van de toezichthouders is verzonden.

Met vriendelijke groet,

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 17:16
Aan: @CTIVD.nl; @tib-ivd.nl
CC: @CTIVD.nl; •@tibivd.nl;hhh1 @minbzk.nl>
Onderwerp: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie

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

Geachte , geachte , beste beste



Hierbij treft u als afgesproken aan een ambtelijk conceptvoorstel met memorie van toelichting voor een Tijdelijke

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. Het is derhalve mogelijk dat de uitkomsten daarvan tot enige

wijziging zouden kunnen leiden. Wij stellen u daarvan uiteraard ten spoedigste op de hoogte.

Het 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 0f5.1.2.i,

5.2.1
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

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

T

T

@minbzk.nl

@minbzk.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
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 1f 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. 1f yöu 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 Jiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

1
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2
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From:” “< @mindef.nI>
Sent: Friday, November 26, 2021, 3:21 PM
To: ‘ “< @mindef.nI>;

@mindef.nl>;’’ , BS/AL/BSG/Mobpool”
@mindef.nI>; ‘ “< @mindef.nI>;

@mindef.nI>
Subject: Fwd: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen

Van:” , BS/AL/DGB/DSK” < tmindetnI>
Datum: vrijdag 26 november 2021 om 14:52:17
Aan: “ “< @rnindef.nI>, “

mindef.iiI>
Onderwerp: Fwd: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen

Tkn

Van: ‘,
“< ‘mindef.nI>

Datum vrijdag 26 november 2021 om 14 48 09
Aan: ‘ , BS/AL/DGB/DSK” < )mindef.nI>
Onderwerp: Fwd: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen

Ti

Van: “ , BS/AL/DCO” < @mindef.nI>
Datum: vr 26 nov. 2021 14:22
Aan:” , BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < @mindef.nl>,”

______

BS/AL/BSG” < mindef.n1>.”
@rnindef.nl>,” BS/AL/BSG/Mobpoo]”

@mindef.nI>,” “< @mindef.nl>
Onderwerp: FW: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen

All,
De eerste vraag is binnen, van de NOS. Met BZK afgesproken dat zij namens ons beiden de afgestemde lijn delen
zodra er meer duidelijkheid is uit de MR. We gaan verder niets meer zeggen dan dit.
Groet,

Van: @minbzk,nl>
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 14:16
Aan: , BS/AL/DCO < @mindef.nl>
Onderwerp: FW: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen
Van:
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 13:29
Aan: ‘ @mindef.nl’ < @mindef.nl>;

____________

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

CC: @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen



Allen,
Ik krijg zojuist van NOS de vraag om een reactie op onderstaande. Na de MR kan de opgestelde reactie die kant op denk ik. Ze

willen voor 16 uur een reactie, even kijken hoe MR loopt.

Opgestelde reactie:

- De brief die zojuist is besproken, gaat over tijdelijke wetgeving voor de AIVD en de
MIVD voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma.

- We zien de cyberdreiging van deze landen gericht op Nederland toenemen. Het doel
van de tijdelijke wet is om de diensten meer armslag te geven bij het onderzoek naar
de intenties, werkwijzen, capaciteiten en activiteiten van landen met een offensief
cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen.

- Op dit moment is er nog geen besluit genomen.

- De eerstvolgende stap nu is om het tijdelijke wetsvoorstel op korte termijn voor te
leggen aan de toezichthouders TIB en CTIVD.

Vraag NOS:

Kabinet wil inlichtingenwet tussentijds wijzigen
Het demissionarie kabinet werkt aan een tussentijdse wijziging van de inlichtingenwet. Mogelijk krijgen

de diensten daarbij extra bevoegdheden, terwijl het toezicht juist wat wordt ingeperkt, melden

betrokkenen.
Na het referendum op de inlichtingenwet, waarbij een meerderheid tegen het wetsvoorstel stemde,

werd na twee jaar een evaluatie beloofd, waarbij het wetsvoorstel zonodig zou worden aangescherpt.

Deze tussentijdse wijziging staat daar los van.
In Haagse kringen zorgt het wetsvoorstel voor beroering omdat het buiten de voorstellen van de

evaluatiecommissie om wordt ingediend, en het kabinet haast maakt met de invoering ervan.

De AIVD en zijn militaire evenknie MIVD zouden onder meet exra bevoegdheden krijgen om in te breken

op computers. Daar zou tegenover staan dat de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, die

goedkeuring moet geven voordat de diensten mogen hacken of tappen, een kleinere rol krijgt. De

Tweede Kamer stelde eerder juist dat de bevoegdheden van de toezichthouders niet mogen worden

ingeperkt.
We horen graag voor 16 uur een reactie. Dank alvast!
Groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

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

Van:@mindef.nI < @mindef.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 14:56

Aan: @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

V < @minbzk.nI>; @mindef.nl
CC: @minbzk.nI>;

@minbzk.nI>
Onderwerp: RE: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen
Ha

Ik vind de lijn zo goed en strak.

Groet,



Van: @minbzk.nI>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 14:52
Aan: @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nI>; , BS/AL/DCO
@mindef.n{>; @rnindef.nI>

CC: @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>

Onderwerp: Eerste aanzet spreeklijn voor morgen
Ha Allen,
Zoals beloofd de eerste aanzet voor de spreeklijn voor morgen mocht de minister(s) vragen krijgen na afloop MR nav de
vermelding van dit punt op de openbare agenda. Vooral bullit twee is de vraag of die niet te veel info geeft en of we die weg
moeten laten.
Graag hoor ik jullie opmerkingen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag 1
Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Dit beticht 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 elektroni5ch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 1f 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: Friday, November 26, 2021, 6:17 PM
To:” , BS/AL”

@mindef.nl>;
@mindef.nl>

Subject: Fwd: Opzet ketentest tijdelijke wet
Attachments: Agenda ketentest.docx

< @jindef.nl>,
(mindef.nl>,

< (rnindef.nl>,
(a’nindef.nI>,

‘T

Zoals bekend zal maandag de ketentest plaatsvinden. Dit zal via gaan, waarbij AIVD’ers en MIVD’ers uit alle

lagen van de organisaties zijn aangehaakt. Centraal staan de vragen 1) in hoeverre biedt de tijdelijke wet een

oplossing voor onze cyberonderzoeken en 2) wat zijn de uitvoeringseffecten. Hiermee hangen verschillende

deelvragen samen. De opzet is die deelvragen in 3 tracks aan de orde te laten komen:

- IP-track. Hier wordt oa het lastenproces, de verwerking en exploitatie behandeld.

- Data & Techniek-track: Hier komen de applicaties en dataverwerking aan de orde, in het bijzonder de

5.1.2.i, 5.2.1

- Proces-track. Hier wordt de impact op beleid en werkinstructies, compliancy en de impact van en op het

toezicht behandeld.

In de bijlage vinden jullie de agenda.
Er wordt gewerkt in 4 blokken van drie kwartier. Na elk blok is er een wrap-up met enkele staffers. De conclusies en

bevindingen van elke track worden hier besproken. Deze worden vervolgens parallel aan de ketentest verwerkt in

een memo, zodat we aan het eind van de dag al een overzicht hebben van de uitkomsten.

Voorzien is dat om 9:00 een toelichting zal worden gegeven op de wet en de structuur van de dag, waarna D+DG

om 10:00 een kick-off kunnen geven. Om 15:45 is voorzien dat P en PDG de uitkomsten in ontvangst kunnen nemen

en een slotwoord kunnen houden. Ik heb begrepen dat het hele MT aan de A-kant hier ook voor wordt

uitgenodigd. Nu kan ik me voorstellen dat dit (agenda)technisch lastig is om dat ook voor ons MT te doen, maar

kunnen overwegen deze uitnodiging ook bij ons MI uit te zetten.

Om 17:00 is nog een moment ingepland om de uitvoeringsaspecten te bespreken bij ons in de flat in MIVO

gezelschap.
Vanuit onze centrale staf zal ik de hele dag aanwezig zijn in Zoetermeer. Mochten er vragen of opmerkingen zijn

ben ik telefonisch bereikbaar.

Cc:

@mindef. nI>

@mindefnl>;
BS/AL/DJZ’ < @mindef.nl>

BS/AL

en ik toch wel.Ter info, programma voor maandag. Mensen zijn uiterst gemotiveerd en

Overigens zojuist gehoord dat 5.1. 1.b

Dit (onvoorzienbaarheid) hakt er wel heel fors in bij het team. Ga maandag de

schade opnemen.
Grt

Van: “ T < (1mindef.n1>

Datum: vrijdag 26 november 2021 om 16:58:56
Aan: 71 (uin indef.n 1>,

(i)rnindef.nl>
Cc: TI “ anindef.nl>,

(dniindeInl>, “ (iininclef.nl>,

tii)mindeInl>,

___________

Onderwerp: Opzet ketentest tijdelijke wet

T,

‘t <

‘rnindef.nl>,
(m i nclef. nI>,

fdm mde t nI>



Voor nu, goed weekend!

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Defensie
Bestuursstaf

M:
E: @mindef.nl

Ministerie van Defensie
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Agenda ketentest uitvoeringstoets 29/11

Tijd Wat Wie

9.00 — 10.00 Opening, Uitleg wet + uitleg structuur van de dag - &

1000— 10.10 Opening D en DG D en DG

10.15 — 11.00 Blok 1:
IP-track Lasten en verwerving /
D&T-track Applicaties en verwerking

Proces-track Beleid en werkinstructies
- /

11.00—11.30 Wrapup &

11.30 — 12.15 Blok 2:
IP-track Verwerking /
D&I-track Labelling,5.1.2.i, 5.2.1
Proces-track Compliancy bij twee regimes /

12.15 — 13.00 Lunch

12.15 — 13.00 Stafoverleg

13.00—13.30 Wrapup &

13.30—14.15 Blok3:
IP-track Exploitatie /
D&T-track Effect op 5.1.2.i, 5.2.1

Proces-track Compliance en impact toezichthouders

14.15—14.45 Wrapup &

14.45—15.15 Blok 4: parkeerblok
IP-track Overige aandachtspunten ——

D&T-track Overige aandachtspunten

Proces-track Overige aandachtspu nten /
15.15 — 15.45 Stafoverleg

15.45 — 16.15 Eindconclusie en slot

16:15 — 18:00 Nadere uitwerking nota met conclusies en /
aanbevelingen

Kernvragen

- In hoeverre biedt de tijdelijke wet een oplossing voor de knelpunten met onze onderzoeken

naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland?

- In hoeverre is de tijdelijke wet uitvoerbaar? Welke uitvoeringseffecten hangen hiermee

samen?



Deelnemers tracks

Track Deelnemers Trackleider+
JZ-er

IP-track IP uitvoering Inhoud van
onderzoek/aanvragen

—
1
—-

D&T-track Data uitvoering Data processing,
applicaties, labelling,
autorisaties,5121’

1

Proces-track Proces Proceswijzigingen
uitvoering (beleid,

• werkinstructie) +

• compliance +

implementatie +

vastiegging +

toezichthouders

-
Staf

-,—,



Kvo ik doe sowieso de aftrap. We gaan een spannende week tegemoet. Dank voor jullie

inspanningen. En nu weekend, grt

Van: ()rnindef.nl>
Datum: vrijdag 26 november 2021 om 16:58:56
Aan: < (i)mindefnt>,

(Wmindenl> —

(cmindef.nl>,

(ainindC[fll>,
ta,mindef.nl>,

(mindef.nl>,
(mindefnI>,

11<(rnindeEnl>,
Onderwerp: Opzet ketentest tijdelijke wet

Overige passages reeds beoordeeld in document 69

Docnr. 71

From: “< @mindef.nl>
Sent: Friday, November 26, 2021, 6:11 PM
To: ‘ “< @mindef.nl>; ‘ ‘ @mindef.nl>
Cc: @mindef.nl>;

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

@mindef.nI>; @mindef.nl>;
@mindef.nl>; ‘ @mindef.nl>;

BS/AL/BSG/Mobpool’ < @mindef.nl>;’ ‘ @mindef.nl>
Subject: Re: Opzet ketentest tijdelijke wet

Cc:

<

‘T

(i)rnindef.nl>, (cEimindef.nl>,

(d)rninde[nl>,
)rnindeEnl>,

t1m 1 ndef.n 1>



Ziet er goed uit! Succes morgen.

,BS/AL
zondag 28 november 2021 71:29

BS/AL

Re: Opzet ketentest tijdelijke wet

BS/AL”

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Docnr. 72

BS/AL/DJZ

Van: . ‘‘:@rnindef.nl>
Datum: vrijdag 26 november 2021 om 18:17:34
Aan 1 35/AL’ < mindefnl>

— @mindefnl> ‘ BS/AIJDJZ’ ©rnindel ni>
Cc: ‘] “ @rnindel’.nl>
Onderwerp: Fwd: Opzet ketentest tijdelijke wet
Overige passages reeds beoordeeIdlndocument



Docnr. 73

From:” ‘ @mindef.nI>
Sent: Monday, November 29, 2021, 8:19 AM
To:” “< @mindef.nl>;

@mindef.nl>;” “< @mindef.nI>
Subject: Re: Opzet ketentest tijdelijke wet

Kun e het onderstaande tijdstip van 15.45 utir in mijn agenda zetten?

waar moet ik dan zijn?

Van: ‘
“< )rnindeEnl>

Datum: vrijdag 26 november2021 om 16:58:56
Aan: “ “ i’mindef.nl>,

(c)mindeEnl>

Cc: “ “ (l1indef.nl>,

(?mindef.nl>,
(dinindeEnl>,

(2inindeEnl>,”
11< (mindef.nl>,

< (ZimindeC.nI>,

(minde[nI>,

mindef.nl>,
‘T (Z)nindef.n1>,

(1T1 i ndef. iii>

T’ <

11<

(dniinde[nl>,
Onderwerp: Opzet ketentest tijdelijke wet

Overige passages reeds beoordeeld in document 69



Docnr. 74

From: ‘ ‘ @mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 30, 2021, 7:45 AM
To: ‘ “< @mindef.nl>;

@mindef.nl>;’ “< @mindef.nI>;
@mindef.nl>

Subject: Fwd: Stukken tbv webex vanavond 8 uur over Tijdelijke wet cyberoperaties

Van: “ “ <
- (Z)niinhzk.nl>

Datum: maandag 29 november 2021 om 23:45:58
Aan: “ 1< ),rninbzk.ni>,” , 35/AL”

tmindef.nl>, “ “ ;()niinhzk.nl>,
11< (mindef.nI>,” BS/AL/DJZ”

niindef.nl>, “
“< (/irninhzk.nl>

Cc: ‘ “ (iminbzk.nl>, “ , BS/AL/BSG”
(c’ninde[nI>, “ “ (/niindeLiil>, “ —

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < ()rnindefnl>,
(irninbzk.nl>, “Postbus Secretariaat SG BZK” < (d)minhzk.nl>

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

Inhoudelijke punten op een rijtje na het overleg van vanavond (inclusief richting en als check
voor morgen (heb zelf weinig tijd morgen):
5.L2.i, 5.2.1



Met vriendelijke groet,

Van: (‘:minbzk.nl>
Datum: maandag 29 nov. 2021 5:24 PM
Aan: ()m inbzk.nI>, @mindef.nI’

tiimindeEnl>, (â)rninbzk.nI>, @mindef.nl’
iiniindeLnl>, @mindef.nl < ()mindefnl>,I

tö)m inbzk.n 1>
Kopie: ‘ïi)minbzknl>, @mindef.nI < ‘mindeEnI>,

@mindef.nl < @rninf.iil>, @mindef.nt
(i)mincIetnl>, iiiinbzk.nl>, Postbus Secretariaat SG BZK

@millbzk.nl>
Onderwerp: Stukken tbv webex vanavond 8 uur over Tijdelijke wet cyberoperaties

Beste allen,
Bijgevoegd ontvangt u ten behoeve van de webex vanavond $ 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 5.1 .2.i, 5.2.1

kan jij de stukken in ibabs zetten voor SGBZK?

Hartelijke groet en dank,

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht abusievelijk aan ii is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het beticht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook. die vetband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake. you are requested to infotm the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inhetent in the electronic transmission of messages



Docnr. 77

From: ‘ BS/AL” < @mindef.nI>
Sent: Tuesday, November 30, 2021, 7:09 PM
To: %Secretaris-Generaal, BS” < @mindef.nl>
Subject: Fwd: CONCEPT wrap-up ketentest tijdelijke wet cyberonderzoeken
Attachments: 20211130 concept wrapup ketentest.doc

SVP print
Met vriendelijke groet,

Van: , BS/AL/BSG” < ()mindef.nl>
Datum: dinsdag 30 november2021 om 15:31:12
Aan: , BS/AL/DJZ” < @mindefnl>,

BS/AL” < (iiriindef.nl>
Onderwerp: fW: CONCEPT wrap-up ketentest tijdelijke wet cyberonderzoeken

Bijgaand de eerste resultaten van de ketentest.
Groet,

Van: %Kabinet Directie MIVD, BS < @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 15:28
Aan: , BS/AL/BSG < @mindef.nl>
Onderwerp: EW: CONCEPT wrap-up ketentest tijdelijke wet cyberonderzoeken
NET OP TIJD

From: 1@mindef.nl>
Sent: dinsdag 30 november 2021 15:26
To: @mindef.nl>; %Kabinet Directie MIVD, BS

@mindef.nl>
Cc: @mindef.nt’; @mindef.nl>;

@mindef.nl>
Subject: CONCEPT wrap-up ketentest tijdelijke wet cyberonderzoeken
Hi,
In de bijlage laatste versie van de wrap-up ketentest tijdelijke wet cyberonderzoeken zoals opgevraagd voor het SG
overleg van vanmiddag. Dit is een eerste weergave van wat is opgehaald, een definitief product is nog in de maak.
Vriendelijke groet,



Docnr. 79

From: @mindef.nI>
Sent: Wednesday, December 1, 2021, 6:50 AM
To: BS/AL/DJZ < @mindef.nl>; BS/AL/DJZ!Cl.
NTRH < @mindef.nl>; ‘ BS/AL/D]Z/Cl. NTRH

@mindef.nl>; ‘ BS/AL/BSG” < @mindef.nl>
Subject: Fwd: SvZ tijd regeling 301800 nov 2021

Aanvullend

Van:

__________

Datum: woensdag 1 december 2021 om 06:49:40
Aan:” “<

< (jfljndef.n1>,”

(,)niindef.nl>,
(mindef.nl>,”

___________

(),rnindefnl>
Onderwerp: Re: SvZ tijd regeling 301800 nov 2021

heeft sg bzk inmiddels ook geinformeerd dat diensten en czw de beoogde planning niet
kunnen realiseren en dat we ons richten op een ambtelijk beslisoverleg op donderdagmiddag. Hij
heeft gedeeld:
5.1.2.i

- uitwerken van voldragen en uitvoerbare tekst kost tijd
5.1.2.1, 5.2.1

graag def knopen over’”‘ dodag hakken.
Grt

Van: “ 1< (mindef.nl>
Datum: dinsdag 30 november 2021 om 19:57:34
Aan:”

()rnindef.nl>,

()mindefnl>,”
@mindef.nl>,

11< (rnindef.n1>
Onderwerp: SvZ tijd regeling 301800 nov 2021

Team,

(iminde[nl>,

@mindef.nl>

(i),niindef.nl>,
(Emindef.nl>,

@mindefnI>,
@mindef.nI>,

@mindeEnl>,

(,rnindef.nl>,
@rnindef.nl>,

(,niindef.nl>,”
T’ < mindef.nI>,

1. Zojuist de SG geinformeerd dat 5.1.2.i, 5.2.1



5.1.2.1, 5.2.1

belt vanavond SG BZK met zelfde boodschap. Betekent ook
iets voor de tijdlijn.
2. Tevens aangegeven dat het schrijven van een weftekst en MvT met
5.1.2.1, 5.2.1

3. Mijn lijn is om te focussen op 5.1.2J, 5.2.1

4. Komende twee dagen moeten we mi proberen een tijdelijke regeling te maken
die zich richt op onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma
tegen Nederland of Nederlandse belangen. 5.1.2.i, 5.2.1

kwam nog met de
volgende suggestie:
5.1.2.i, 5.2.1

5. De voor de AIVD prangende punten 5.1.2.1, 5.2.1



6. Streven is om donderdag aan het einde van de middag een nieuwe tekst
gereed te hebben.
Tot zover,
Grt



Docnr. 80

Prima , dank. Morgenochtend om 0800 even voorbespreken. Tot dan, grt

inindef.nI>
Datum: woensdag 1 december2021 om 19:38:03
Aan: “ Çmindef.n!>

@minde1nI>,
:, ()rnindefnI>,

___________

“niindef.nI>,
@rnindef.nI>,”

@rnindef.nI>,
@rnindef.nl>

Onderwerp: VTC DGAIVD morgenochtend

GEDERUBRICEERD
Ha

en ik sluiten aan als

From: ‘ ‘ @mindef.nI>
Sent Wednesday December 1 2021 9 04 PM
To: @mindef.nl>
Cc: ‘ @mindefnl>;

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

BS/AUBSG/Mobpool’ < @mindef.nl>
Subjç: Re: VTC DGAIVD morgenochtend

@mindef.nl>;
@mindef.nl>;”

@mindef.nI>;

@mindef. ni>;

Van:

Cc:
«< r)mindef.nI>,

(mindef.nI>,

Morgenochtend heb je om 08:30 een VIC met DGAIVD over de tijdelijke regeling.
ambtelijke ondersteuning.
De belangrijkste bespreekpunten zijn:

i.5.1.2.i, 5.2.1

2.



5.1.2.i, 5.2.1

3.

Vervolg
Morgenmiddag (17:30 uur) is er een hoogambtelijk ‘beslisoverleg’ met beide SG’en, DJZ, CZW en beide

diensthoofden. Intern Defensie wordt dit overleg voorbesproken in het P0 met de SG morgenmiddag. Vrijdag 15:00

uur is er een BWO waarin er dan een definitieve ‘go’ wordt gegeven om het stuk te delen met de toezichthouders.

Volgende week vindt er dan een gesprek met de toezichthouders/ministers plaats, daarna start de formele

consultatie. Planning is nu om in de laatste MR voor het kerstreces (17 december) de adviesaanvraag voor de Raad

van State te behandelen. Indiening Tweede Kamer is voorzien in de tweede helft van januari.

Ik ben morgenochtend op tijd binnen (08:00 uur ) dus kan bovenstaande dan ook nog nader toelichten indien

gewenst.
Fijne avond!
Groeten,



Docnr. 81

Van: BS/AL
Verzonden: woensdag 1 december2027 13:01
Aan:
Onderwerp: Accepted: Overleg inzake tijdelijke wet

Gevoeligheid: Privé

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. 1f 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.



Docnr. 82

Van: BS/AL
Verzonden: woensdag 1 december 2021 75:28
Aan: KampHGJ
Onderwerp: Accepted: Overleg met MinBZK over tijdelijke wet Cyperoperaties i.a.v. SG’s



Docnr. 83

From: ‘ “< @mindef.nI>
Sent: Thursday, December 2, 2021, 5:42 PM
To: ‘ “< @mindef.nI>
Subject: Fwd: Agenda voor webex inzake Tijdelijke wet cyberoperatie, vanmiddag 17:30
Attachments: Agenda overleg Tijdelijke wet 2 december 2021 .docx

Van: “ “< (din,inhzk.nl>
Datum: donderdag 2 december2021 om 17:39:55
Aan: “ “ <h, tïi)niindeInl>
Onderwerp: fW: Agenda voor webex inzake Tijdelijke wet cyberoperatie, vanmiddag 17:30

Beste , excuses, hierbij het stuk!
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
Van:” < @minbzk.nt>
Verzonden: 2dec. 2021 16:16
Naar: “ “< @minbzk.nl>; “ @mindef.nl”

mindef.nl>; “
@mindef.nl” < tmindef.nl>;

minbzk.ni>;
@minbzk.nl>; ‘ “

_____

@rnindef.nl>;
@minbzk.nl> -

Cc: @minbzk.nI>; @mindef.nl;
@mindef.nl’” < mindef.n1>; @mindef.nl;

@mindef.nl;” “< @rninbzk.nl>;
@minbzk.nl>

Onderwerp: Agenda voor webex inzake Tijdelijke wet cyberoperatie, vanmiddag 17:30

Beste allen,
Ten behoeve van de webex later vanmiddag inzake de Tijdelijke wet cyberoperaties, ontvangt u hierbij
een geannoteerde agenda.
Met vriendelijke groet,

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voot u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this massage 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



Docnr. 85

Onderwerp: PO-gesprek ÷ voorbespr. overleg inzake tijdelijke wet

Locatie: PKC A7

Begin: do 2-12-2021 16:00

Einde: do 2-12-2021 16:45
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: Wekelijks
Type terugkeerpatroon: elke donderdag van 16:30 tot 17:15

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: BS/AL
Verplichte deelnemers: BS/AL/BSG/Mobpool;

B5/AL/DJZ/CI. NTRH; BS/AL/DGB/DSK;

BS/AL/BSG; %Kabinet Directie MIVD, B5;
BS/AL/DJZ/CI. NTRH; B5/AL; 1 BS/AL/BSG;

BS/AL/DJZ

Optionele deelnemers: BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER

02/12: Op verzoek afspraak bijgewerkt + vervroegd naar 16.00 uur.
Tevens uitgenodigd.



Docnr. $6

From: Ç @mindef.nl’ @mindef.nI>
Sent: Friday, December 3, 2021, 9:02 AM
To: ‘ BS/AUDJZ/CI. NTRH” < @mindef.nI>
Subject: BWO Tijdelijke wet

zou je mij willen bellen na het lastenmoment.
Zou graag terugkoppelen uit overleg met SG’s gisteren.
En bespreken wat wij de minister kunnen aanleveren ter voorbereiding van het BWO vanmiddag.
Dat schuift steeds in de agenda en staat nu op 14.00 uur.
SG heeft gevraagd haar te vervangen.
Met vriendelijke groeten,



Docnr. 87

From: , BS/AL/DJZ” < @mindef.nI>
Sent: Friday, December 3, 2021, 1:05 PM
To: ‘ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nl>
Subject: Re: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet

Zojuist afgedaan.
veel dank,
En fijn dat ook in de route zit.

Van:” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < cmindeEnl>
Datum: vrijdag 3 december 2021 om 13:04:07
Aan:” , BS/AL/DJZ” < (,rnindef.nl>
Onderwerp: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet

Hol
Stuk staat in XPW uit!
Buiten reikwijdte

From: , B5/AL/DJZ/Staf< @mindef.nl>On Behalf Of

BS/AL/DJZ
Sent: vrijdag 3 december 2021 12:36

To: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>

Cc: , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>

Subject: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Dag
Namens twee vraagjes: heb je deze mail ook doorgezet naar de SG? En moet de nota in XPW geregistreerd

worden?
p.s. Buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

Van: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 11:04

Aan: , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>
Onderwerp: EW: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet

From: @minbzk.nl>

Sent: vrijdag 3 december 2021 11:01

To: @mindef.nl>; , BS/AL/D]Z/Cl. NTRH

@mindef.nl>; @minbzk.nl>

Subject: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet

Hierbij! mvg

Van: @mindef.nl < @mindef.nl>

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 10:57

Aan: @mindef.nj @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet

Met pen én toetsenbord is zo 2018.
Cyber en space. Stay connected.

From: ., BS/AL/D]Z/Cl. NTRH < @mindef.nl>

Sent: vrijdag 3 december 2021 10:55



To 1< @mindef nI> ‘
1 @minbzk ni>

@minbzk.nl>
Subject: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Correctie, wij strijden met pen én toetsenbord!

From: — @mindef.nl>
Sent: vrijdag 3 december 2021 10:49
To: , @minbzk.nl>;’ @minbzk.nl>
Cc: , BS/AL/DJZ/CI. NTRH < @mindef.nl>
Subject: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Strijden met toetsenbord!
13:00 uur

From: @minbzk.nl>
Sent: vrijdag 3 december 2021 10:49
To: @mindef.nl>; @minbzk.nl>
Cc: , B5/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>
Subject: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Tas van onze ministers gaat trouwens om half één © *hevig zwetende smiley*
Hoe is dat aan jullie kant?

Van:
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 10:48
Aan: ‘ @mindef.nl’ < @mindef.nl>;

___________

@minbzk.nl>
CC: @mindef.nl
Onderwerp: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet

belde net, het komt binnen een kwartier! ©*transpirerende smiley*

Van: @mindef.nl < @mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 10:45
Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>
CC: @mindef.nl
Onderwerp: RE: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Ik ben er klaar voor

From: @minbzk.nI>
Sent: vrijdag 3 december 2021 10:14
To: @minbzk.nl
Cc: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>;

@mindef.nl>
Subject: Re: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Yes

Verzonden vanuit IBM Verse

FW: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Van: - “ “< @minbzk.nI>
Aan: @mindef.nl” < @mindef.nI>, @mindef.nl,

@minbzk.nI>
Datum: vr, 3 dec. 2021 10:01
Onderwerp:FW: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet



Beste mensen,
Ik heb een notitie klaar voor het BWO over de Tijdelijke wet van vanmiddag. wilde

deze eerst graag zien en heeft over kwartier tijd om te lezen. Daarna wilde ik deze z.s.m. aan jullie

sturen. Zijn jullie dan in staat om er met spoed naar te kijken?
Dank en hartelijke groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 09:51
Aan: @minbzk.nl>
CC: @minbzk.nl>
Onderwerp: Nota voor ministers inzake Tijdelijke wet
Urgentie: Hoog
Beste
Zoals gisteravond besproken hierbij voorstel voor nota voor de ministers, ten behoeve van het BWO
straks om 3 uur.
Kan jij er naar kijken en eventueel aanvullen verbeteren?
Dank en groet,

Dit bericht ken 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 t not intended for you. 1f 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. 1f 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. 1f 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.



Docnr. 89

Van: BS/AL
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 13:16
Aan: BS/AL/8SG
Onderwerp: Re: SPOED: TER ACCORDERING: Nota ten behoeve BWO tijdelijke wet cyberoperaties

AIVD en MIVD

AkKoord

Met vriendelijke groet,

Van: , BS/ALJBSG < (‘ rnindef,nl>
Datum: vrijdag 3 december 2021 om 13:14:25
Aan: II

BS/AL” < @mindef.nI>
Onderwerp: SPOED: TER ACCORDERING: Nota ten behoeve BWO tijdelijke wet cyberoperaties AIVD en
MIVD

Graag je akkoord op deze nota ter doorgeleiding voor het gesprek van vanmiddag.

Groet, 1



Docnr. 91

From: BS/AL” < @mindef.nl>
Sent: Friday, December 3, 2021, 5:14 PM
To: BS/AL/BSG’ < @mndef.nI>
Subject: Re: TER INFORMATIE: BWO tijdelijke wet

Dank fijn weekend
Met vriendelijke groet,

Van: ‘ , BS/AL/BSG” < ‘;mindefnI>

Datum: vrijdag 3 december2021 om 16:20:52
Aan: TI BS/AL” < @mindef iii>

Onderwerp: TER INFORMATIE: BWO tijdelijke wet

Ter informatie.

Fijn weekend!
Groet

Van: @mindef.nl>

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 16:15

Aan: BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>;

BS/AL/BSG < @mindef.nI>

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

@mindef.nl>

Onderwerp: RE: Nota ten behoeve BWO tijdelijke wet cyberoperaties AIVD en MIVD

Allen,
De ministers hebben in het overleg zojuist:

- Ingestemd met verzending van de tijdelijke wet aan de voorzitters van de CTIVD en TIB (volgende week),

alsmede de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter informele

consultatie (pagina 1).
5.2.1, 5.1.2.i

Fijn weekend!
Groeten,



Docnr. 92

From: ‘

Sent: Tuesday, December 7, 2021, 7:48 PM
To:”
Cc:’

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

@mindef.nl>;
@mindef.nI>

Subject: Re: terugkoppeling ketentest

@mindef. ni>

@mindef.nl>;

II

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

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

@mindef. nI>

5.1.2.i, 5.21Kvo, en wat we verwachtten klopt aldus. Morgen is mijn agenda iig ramvot vanaf 1230
(Buiten reikwijdte

); de oplossing heet ©. Ook
goed
Grt

als jij een scherpe lijst hebt met vragen om met vz ctivd te bespreken.

Van:” “<

Datum: dinsdag? december2021 om 19:08:00
Aan:” 11<

(1rnindef.nl>
(imindef.nl>,

tt<,inindef.nl>,
?)mindef.nl>,t’

(1mindef.nI>,
mindef.nl>,

Onderwerp: terugkoppeling ketentest

@inindeC.nI>,

()niindef.nl>,
“ 1

mi ndefn t>

Haren
Zie onderstaand de terugkoppeling van van de ketentest die vandaag heeft plaatsgevonden. Jullie ontvangen
later een uitgebreidere terugkoppeling in een officieel stuk, maar onderstaand alvast de highlights. Onderstaande
is de uitkomst van het harde werk van , onze juristen, inhoudelijke experts en natuurlijk de collega’s uit
Zoetermeer. Ik ben slechts de boodschapper ©.
Belangrijkste punt is wat mij betreft5.2.l, 5.1.2.i

en : als ik het nu te simpel zeg dan
corrigeer me vooral.
In het overleg met beide SG’en vandaag is besloten dat we morgen einde van de dag een stuk naar de
toezichthouders sturen. Ik stel voor dat we morgen begin van de middag nog een overleg op dienstleidingenniveau
inplannen om zeker te stellen dat we de resultaten van de ketentest scherp en juist verwerkt hebben. Even de
klokken gelijk zetten.
Fijne avond!
Groeten,

Cc:

@m indef. nl>

rnindef.nI>,”

T,

Algemeen



5.L2.i, 5.2.1
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From: ‘ “< @mindef.nl>
Sentluesday, December 7, 2021, 7:41 PM
To: “< @mindef.nl>
Cc: ‘ “< @mindef.nl>;”

@mindef.nI>
Sublect: Re: Tijdelijke regeling

Kvoduidelijk.Grt

Van: (1mindef.nl>
Datum dinsdag Tdecember 2021 om 1$ 53 03
Aan: hI< tmindef.nl>
Cc: ‘ “ mindef.nl>.

(?)rnindef.nl>
Onderwerp: Re: Tijdelijke regeling

afgesproken is:
- de tekst uiterlijk morgenavond te delen met TIB en CTIVD voor informele consultatie. Dit biedt
de mogelijkheid morgen de uitkomsten van de uitvoeringstoets te verwerken. Ook

heeft deze tijd nodig om opmerkingen te verwerken;
- het overleg tussen ministers en toezichthouders te verplaatsen van vrijdag naar volgende week
woensdag;
- vooralsnog vast te houden om het streven om voor het kerstreces de MR om mandaat te vragen
het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te sturen. Kans bestaat echter dat de
toezichthouders meer tijd zullen claimen en dat dit tot vertraging leidt.
Verder:
- heeft de resultaten van de uitvoeringstoets geschetst, ondersteund door en
Hoewel de toets uitwijst dat 5.1.2.1, 5.2.1

- Dit kan wederom een discussiepunt worden;
- gesprek en aan de Raad van State ( en ) was goed
verlopen. RVS heeft bruikbare suggesties gedaan. Hier lijkt zich geen knelpunt voor te doen;
- ook overleg met J&V verloopt constructief.

Van: “ @mindef.nl>
Datum: dinsdag 7 december 2021 om 15:57:05
Aan: @mindef.nl>,” , BS/AL’

@minde1nl>, BS/AL/DJZ”
‘rnindef.nl>,” BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”

iiindef.nI>, Gmindef.nl>,
@‘nlindef.nl>

Onderwerp: Tijdelijke regeling



BLUF: uitvoeringstoets vandaag leert dat de huidige wettekst -wat de AIVD en MIVD betreft-
nog niet gereed is om te delen met de toezichthouders. Inschatting is nog 1 dag te gebruiken om
teksten aan te passen.
Hoofdpunt blijft de onzekerheid hoe 5.1.2.1, 5.2.1

. Zoals het nu is
opgeschreven zijn de belangrijkste knelpunten:
5.1.2.1, 5.2.1

L
Diensten zitten geheel op 1 lijn en adviseren nogmaals een slag te maken in de huidige teksten.
Grt______



From; @mindef.nl’ < @mindef.nI>
Sent: Tueday, December 7, 2021, 3:10 PM
To: ‘ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nI>
Subject: Tijdelijke wet

heb jij al een advies voor mij?
wilde graag voorbespreking, maar ik zit in AO DSI.

Ik probeerde je net te bellen, maar jouw telefoon ligt waarschijnlijk nog in een kastje.
Ik zal mijn mail in de gaten houden en anders graag een srns’je.
Met vriendelijke groeten,

Docnr. 95
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Van: KampHGi
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 17:08

Aan: BS/AL/BSG; BS/AL/DGB/KAB
Onderwerp: WV
Bijlagen: Nota Wiv Regeerakkoord.pdf



Akkoord, maar zie kleine redactionele
Docnr. 97

wijzigingen in de RA-tekst.

Ministerie van DeFensie

Aan MINDEF Akkoord met voorlegging aan de TER BESLISSING

Van DGB minister Datum
1 december 2021Afgestemd met DJZ, MIVD
Onze referentie

In afschrift aan 6S2021025432

Opgesteld door

N
T

Q4a Passage Wiv 2017 ten behoeve van regeerakkoord @mindef.nI

Aantal bijlagen
0

Aanleiding
De passage over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) ten behoeve van
een nieuw regeerakkoord is aangepast. De nieuwe tekst, binnen Defensie afgestemd met de MIVD en
D]Z, leg ik hierbij aan u voor. De SG BZK heeft reeds ingestemd met het tekstvoorstel. De tekst is
ook voorgelegd aan MinBZK, zij geeft aan hier geen oordeel over te geven.

Geadviseerd besluit
U wordt verzocht in te stemmen met onderstaand tekstvoorstel.

Kernpunten
De voorgestelde passage voor het regeerakkoord betreft de wetswijziging die sinds de publicatie van
het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 wordt voorbereid. Bij het opstellen van de tekst is
ervan uitgegaan dat de tijdelijke (spoed)wet nog door het huidige demissionaire kabinet wordt
ingediend.

De vorige versie van het tekstvoorstel is aangepast om beter te benadrukken dat de ministeriële
verantwoordelijkheid en parlementaire controle verankerd moeten blijven in het stelsel van toetsing
en toezicht. Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd (m.n. de passage over de
evaluatiecommissie) naar aanleiding van een bespreking met de SG Defensie op 23 november.

Momenteel worden binnen het spoedwettraject de mogelijkheden verkend voor bindend toezicht. Het
resultaat van deze verkenning zal mogelijk een nieuwe tekstwijziging ten gevolge hebben.

De nieuwe passage luidt als volgt (wijzigingen zijn gemarkeerd in vet lettertype):

Het kabinet zal met voortvarendheid [in 2022] een voorstel tot wijziging van de Wiv 2017 waarin de
aanbevelingen van de evaluatiecommissie Jones-Bos als uitgangspunt worden genomen bij
het parlement indienen. De AIVD en de MIVD moeten actueel zicht kunnen blijven houden op een
groeiende dreiging en snel en slagvaardig kunnen optreden. In dit wetsvoorstel zal het kabinet
daarnaast komen met een voorstel voor een geïntegreerd toezichtstelsel dat zowel recht doet
aan deze dynamische praktijk als voorziet in effectieve waarborgen en parlementaire controle.
De ministers blijven onverkort verantwoordelijk voor de taakuitvoerïng van de diensten en
leggen daarover verantwoording af aan het parlement. Om structureel te kunnen voldoen aan
de extra eisen die de Wiv 2017 stelt ten opzichte van de Wiv 2002 investeert het kabinet in de
personele capaciteit en technische middelen van de AIVD en de MIVD.

Toelichting
... van de WIV 2Ol7bij het parlement indienen waarin

Financiele overwegingen
Nvt.

Juridische overwegingen ... houden op de groeiende dreiging
Nvt.

Communicatie
Nvt.

... aan de dynamische praktijk

Pagina 1 van 2

taakuitvoering door de diensten en



Informatie vallend onder ‘belang van de Staat’
Deze nota bevat geen informatie die niet openbaar kan worden gemaakt.

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

Pagina 2 van 2



Docnr. 98

Van: BS/AL
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:20
Aan 1 BS/AL/DJZ

BS/AL/DJZ/CI NTRH
Onderwerp: Re: Tijdelijke regeling

Van:
- @rnindef.nl>

Datum: dinsdag 7december2021 om 15:57:05
Aan “< @mindef ni> BS/AL

- -

- @mindefnl> • BS/AUDJZ < @rnindefnl>
BS/ALJDJZJCI NTRH < @mindefnl>

<1. @mindef nt> -

1 @rnindet ni>
Onderwerp: Tijdelijke regeling

Overige passages reeds beoôrdéeld in document 93

a

Wat voor slag stellen de diensten dan concreet voor?

Met vriendelijke groet,



Docnr. 99

From:” BS/AL/DJZ < @mindef.nl>
Sent: Wednesday, December 8, 2021, 9:44 PM
To:” , BS/AL/DGB/DSK” < @mindef.nl>
Subject: Fwd: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021
Aflachments: Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021 .docx

bijgaand ter informatie.
Vandaag ie er nog het een en ander door de diensten ter discussie gesteld, maar een overleg

vanavond tussen en heeft er toe geleid dat uit eindelijk de lijn die in het SG-overleg

vorige week is afgesproken gehandhaafd is.
Met vriendelijke groeten,

Van: ‘ “< minhzk.nl>

Datum: woensdag $ december2021 om 2 1:30:02
Aan: “

“ (2)minbzk.nl>,
BS/AL” < mindef.nl>, “ Zminbzk.nl>,

(l;indef.nl>, “ , BS/AL/DJZ”

@mindefnl>
Cc: “ ‘lninbzk.nl>, “

()minhzknl>,” (Zz)rninbzk.nl>,
< (ïininbzk.nl>,

ni inh,k.ni>, “ “ tininbzk.nl>

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

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.
veel dank aan een ieder voor al het werk dat is verzet, met name door en en alle mensen die bij de diensten

betrokken waren.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 8 december 2021 21:22
Aan:’ @CTIVD.nJ’ < @CTIVD.nl>; @tib-ivd.nl’ < @tib-ivd.nI>
CC:’ @CTIVD.nl < @CTIVD.nl>; @tib-ivd.nl>
Onderwerp: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021

Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aan de voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Geachte ,geachte , beste , beste
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 5.1.2. i, 5.2.1

Voor de goede orde meld ik dat over 5.1. 2.i, 5.2.1 informeel vertrouwelijk contact is

geweest tussen het ministerie van BZK en het ministerie van JenV met de Afdeling.

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



ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

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

T
@minbzk.nl

T
@minbzk.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 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. 1f you are not the addressee or if this message was cent 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 1f you are not the addressee or if this massage was cent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

85/AL
donderdag 9 december 2021 07:26
%Secretaris-Generaal, 85
Fwd: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8

december 2021
Wetsvoorstel en MvT 8 december 2021.docx

Docnr. 101

Gevoeligheid:

SVP print

Vertrouwelijk

Met vtiendelijke groet,

Van:” - -

Datum: woensdag 8 december 2021 om 21:30:02

Aan: “

@rnindJnl>

< “ mIndLInl>

Cc: “,

_

11<

@minbzk.nl>, ‘9
(n) miiihzknl>

@ rninbzk.nI>

@tmnbzk.nI>, ‘ BS/AL”
minbzk.nl>, ‘1

BS/AUDJZ” @mindefnl>

@iiiinhzk.nt>, “. “ @rninbzk.nl>,

minbzk,nl>, “

@minhzk.nl>, ‘9

Onderwerp: FW: Concept wetsvoorstel cyheronderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. $ december 2021
Overige passages reeds beoordeeld in document 99
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BS/AL/DJZ
@minbzk.nl>,

@minbzk.nl>

From: @mindef.nl>
Sent: Friday, December 10, 2021, 1:29 PM
To: @mindef.nl>
Subject: FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie d.d. 8 december 2021
Attachments: Wetsvoorstel en Mvi 8 december 2021 .docx

Graag een hc

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 8 december 2021 21:29
Aan:

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

CC:

@minbzk.nl>; BS/AL
@minbzk.nl”;

@ m indef. nl>
@minbzk.nl>;

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

Onderwerp: FW: Concept wetsvoorstel cyberonderzoeken - intern ambtelijke versie Ud. 8 december
2021
Overige passages reeds beoordeeld in document 99



Docnr. 105

From: @mindef.nl>
Sent: Friday, December 10, 2021, 6:38 PM
To: “<

@mindef.nl>
Cc:

BS/AL/BSG/Mobpool” < @mindef.nI>
@mindef.nl>:

@mindef.nl>;
Subject: Re: passage tijdelijke regeling openbare jaarplanbrief

Nette tekst. Lijkt me prima.

Van:

__________

Datum: vrijdag 10 december 2021 om 16:37:22
Aan: ()inindef.nl>,
< (rnindef.nl>

< @mindef.nl>, -

__________

(a),inindef.nl>,
(rnindeEnl>,

t ()rnindefnl>
Onderwerp: passage tijdelijke regeling openbare jaarplanbrief

Ha en
In het telefonisch overleg deze week tussen en werd er kort gesproken over de openbare
jaarplanbrieven van de diensten die volgende week (donderdag 16 december) naar de Kamer worden gestuurd.
Afgesproken is dat er een paar zinnen zouden worden toegevoegd over de digitale dreiging en de ontstane
operationele knelpunten [waarom we nu aan een tijdelijke regeling werken]. Onze jaarplanbrief was al door jullie
geaccordeerd (en al getekend door de minister), maar die is dus nog even teruggehaald uit de lijn om deze passage
toe te kunnen voegen.
In overleg met de collega’s uit Zoetermeer zijn we tot de volgende passage gekomen (zit ook in de weekendtas van
DGAIVD):

Verzoek van de AIVD was om niet specifiek te verwijzen naar een tijdelijke regeling — dat laat ons nog iets meer
ruimte. Vandaar dat gekozen is voor deze formulering.
Hoor graag of jullie akkoord zijn of aanvullingen/aanpassingen hebben.
Veel dank!
Groeten,

@mindef.nl>;’

@mindef. nI>;

@mindef.nl>;

@mindef.nl>

Cc:
<

@m i ndef.n 1>

)m i ndeE nl>,
()rnindetnl>,

Nederland en Nederlandse belangen zijn doelwit van landen met een offensief cyberprogramma. De AIVD en de
MIVD werken intensief samen om deze dreiging het hoofd te bieden. Het kunnen toepassen van kabelinterceptie
is essentieel om dreigingen in het digitale domein te kunnen onderkennen. Juist in het digitale domein is het
noodzakelijk om snel en wendbaar te kunnen opereren. Het is van belang dat de Wiv 2017 voldoende aansluit op
de technologisch complexe en dynamische inlichtingenpraktijk. Uit de evaluatie van de wet is gebleken dat het
huidige wettelijk kader hier onvoldoende in voorziet. In de praktijk leidt dit voor de diensten tot operationele
knelpunten, die zich vooral manifesteren in het cyberdomein. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze
deze operationele knelpunten kunnen worden opgelost.



Docnr. 106

Van: BS/AL
Verzonden: vrijdag 10december2021 13:27
Aan: , B5/AL/BSG
Onderwerp: Re: TER ACCORDERING: uitstel mogelijke benen op tafel-sessie toezicht 15 december

Eens met verzetten

Met vriendelijke groet,

Van: “ BS/ATJBSG” < @rnindef.nl>
Datum: vrijdag 10december2021 om 13:23:37
Aan: , BS/AL” < @mindef.nl>
Onderwerp: FW: TER ACCORDERING: uitstel mogelijke benen op tafel-sessie toezicht 15 december

Excuses: benen op tafelsessie staat op 22 december en niet op 15 december. Dat laat onverlet dat er nog steeds een
samenloop is met de tijdelijke wet.

Groet, I

Van 1 BS/AL/BSG
Verzonden: vrijdag 10 december 2021 13:03
Aan P BSJAL<’ mrndefnl>
Onderwerp: TER ACCORDERING: uitstel mogelijke benen op tafel-sessie toezicht 15 december

Vanuit Defensie is enige tijd geleden het voorstel gedaan aan SG BZK, SG AZ en voorzitter CTIVD voor een benen op tafel
sessie over toezicht.
De voorgestelde datum was 15 december. Vanuit ambtelijk AZ, BZK en hier zijn er aarzelingen over de opportuniteit van
dit overleg op die datum gelet op het overleg diezelfde dag over de tijdelijke regeling, 5. 1.2.i

niet is benaderd voor de benen op tafel sessie.

Mijn advies is om de benen op tafel sessie even uit te stellen.
Graag jouw akkoord.

Groet,



Docnr. 107

From:
Sent: Sunday, December 12, 2021, 8:19 PM
To: @mindef.nI>;
Cc:

BS/AUBSG/Mobpool < @mindef.nI>;
@mindef.nI>;

@mindef.lL:
Subject: Re: passage tijdelijke regeling openbare jaarplanbrief

Misschien leg ik zout op een slak, maar521
De eerste zin zou ik iets anders verwoorden:

Verder zou

ik van kabelinterceptie stellen dat het een “essentieel onderdeel” is. Grt

Van: tmindeEnl>
Datum: vrijdag 10 december 2021 om 18:38:24
Aan:”

__________

()mindef.nI>
(i)mindef.nl>,”

@mindef fl1>

@mindef.nl>

@mindef.nl>;

@mindef.nl>;

@mindef. nl>

Cc:

?1<

@rnindefnl>,”

‘t

(irnindef.nI>,
(mindef.nl>,

mindef.nl>
Onderwerp: Re: passage tijdelijke regeling openbarejaarplanbrief
Overige passages reeds beoordeeld in document 105

(1rnindefnl>,
< @rnindeC.nl>,



Docnr. 108

Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 15 december 2021 09:11
Aan: @mindef.nI>
CC: , BS/AL/BSG < @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Nota minister gesprek voorzitters CTIVD en 118 (tijdelijke wet)
Wel scenario 2 adviseren!
Waarom zou je toezichthouders onder druk zetten terwijl tijdswinst marginaal is en
botsproef/fatsoenlijke consultatie netjes moeten worden uitgevoerd

Van: “ (Zrnindef.nl>
Datum: woensdag 15 december 2021 om 09:04:44
Aan: , BS/AL/DGB/DSK’t < @mindef.nl>
Onderwerp: fW: Nota minister gesprek voorzitters CTIVD en TIB (tijdelijke tvet)
Thoughts? De spelfoutjes (kersreces ipv kerstreces etc) worden er nog uitgehaald.
From: , BS/AL/D]Z/Cl. NTRH < @mindef.nI>
Sent: dinsdag 14 december 2021 22:16
To: @mindef.nl>;

@mindef.nl>
Cc: , BS/AL/BSG < @mindef.nI>; BS/AL/DJZ/CI. NTRH

@mindef.nl>
Subject: Nota minister gesprek voorzitters CIVD en TIB (tijdelijke Wet)

,‘,
Gevoegd de nota voor de minister ter voorbereiding op het gesprek met de TIB en de CTIVD
(met dank aan en ). De bijlagen (planning en tijdelijke wet) zijn
eveneens gevoegd.
Uit de nota volgt dat wat de planning betreft scenario 2 (5.1.2.i, 5.2.1 ) de enige logische
keuze is, maar ik ben nog even weggebleven van het daadwerkelijk adviseren om dit
scenario te omarmen. Dit zal immers vooral uit het gesprek moeten volgen.
De nota behoeft nog instemming van . Ik ben morgen vrij, dus ben beperkt bereikbaar.
Desondanks moeten de stukken snel richting SG en minister (als ze uberhaupt nog tijd
hebben om hier kennis van te nemen). Hoe sneller jullie kunnen reageren hoe beter. Uit
voorzorg heb ik alvast in CC meegenomen, zodat hij in ieder geval deze versie in zijn
bezit heeft.
Met vriendelijke groet,

juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 1 2511 cB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag l MPI 58B

T
mindef.nI

www.dèfensie.nl



Van: Microsoft Outlook namens B5/AL
Verzonden: woensdag 15 december2021 13:48
Aan:
Onderwerp: Accepted: Follow-up gesprek tijdelijke wet
Bijlagen: Accepted: Follow-up gesprek tijdelijke wet

Sender: mîndet.nI
Subject: Accepted: Follow-up gesprek tijdelijke Wet

1essage-Id: < @mindef.nl>
To: @minbzk.nl

Docnr. 110
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From: @mindef.nl>
Sent: Thursday, Dëcimbér 16, 202 12:24 PM
To: @mindef.nl>; @mindef.nl>;

@mindef.nI>; @mindefnl>
Subject: FW: Concept verslag overleg met voorzitters TIB en CTIVD gisteren
Attachments: Verslag overleg ministers en voorzitters 15 december.docx

Prima verslag van

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 16 december 2021 11:55
Aan: , BS/AL< @mindef.nl>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;
BS/AL/DJZ @mindef.nl>; @mindef.nl>;

@minbzk.nI>; @minbzk.nl>
Onderwerp: Concept verslag overleg met voorzitters TIB en CTIVD gisteren
Beste allen,
Bijgevoegd het conceptverslag van het overleg gisteren met de toezichthouders.
Mag ik aub eventuele opmerkingen of aanvullingen uiterlijk deze week ontvangen, met het oog op
verzending aan de toezichthouders maandag a.s.?
Dank en met vriendelijke groet,

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this massage 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 resLilting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages
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From: ‘ , BS/AL/DJZ’ < @mindef.nl>
Sent: Thursday, December 16, 2021, 9:05 PM
To: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>
Cc: , BS/AL/DJZJCI. NTRH” < @mindef.nl>
Subject: FwU: Concept verslag overleg met voorzitters TIB en CTIVD gisteren
Aftachments: Verslag overleg ministers en voorzitters 15 december.docx

bijgaand ter informatie.
Hopelijk had jij deze al langs andere weg ontvangen?

Met vriendelijke groeten,

Van: ‘ ti’mint,zk.nI>

Datum: donderdag 16 december 2021 om 11:56:25
Aan: ‘t trnindeEnl>,

“ 1
(;minbzk.nl>, “ “ Zïmniinhzk.nI>,

BS/AL/DJZ” < (2)mindefnl>, “

< i (irnindefnl>, “ “< ()minbzk.nl>,
(Erninbzk.nl>

Onderwerp: Concept verslag overleg met voorzitters TIB en CTIVD gisteren

Beste allen,
Bijgevoegd het conceptverslag van het overleg gisteren met de toezichthouders.

Mag ik aub eventuele opmerkingen of aanvullingen uiterlijk deze week ontvangen, met het oog op

verzending aan de toezichthouders maandag as.?

Dank en met vriendelijke groet,

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

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this massage was sent to you by
mistake. yoti 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: ‘ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Sent: Thursday, December 16, 2021, 7:13 PM
To: ‘ , BS/AUDJZICI. NTRH” < @mindef.nl>
Cc: ‘ , BS/ALIDJZ/Staf’ < @mindef.nI>;’ , BS/AL/DJZICI. NTRH”

@mindefnI>
Subject: Re: Overleg tijdelijke wet

uiteindelijk wordt er altijd geschoven. Het onderwerp en er belangrijk genoeg voor.
Als de afspraak niet op woensdagmiddag gepland wordt, heeft dat mijn voorkeur.
Met vriendelijke groeten,

Van:’ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @rnindef.nl>
Datum: donderdag 16december2021 om 18:50:34
Aan: ‘ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nI>
Cc: “ BS/AL/DJZ/Staf’ < ()mindeC.nl>,
B S/AL/DJZ/C 1. NTRH” )mindef.n 1>
Onderwerp: Overleg tijdelijke wet

Om het momentum optimaal te benutten is het de wens om volgende week woensdag of
donderdag een (inhoudelijk) overleg in te plannen tussen DDJZ, DCZW, vz TIB en vz CTIVD.
Dit overleg zal vooraf worden gegaan door een intern ambtelijk overleg op maandag en een
extern overleg (dus mcl. secretariaten) op dinsdag.
Zie jij op voorhand uitdagingen qua agenda?
Gr.
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Van: KampHGi
Verzonden: donderdag 16december2021 13:19
Aan: E BS/AL/BSG; 1 BS/AL/DGB/KAB
Bijlagen: B52021026437 oplegnota Openbare Jaarplanbrief MIVD 2022.pdf



Docnr. 117

Akkoord
Ministerie van Defensie

Aan MINDEF TER BESLISSING

Van DGB Datum
13 december 2021Afgestemd met MIVD
Onze referentie

In afschrift aan BS2021026437

Opgesteld door

T

N ota
Openbare jaarplanbrief MIVD 2022 @mindef.nl

Aantal bijlagen

Aanleiding
De MIVD heeft het jaarplan 2022 opgesteld. Het jaarplan is een staatsgeheim gerubriceerd document
dat op 27 januari (onder voorbehoud) met 5.L1.b zal worden gedeeld. Tevens zal de Kamer
geïnformeerd worden over de hoofdlijnen van het jaarplan door middel van een ongerubriceerde
openbare jaarplanbrief.

Op 1 december is een eerdere versie van deze openbare jaarplanbrief aan u voorgelegd. Sindsdien
zijn er op een drietal punten wijzigingen doorgevoerd waardoor de brief nu opnieuw de lijn in wordt
gebracht.

Gevoegd is de aangepaste openbare jaarplanbrief MIVD 2022 (schoon) en de openbare jaarplanbrief
MIVD 2022 (met track changes).

Geadviseerd besluît
U wordt geadviseerd kennis te nemen van de openbare jaarplanbrief en deze te ondertekenen.

Kernpunten
Het Jaarplan 2022 van de MIVD geeft aan op welke onderzoeksopdrachten en veiligheidsbevorderende
taken de dienst zich het komende jaar zal richten. Verantwoording over de uitvoering van het jaarplan
wordt in het openbaar afgelegd door middel van deze Kamerbrief en het beschikbaar stellen van het
openbaar jaarverslag van de MIVD aan het parlement.

Het jaarplan is op 30 november aan u voorgelegd, u heeft toen akkoord gegeven om het stuk met
5.1.Lb te delen. De tekst uit de openbare jaarplanbrief volgt dezelfde lijn als het gerubriceerdejaarplan.
De prioriteiten en accenten die worden uitgelicht komen overeen met het jaarplan, maar vanwege de
rubricering zijn specifieke geografische of thematische aandachtsgebieden weggelaten.

Op 1 december is een eerdere versie van deze openbare jaarplanbrief aan u voorgelegd. Tegelijkertijd
heeft BZK de openbare jaarplanbrief AIVD 2022 in de lijn aangeboden. Sindsdien zijn er in overleg
met BZK een aantal wijzigingen doorgevoerd. Om die reden is besloten om een nieuwe lijnversie aan
te bieden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Op verzoek van is er in het jaarplan van de AIVD een passage toegevoegd over de
tijdelijke regeling t.b.v. de cyberdreiging van landen met een offensief cyberprogramma
gericht tegen Nederlandse belangen (spoedwet). Defensie heeft de jaarplanbrief van de MIVD
aangepast zodat in beide brieven dezelfde tekst staat over de tijdelijke regeling.

- De passage over veiligheidsonderzoeken is ingekort; de hoeveelheid tekst was niet in
verhouding met de overige thema’s.

- Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de passage over de gezamenlijke
huisvesting. Verwijzingen naar eerdere kamerbrieven zijn verwijderd. Ook hierover is
afgestemd met de AIVD en BZK.

Akkoord

Pagina 1 van 2



Toelichting
Financiële overwegingen
Nvt.

Juridische overwegingen
Nvt.

Communicatie
Nvt.

Informatie vallend onder ‘belang van de Staat’
Deze nota bevat geen informatie die niet openbaar kan worden gemaakt.

DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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From: “ @mindef.nI>
Sent: Friday, December 17, 2021, 8:09 AM
To: ‘ ‘ @mindef.nI>;

@mindef.nl>
Cc: ‘ “< @mindef.nI>;

@mindef.nl>; ‘ ‘ @mindef.nl>;
@mindef fl1>; ‘ ‘ @mindef.nl>;

@mindef.nl>; , BS/ALJBSG/Mobpool”
@mindef.nl>; @mindef.nl>

Subject: Re: tijdelijke regeling tbv DLO

Kvo, dank.

Van: “ < t)rnindef.nl>
Datum: donderdag 16 december 2021 om 18:12:43
Aan: “ “< )rnindef.nl>, “

T1< mindef.nI>,
i)rnindef.nl>,”

___________

rnindef.nl>,

(i)rnindefnl>,

___________

Onderwerp: tijdelijke regeling tbv DLO

Halen
Ter voorbereiding op het DLO morgen hierbij kort de laatste stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke
regeling. Er heeft vandaag een overleg op werkniveau plaatsgevonden (AZ, BZK, Def, diensten) waarin de volgende
procesafspraken zijn gemaakt:

• Er worden volgende week (20-24 december) gesprekken ingepland met de TIB en de CTIVD om te spreken
over hun opmerkingen op het wetsvoorstel. Er vindt eerst een laagambtelijk overleg (CZW, DJZ en
diensten) met de secretarissen plaats en vervolgens een hoogambtelijk overleg met de voorzitters.

• In de gesprekken moet duidelijk worden in hoeverre de zorgen van de TIB en de CTIVD kunnen worden
weggenomen en er tegelijkertijd een oplossing wordt geboden voor de operationele knelpunten.

• Als er naar aanleiding van de gesprekken voldoende vertrouwen is dat beide lukt dan kan de stelseltoets
worden gedaan (voorzien 10-14 januari).

Het is dus vooral even afwachten wat er uit de gesprekken met de TIB en de CTIVD gaat komen, Op basis daarvan
moeten we als diensten bepalen of en hoe we verder gaan.
Gevoegd, ter informatie, een overzicht met punten uit het wetsvoorstel/rode lijnen van de diensten en hoe
toezicht hierop is geregeld. DGAIVD en PDGAIVO krijgen dit stuk ook ter informatie mee.
Fijne avond!
Groeten,

Cc:
(imindef.nl>

‘mindef.nl>, “ ‘T

(i,rnindef.nl>,

ti)rnindefnl>,
(iinindef.nl>
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From: ‘ , BS/AL/DJZ” <

Sent: Friday, December 17, 2021, 3:03 PM
To: ‘ , BS/AL/DJZ/CI. NTRH <

Cc: ‘ , BS/AL/DJZIStaV’
@mindef.nl>

Subject: Re: Overleg tijdelijke wet

, zojuist heb ik gesproken.
Zij belde mij omdat zij zorgen heeft over het overleg met de TIB en de CTIVD, nu dit nog niet in
de agenda’s staat.

heeft een voorkeur voor volgende week dinsdag voor het overleg met de TIB, daarnaast
wil zij vragen deel te nemen, eventueel om haar te vervangen. Had jij daarover al iets
gehoord.

is verhinderd voor de woensdag en wil eigenlijk niet op donderdag, omdat zij verlof
heeft volgende week. Daarom wil jij aan het begin van de week.
Hoe ver ben jij gevorderd met het plannen van het overleg?
Met vriendelijke groeten,

___________

Van:” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nl>
Datum: donderdag 16december2021 om 18:50:34
Aan ‘ BS/AL/DJZ” <

_____

Cc:” BS/AL/DJZ/Stat’ <

__________

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” <

________

Onderwerp: Overleg tijdelijke wet
Passages reeds beoordeeld in document 115

@mindef. nI>

@mindef.nl>
@mindef.nl>; , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”

ni indef.n 1>
@mindefnl>,

((mindef.fll>
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@mindef.nl>;
@mindef.nl>;

@mindef.nI>;
@mindef.nl>;
@mindef. ni>

Hol en
Vanochtend heeft het gesprek met het secretariaat van de TIB en de CTIVD, de departementen en de diensten
plaatsgevonden. Met dank aan , die namens de MIVO aanwezig was, onderstaande terugkoppeling op
hoofdlijnen. Gevoegd het verslag dat is opgesteld door
Groeten,

From: ‘ “ @mindef.nl>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 7:41 PM
To: ‘ @mindef.nl>;

@mindef.nl>
Cc:

@mindef.nI>;
@mindef.nl>; ‘ “

@mindef.nl>;’ ‘

@mindef.nl>; ‘

Subject: Re: Terugkoppeling gesprek TIB en CTIVD tijdelijke regeling

Dank. Duidelijk verschil tussen TIB en CTIVD.

Van:
Datum:
Aan:

@mindef.nl>
Cc:”

!1< niindef.nl>
woensdag 22 december 2021 om 17:20:55

i)mindef.nl>, “

.@mindef.nl>,
@rnindef.nl>,”

-
1(mindef.nl>,

@rn indef.nl> II

()mindef nI>, “ “

cni indef nI>
Onderwerp: Terugkpeting gesprek TIB en CTIVD tijdelijke regeling

()mindef.nl>, “ -

(ii,rnindef.nl>,

@rnitldef.n1>,

Aanwezigen: - (CZW), (OlV), (AIVD), (Def), , (TIB),
(CTIVD), (MIVD).

Tijdens het overleg is voornamelijk gesproken over toezicht. Aan het einde van het overleg is met de CTIVD (zonder
TIB) kort over5.l.2.l, 5.2.1 gesproken.
TIB

[— ‘.i, 5.2.1



CTIVD
5.1.2i, 5.2i.

In dep j stond voor morgenmiddag een gesprek op directeurenniveau gepland. Het overleg vanochtend heeft
onvoldoende voortgang opgeleverd waardoor het overleg morgenmiddag niet doorgaat. Planning is na de
kerstvakantie (mikpunt: week van 3-7 januari) een vervolgoverleg te hebben op werkniveau.



KampHGJ
woensdag 22 december 2021 09:34

To: 1, BS/AL/DGB
Subject: Re: Gesprek opvolger

Dank, . Zet er aub nog Buiten reikwijdte bij. Ik ontvang
graag uiterlijk 7januari korte fches per onderwerp. Ik stel me voor apart te spreken met de nieuwe minister
en de nieuwe stas. is bij beide gesprekken aanwezig.

Vriendelijke groet,

Henk

Van: . BS/AL/DGB” < (minde[nl>
Datum: dinsdag 21 december2021 om 17:48:22
Aan: (irnindef.nl>
Cc: , BS/AL” <

BS/AL/DS” < (Zmindef.nl>,
BS/AL/BSG” <

Onderwerp: Gesprek opvolger

Henk,

Je vroeg onlangs welke onderwerpen volgens ons het meest in aanmerking komen om mee te nemen
in een overdrachtsgesprek met je opvolger. Hieronder een met en afgestemd lijstje:

Buiten reikwijdte

- Tijdelijke regeling Wiv

Zullen je desgewenst tzt nadere informatie aanreiken.

From:
Sent:

Docnr. 122

(;rnindef.nl>,
BS/AL/BSG” <

@mindef.nl>
(i),m i ndef. n 1>,

.4.

-1 - - -

1



Fijne dagen!

2
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Van: , BS/AL/DGB/DSK
Verzonden: donderdag 23 december 2021 13:12
Aan: Postbus Secretariaat CZW’ < @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Stuurgroep WIV 13januari 14:15-15:45 naar 15.30-1700 u
prima

Van: Postbus Secretariaat CZW < @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 23 december 2021 10:44
Aan: @minbzk.nl>; @minbzknl>;

@minaz.nl < @minaz.nl>; , BS/AL/DJZ
@mindef.nl>; , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>;

@nctv.minjenv.nl < @nctv.minjenv.nl>; @nctv.minjenv.nl’
@nctv.minienv.nI>; @minbzk.nl>;

@minaz.nl>; @minaznl>;
@minbzk.nl>; @mindef.nl>;

@mindef.nl>; BD/NCTV < @minienv.nl>;
@minbzk.nl>; @minbzk.nl>

Onderwerp: Stuurgroep WIV 13 januari 14:15-15:45 naar 15.30-17.00 u
Beste allen,
Ik heb niet de gegevens van alle secretariaten, dus ik stuur de mail direct door. Graag (laten) checken of
onderstaande mogelijk is.
Met dank!
Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Binnenland5e Zaken en Koninkrijksrelaties
Mobiel: bp woensdagen afwezig

Van: @mindef.nl < @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 22 december 2021 11:13
Aan: Postbus Secretariaat CZW < @minbZk.nl>
CC: DLNet < @minbzk.nl>
Onderwerp: Stuurgroep WIV 13 januari 14:15/15:45
Goedemiddag,
Op het moment dat de Stuurgroep plaatsvindt blijkt nu ook nog een ACEV te zijn,
13:30/15:OOu. Hierbij worden zowel als verwacht. Gezien
de onderwerpen is het voor beide diensten niet mogelijk om naar de ACEV een afvaardiging
te sturen.
Is het mogelijk om de Stuurgroep plaats te laten vinden na de ACEV? Bijvoorbeeld van
15:30 tot 17:OOu?
Alvast bedankt voor het bekijken!
Groeten,
Met vriendelijke groet,

Medewerker Bestuursstaf



T:

Ministerie van Defensie
Postadres: Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1

Dit beticht 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. 1f 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 ii 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 1f 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 accepta no liability for damage of any kind resulting from

the nsks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: KampHGJ < @mindet.nl>
Sent:Friday, December 24, 2021, 2:55 PM
To: , BS/AL/DCO
Subject: Re: Interview NRC concept

@mndef. ni>

Is goed. Ik verwacht geen problemen met deze tekst.
Henk

Van: , BS/AL/DCO” <

Datum: vrijdag 24 december 2021 om 14:50:10
Aan: (ii,niindef.nl>
Onderwerp: Re: Interview NRC concept

m 1 nde C. ni>

Veel dank voor je snelle reactie!
En wil je dat we vlak voor publicatie nog een seintje geven aan de betrokkenen rond de WIV?
Denk vanwege gevoeligheid verstandig maar is aan jou.
Ik kan vragen dat te doen.

Buiten reîkwijdte
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Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 29 december 2021 13:15
Aan: , BS/AL/DjZ < @mindef.nl>; , BS/AL/DJZ/Cl.
NTRH < @mindef.nI>
Onderwerp: Tijdelijke regeling WIV
De minister heeft aangegeven in een overdrachtsgesprek een paar onderwerpen te willen

bespreken met opvolger.
Tav die onderwerpen zijn eerder fiches , nOta’s en dergelijke opgesteld.
Er is aan DGB gevraagd enkele bullits per onderwerp voor 5 januari aan te leveren als

bespreekpunt.
Er is tweetal onderwerpen bij mij uitgezet die stevige relatie met DJZ hebben te weten Limc en

Tijdelijke regeling WIV.
Wat zou je wat jou betreft mee willen geven tav deze twee onderwerpen als bespreekpunt?

Mvg



Van: , BS/AL/DGB/DSK
Verzonden: donderdag 30 december 2021 17:11
Aan: , BS/AL/D]Z < @mindef.nl>
Onderwerp: 211229 Bullits Tijdelijke wet lenV diensten
Zie hier de eerste poging
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From: KampHGJ < @mindef.nl>
Sent: Monday, January 3, 2022, 7:05 PM
To: , BS/AL/DCO” < @mindef.nl>
Subject: Re: Concept-ankeiler interview Kamp

Eens. Goed werk vanje,.
1-lenk

____________________

Van: “ BS/AL/DCO” < 2mindeC.nl>
Datum: maandag 3januari 2022 om 19:01:21
Aan: “Kamp, KGJ” < rnindefnl>
Cc: “

, BS/AL/DCO” < (rnindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Concept-ankeiler interview Kamp

Henk,
Ik krijg onderstaande ankeiler van NRC voor morgen net via collega onder ogen. Er zijn
nieuwe quotes gebruikt, daarom leg ikje deze nog even voor. Ze zetten het stevig aan. Nu lijkt
het net ofje een blanco cheque wil voor de diensten als het om cyberdreiging gaat. Dat is volgens
mij niet wat je wilde zeggen.
Verder heeft de tekst over land X als volgt aangepast:
“In de digitale wereld zijn er geen Fysieke grenzen. Computerservers staan verspreid over de hele
wereld. Technisch is het mogelijk dat Land X in westerse landen computers en servers hackt en
die met elkaar verbindt om vervolgens cyberaanvallen uit te voeren; dan weet je helemaal niet
waar de aanvallen vandaan komen.”
Ik wil dit als reactie sturen aan de heren, als jij akkoord bent:

ik krijg de ankeiler net pas onder ogen. Omdat er nieuwe citaten in staan heb
ik dit nog even met de minister getoetst.

Onze reactie is dat het nu erg eenzijdig is samengevat. Dit is bv geen letterlijk citaat: “maar
dat lukt niet als je alle procedures en regels moet doorlopen”. Het lijkt nu alsof de minister
tegen toezicht pleit. Dat is niet zo. Reageren moet alleen adequater: sneller en praktischer.

Op de vraag van of we gebonden zijn door regels volgt een hele andere tekst: “ja
We moeten snel en praktisch kunnen reageren op dreigingen”. En later: “wetgeving
en toezicht moeten betekenisvol blijven maar zodanig dat we ons ook kunnen
verdedigen”. Dit is wel een belangrijke nuancering. Zou fijn zijn als jullie dit nog
aanpassen.

Verder: bij nalezen van het interview zagen we dat de volgende tekst beter loopt dan wat er nu
staat:

“In de digitale wereld zijn er geen fysieke grenzen. Computerservers staan verspreid over
de hele wereld. Technisch is het mogelijk dat Land X in westerse landen computers en
servers hackt en die met elkaar verbindt om vervolgens cyberaanvallen uit te voeren; dan
weet je helemaal niet waar de aanvallen vandaan komen.”

Zou fijn zijn deze ook nog aan te passen.



Dank en groet,

Eens met deze reactie?
Groet,

Ps. Excuses voor de rommelige opmaak, ik moest snel schakelen en was niet bij mijn computer.

Van: , BS/AL/DCO” < i)niindef.nÏ>
Datum: maandag 3januari 2022 om 18:23:02
Aan: , BS/AL/DCO” < rnindeC.nI>
Onderwerp: fW: Concept-ankeiler interview Kamp

Alsjeblieft.

Van: @nrc.nl>
Verzonden: maandag 3januari 2022 18:12
Aan: , BS/AL/DCO < @mindef,nl>
Onderwerp: Concept-ankeiler interview Kamp

Buiten reikwijdte



Van: , BS/AL/DGB/DSK
Verzonden: dinsdag 4 januari 2022 13:20
Aan:) B5/AL/DGB/KAB < ‘@mindef.nI>; , BS/AL/DGB/KAB

@mindefnI>
Onderwerp: 211229 Bullits Tijdelijke wet IenV diensten, afgestemd met DJZ

Zie hier de met D]Z afgestemde bullits tav tijdelijke wet IenV diensten

Docnr. 129



Docnr. 130

Bullits Tijdelijke wet IenV diensten

.In het verkeer tussen toezichthouders, de diensten en de bewindslieden is geconstateerd dat
de werkwijze in relatie tot staten met een assertiefcyberprogramma vereist dat de
slagvaardigheid van de diensten moet worden vergroot. De werkwijze binnen het kader van
de huidige wet biedt daarvoor onvoldoende ruimte.

.Geconstateerd is dat het aanbeveling verdient dat de voorzieningen en waarborgen in een
daartoe op te stellen tijdelijke wet in overeenstemming vorm zouden moeten krijgen
vooruitlopend op een definitieve wetswijziging in het verlengde van de Evaluatie Commissie
wIv.

.Tijdens politieke consultaties is gebleken dat er gelet op de dreiging van deze assertieve
staten in het cyber- en informatiedomein ruimte en draagvlak bestaat voor deze tussentijdse
voorziening. Daarbij is tevens gebleken dat de steun van de toezichthouders voor een tijdelijk
wetsvoorstel onontbeerlijk wordt geacht.

.In verkeer met de toezichthouders is er vooralsnog discussie over de vormgeving van
waarborgen en de oplossing van eventuele verschillen van inzicht tussen de bewindslieden en
de toezichthouders door betrokkenheid van de Raad van State. 5.1.2.1, 5.2.1

Deze discussie over betekenisvolle verschillen van inzicht ziet op het vinden van een balans
tussen enerzijds rechtsbescherming en anderzijds de slagkracht van de diensten om adequaat
te kunnen optreden tegen dreigingen in het cyberdomein. 5.1.2.1, 5.2.1

______

Uitgangspunt moet zijn dat de tijdelijke wet uitvoerbaar is en niet leidt onevenredige
lastenverzwaring voor de diensten. Mi is dus een indringend gesprek met uw collega van BZK
en de diensthoofden noodzakelijk om vast te stellen of de uitvoerbaarheidstoets van het
uiteindelijke concept voorstel een aanvaardbare way ahead is of dat voortzetting van de
huidige gang van zaken onontkoombaar is.

.Om het met de toezichthouders eens te worden om het eens te worden, zou ik ontraden. Mijn
advies is voor nu het oordeel van de diensten te volgen en voor straks een koers te kiezen die
meer recht doet aan de ministeriele verantwoordelijkheid.
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Van: , BS/AL/DGB/DSK <

Verzonden: donderdag 6januari 2022 19:15
Aan: , BS/AL/BSG <

Onderwerp: Re: fiche tijdelijke wet

@ m indef. nI>

@ mindef. n 1>

Van: “ , BS/AL/BSG” <

Datum: donderdag 6januari 2022 om 17:23:57
Aan:” , BS/AL/DGB/DSK” <

Onderwerp: fiche tijdelijke wet
()niindef.nI>

Ik neem even aan dat jij dit fiche kent. Ik was even verrast door de laatste passages in dit
fiche. Er lopen nog gesprekken met de toezichthouders en de lijn die is ingezet in
verschillende BWO’s was vrij duidelijk. Het fiche lijkt nu (al) aan te sturen op een
heroverweging. Is dit ook het standpunt van de dienst/DJZ?
Groet,

Het gaat er om en dat weten beiden dat het zou kunnen dat52’ 5.1.2.i

(,mindef.nl>
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Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nI>
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 19:42
Aan: , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Spreekpunten gesprek minister Kamp en minister Ollongren
Tkn

Van:” , BS/AL/BSG’ < (i)rnindeC.nI>
Datum: donderdag 6januari 2022 om 19:35:20
Aan:” BS/AL/DGB/DSK” < 1inindeEnl>
Onderwerp: Fwd: Spreekpunten gesprek minister Kamp en minister Ottongren

Van:” BS!AL/BSG” < ()niindef.nl>
Datum: donderdag 6januari 2022 om 18:03:00
Aan: ‘ , BS/AL/DGB/KAB” < @mindef.nI>
Onderwerp: RE: Spreekpunten gesprek minister Kamp en minister Ollongren

zie de bijlage. Het is zo neutraler geformuleerd. Als dit niet akkoord is hoor ik het
graag en indien akkoord kan het zo naar de SG.
Groet,

Van: BS/AL/DGB/KAB < @mindef.nl>
Verzonden: donderdag 6januari 202217:26
Aan: , BS/AL/BSG < @mindef.nl>
Onderwerp: RE: Spreekpunten gesprek minister Kamp en minister Ollongren
Hol
Vraag — heeft net al met even gesproken hoorde ik. Ontvangen we het
commentaar morgenochtend van jullie of passen jullie het direct aan? In het laatste geval
vroeg of er dan even naar hem teruggekoppeld kon worden ©.
Hgr.

Van: , B5/AL/DGB/KAB
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 15:21
Aan: @mindef.nl>
Onderwerp: FW: Spreekpunten gesprek minister Kamp en minister Ollongren
Van: , BS/AL/DGB/KAB
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 13:45
Aan: , BS/AL < @mindef.nl>
CC: , BS/AL/BSG @mindef.nl>;
BS/AL/DGB < @mindef.nl>; , BS/AL/DGB/KAB < @mindef.nl>;

BS/AL/BSG < @mindef.nl>
Onderwerp: Spreekpunten gesprek minister Kamp en minister Ollongren
Geachte SG,
Graag stuur ik u namens de gevraagde bespreekpunten voor het gesprek
tussen minister Kamp en zijn opvolger. Op advies van zijn naast de eerder
besproken onderwerpen, achteraan nog twee onderwerpen toegevoegd:

Buiten reikwijdte



Buiten reikwijdte

Met hartelijke groet,

Beleidsmedewerker Kabinet DGB

Ministerie van Defensie
Bestuursstaf / Directoraat Generaal Beleid / Kabinet
Plein Kalvermarkt Complex Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag

1 Postbus 20701 2511 CB 1 MPC 58B

M
E @mindef.nI

SharePoint DGB

: .n
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Van: ., BS/AL/DGB/DSK <

Verzonden: dinsdag 11januari 2022 16:53
Aan: Postbus Secretariaat CZW <

Onderwerp: Re: Stuurgroep WIV 13-1
0k

@ m indef. ni>

@minbzk.nI>

Van: “Postbus Secretariaat CZW” < ()ininbzk.nl>
Datum: dinsdag 11januari 2022 om 16:29:55
Aan: “ ()i;inbzk.nl>,

(rninhzk.n1>, “ “

(niinbzk.nl>,
(‘minaz.nl” <

();mindef.nl>,”
()nctv.tyiinjenv.nI” < (i’nctv.rninjenv.nl>,

tnctv.minjenv.nI>, “

(:I1iflaZ.fll>

)rninbzk.nl>,”
(iiiindeEnI>,
BS/AL/DJZ”

BS/AL/DGB/DSK” <

(mincIef.nl>,
dininjenv.nl>,

(aminbzk.nl>,

(i;minaz.nl>,
()rninbzk.n1>,”

< (tiiinde[nl>,

(j)nhifldeCnl>
(‘nctv.rninjenv.nl”

m inbzknl>,
t1m i naz nl>,

“<

‘1rnindefnl>,
BS/AL/DJZ” <

- BDINCTV”
(iiinbzk.n1>,
(minhzk.nl>,

(iminaz.nl” <

‘Ziinindef.nl>,
BS/AL/DGB/DSK” <

inctv.ii injenv.nl>,

II

fdrninde[iiI>,
< ‘iniinjenv.nl>,
Cc: “%MIVD Directie, BS” <

Onderwerp: Stuurgroep WIV 13-1

(c’iminaz.nl>,

(nctv.in in jenv.n 1>,
(minaz.nl>,

1rnindetnl>, ‘ nctv.minjenv.nl”
(nctv.minjenv.nl” <

()mLI1aZ ni>, “

(d?I;inbzk.nl>,
()mindeC.nl>,

‘ii’niinhzk.nl>
)mindef.nl>

BD/NCTV”

Eerder is op verzoek van Directeur MIVD de tijd van de stuurgroep aangepast naar
15:30/17:OOu (was 13:30/15:OOu).
Er is nu wederom een verzoek vanuit de directeur MIVD gekomen om de Stuurgroep terug
te plaatsen naar de oorspronkelijke tijd, vanwege een afspraak die in de agenda is gekomen
die niet kan worden verplaatst. Vanuit alsook vanuit de Directeur AIVD
zijn hier geen bezwaren tegen.
Kunnen jullie aan laten weten of dit voor jullie allen als leden ook mogelijk is?
Dit kan via @mindef.nl ( ).
Alvast veel dank voor het bekijken! Graag spoed.
Met vriendelijke groet,

Medewerker Bestuursstaf



Ministene van Defensie
Postadres: Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag 1

Ministerie van Binnenbndse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turf markt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag
Postbus Secretariaat @minbzk.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 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or t this message was sent to yoti by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind rescilting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 14januari 2022 10:20
Aan: Postbus Secretariaat CZW < @minbzk.nI>
Onderwerp: Re: inplannen extra stuurgroep WIV op donderdag 20januari

Tussen 10.00 en 16.00 kan ik agenda herschikken.
Daarvoor en daarna zit ik vast.
Mvg

Van: ‘Postbus Secretariaat CZW” < iminhzk.nI>
Datum: vrijdag 14januari 2022 om 10:12:50
Aan: “%MIVD Directie, BS” < rnindefn!>,
< ininbzk.nl>, “ t)rninaz.nl” < minaz.nI>,

1 BS/AL/DJZ” < (Z)mindef.nl>, ‘ , BS/AL/DGB/DSK”
(iiindef.nl>, “ (‘nctv.niinjenv.nl” < (nctv.rninjenv.nI>, “Postbus

Secretariaat CZW” < ni inhzk .n 1>
Cc: “ “ < (iimiiiibzk.nl>
Onderwerp: inplannen extra stuurgroep WIV op donderdag 20januari
Beste allen,
Op verzoek van (zie mail hieronder) wil ik een extra stuurgroep WIV plannen op
donderdag 20 januari. Excuus dat ik u direct benader, i.p.v. de secretariaten. Graag ontvang ik uw
beschikbaarheid of voorkeurstijdstip op de 20e

Alvast dank.
Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Postbus 1 @minbzk.nl

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 17:48
Aan: Postbus Secretariaat CZW < @minbzk.nl>
CC: @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>
Onderwerp: inplannen extra stuurgroep op donderdag 20januari
Ha beste collega’s,



vroeg zojuist in de stuurgroep om een extra stuurgroep in te plannen voor tactisch-

strategisch overleg na het overleg datID en volgende week woensdag (de 19e)

hebben met de voorzitter TIB en de voorzitter CTIVD. Gedacht wordt aan: donderdag 20januari.

Willen jullie daarvoor ajb de stuurgroep leden uitnodigen? Jullie hebben volgens mij de emailadressen

maar voor de zekerheid:
@minbzk.nl

@m indef. nl
@minbzk.nl

@minaz.nl
@mindef.nl

@mindef.nl
@nctv.minienv.nl

@minbzk.nI
@minbzk.nl

Alvast dank! mvg,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f 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 rescilting from
the risks inherent in the electronïc transmission of messages.



From: “Ollongren, KH, Drs. < @mindef.nI>
Sent: Tuesday, January 18, 2022, 5:14 PM
To: , BS/AL” < @mindef.nI>;

@mindef.nI>;’ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nI>
Subject: Reserveren: BWO Tijdelijke Wet Cyberoperaties met MinBZK, MinDef, SGBZK, SGDef, DG
AIVD, D-MIVD, D-CZW en D-DJZ

Docnr. 136



Docnr. 137

From: Ollongren, KH, Drs.” < @mindef.nI>
Sent: Thursday, January 20, 2022, 5:42 PM
To: @minbzk.nI>
Subject: Geaccepteerd: Uitnodiging voor vergadering: Overleg minBZK / minDEF: bijpraten WIV /
voorbereiding 5.11.b
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From: ‘ , BS/AL”
<__________ @mindef.nl>

Sent: Sunday, January 23, 2022, 12:14 PM
To: “%Secretaris-Generaal, BS” < — @mindef.nl>
Subject: Fwd: definitief advies
Attachments: 220121 Advies - inrichting stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.pdf

Graag printen
Met vriendelijke groet,

Van: ‘Postbus Secretariaat CZW” < - (Zj)minbzk.nl>
Datum: vrijdag 21januari 2022 om 15:57:07
Aan: “ “ (drnindef.nl>, “ (rninaz.n!”

niinaz.nl>, “
, BS/AL/DJZ” < rnindef.nl>,

BS/AL/DGB/DSÏ(” < (rnindef.nI>,” @nctv.minjenv.nI”
ïnctv.minjenv.nl>, “ “ (irninbzk.nl>,

BS/AL” < (rnindef.nl>, “Postbus Secretariaat SG BZK”
trninbzknl>

Cc: “ “< rninbzk.nl>
Onderwerp: fW: definitief advies

Van: _1f
Verzonden: vrijdag 21januari 2022 14:50
Aan: @minbzk.nl>;

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

CC: @minbzk.nl>
Onderwerp: FW: definitief advies
Allen,
Hierbij het definitieve advies van de drie hoogleraren, met begeleidende mail van Paul Bovendâ€”Eert. Ik stuur het stuk
ongelezen door.

@ / graag doorgeleiden aan de voltallige stuurgroep + 56 Defensie
@ / graag in overleg met Def een beknopte appreciatie maken, graag maandag in de tas van de bewindslieden +

toezenden aan stuurgroep
Ik verzoek jullie het rapport in dit stadium nog niet met anderen te delen dan de bovengenoemden. Graag dat verzoek ook
overbrengen aan de stuurgroep.
Groet en goed weekend,

Van: Bovend’Eert, P.P.T. (Paul) < @ru.nl>
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 14:22
Aan: @minbzk.nl>;

@minbzk.nI>
CC:’ ‘< @rug.nl>; @law.leidenuniv.nI>

@pro-facto.nl>
Onderwerp: definitief advies
Beste en
Bijgaand het definitieve advies van Heinrich Winter, Rick Lawson en mij over het toezicht op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het licht van de jurisprudentie van het EHRM.
De opmerkingen bij het concept-advies hebben we besproken en verwerkt in het bijgaande definitieve



advies. Daarbij is op een aantal plaatsen in het advies duidelijker tot uitdrukking gebracht dat de
jurisprudentie van het EHRM niet dwingend voorschrijft dat het bestaande stelsel van toezicht moet
worden gewijzigd. Dat stelsel voldoet aan de vereisten van de Europese jurisprudentie, zij het dat op
enkele kleinere onderdelen nog wel een aanpassing noodzakelijk en wenselijk is. Daarnaast hebben we
in het advies nader onderbouwd welke keuzemogelijkheid volgens ons de voorkeur heeft om het stelsel
van toezicht voor de toekomst duurzaam te versterken, rekening houdend met de steeds strengere eisen

die het EHRM stelt in zijn rechtspraak.
Wij hopen dat het advies zal bijdragen aan een vruchtbare discussie over de herziening van de WIV 2017.
Hartelijke groet,
Paul
Prof. mr. P.P.T. Bovend Eert (Paul)
Hoogleraar Staatsrecht/professor of Constitutional Law
Adres/Address
Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law
Radboud Universiteit/Radboud University
Montessorilaan 10, 6525 HR /P.O.Box 9049, 6500 KK Nijmegen

The Netherlands
Tel.
Mobiel

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 hef bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you 1f 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: , BS/AL” < @mindef.nI>
Sent: Monday, January 24, 2022, 6:36 PM
To: ‘ , BS/AL/BSG” < @mindef.nI>
Subject: Re: TER INFORMATIE: passage hoofdlijnenbrief BZK WIV

Akkoord
Met vriendelijke groet,

Van: , BS/AL/BSG’ < @rnindef,nl>
Datum maandag 24januari 2022 om 15 54 02
Aan: , BS/AL” < @rnindef.nl>
Onderwerp: TER INFORMATIE: passage hoofdlijnenbrief BZK WIV

BK dient vandaag een hoofdlijnenbrief te versturen met het oog op een debat deze week met de VKC BZK. Daarin
staat onderstaande passage opgenomen:
Het laatste thema dat ik aanstip, gaat over de (digitale) slagkracht van de AIVD. Geopolitieke en economische
systeemrivaliteit, de voortdurende dreiging van jihadistisch terrorisme en de opkomst van nieuwe vormen van
extremisme, alsmede de aandacht voor digitale en economische veiligheid vragen in toenemende mate
inspanningen van de AIVD. Dit allemaal tegen de achtergrond van een ongekende technologische revolutie. Tevens
is het beschermen (van de waarden) van de democratische rechtsstaat tegen alle vormen van radicalisering en
haatzaaien een toenemend punt van aandacht.
Statelijke actoren worden in hoog tempo bedreigender voor Nederlandse belangen. Dat speelt zich in toenemende
mate af in het cyberdomein en is urgent. Dit vraagt grote slagkracht van de diensten. Daarom zal het kabinet
investeren in de slagkracht van de AIVD en de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit het rapport
aangaande de impact van de Wiv2Ol 7op de slagkracht van de AIVD en de MIVD daarbij betrekken.
De evaluatiecommissie Jones-Bos stelt vast dat de dynamiek van de cyberdreiging zich niet goed verhoudt tot het
statische toezichtsstelsel. Het kabinet wil dat de diensten ook in het cyberdomein in staat blijven om Nederland te
beschermen. Dit kan alleen gebeuren met een zelfde mate van toezicht en bescherming van burgerrechten. Over dit
urgente vraagstuk loopt op dit moment samen met de minister van Defensie overleg met de toezichthouders. De
minister van Defensie en ik hopen u hierover op afzienbare termijn nader te kunnen informeren. Tevens zal deze
kabinetsperiode een brede wijziging van de Wiv 2017 geÂntameerd worden ter opvolging van het door de
commissie Jones-Bos uitgebrachte evaluatierapport. Vooruitlopend daarop zal overeenkomstig de toezegging aan
de Kamer eerst een hoofdljnennotitie worden uitgebracht.
De passage is afgestemd met DJZ en DGB.
Met jouw welnemen geleid ik deze passage door aan de minister.
Groet,
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From: , BS/AL” < @mindef.nl>
Sent: Tuesday, January 25, 2022, 7:29 AM
To: %Secretaris-Generaal, BS’ < @mindef.nI>
Subject: Fwd: TER ACCORDERING: beslisnota bij spreektekst Slib inzake tijdelijke wet
Attachments: 220124 Nota minister BWO Spreektekst tijdelijke wet bijstlD.docx

Graag printen
Met vriendelijke groet,

Van:” , BS/AL/BSG” < (mindef.nl>
Datum: maandag 24januari 2022 om 22:02:11
Aan: “

, BS/AL” < tîmindef.nl>
Onderwerp: Fwd: TER ACCORDERING: bestisnota bij spreektekst 5.1.1.b inzake tijdelijke wet

Bijgaand de nota ter voorbereiding op het overleg met MinBZK.
Bij akkoord zorg ik dat de minister deze zsm krijgt.
Groet

Van: , BS/AL/DJZ/Cl. NTR1I” < trninde[nI>
Datum: maandag 24januari 2022 om 2 1:20:29
Aan: , BS/AL/BSG” < (rnindefnI>
Cc: “ t < @rnindef.nI>,
BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < (tnhindeInI>, , BS/AL/DJZ”

()niindeC.nI>,
“

(iï)mindef.nI>
Onderwerp: bestisnota bij spreektekst51 inzake tijdelijke wet

Met veel dank aan de collegaâ€’s in cc vind je gevoegd de nota voor de minister inzake de voorbesprekingSSib

met betrekking tot de tijdelijke wet.
Ik zet hem ook meteen uit in xpw.
Groet,

er, juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

T
mindefnl

Aanwezig op



From: Ollongren, KH, Drs. < @mindef.nl>
Sent: Tuesday, January 25, 2022, 10:06 AM
To: BS/AL” < @mindef.nI>

@mindef.nl;’ BS/AL/DJZ @mindef.nl>;
@mindef.nl>

Subject: Overleg min BZK / minDEF: bijpraten WIV / voorbereiding 5.1.1b
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From: ‘ , BS/AL/DJZ’ < @mindef.nl>
Sent: Friday, January 28, 2022, 1:18 PM
To: ‘ , BS/AL/DJZICI. NTRH < @mindef.nl>
Cc: , BS/AUDJZICI. NTRH < @mindef.nI>;

@mindef.nI>; ‘ BS/AL/DGB/DSKIIGO CYBER
@mindef.nl>; BS/AL/DGB/DSK” < @mindef.nI>

Subject: Re: annotatie stuurgroep

stuurgroep is juist afgerond met enige uitloop. Wel bleek er veel te bespreken in weinig
tijd.

sloot af met de opmerking dat het een goed overleg was, en dat was het ook.
Wat betreft de Tijdelijke wet hebben en ik alle punten kunnen inbrengen vanuit de
annotatie. Alleen de opmerking bij artikel 4 hebben we om witte van de tijd achterwege gelaten.
De gemaakte keuzes zijn overeenkomstig onze inzet. Het wetsvoorstel wordt hierop aangepast,
zodat het aan SG’s en ministers kan worden aangeboden als definitief concept.
Na instemming ministers zal definitief concept met toezichthouders gedeeld worden. Of MvT
hierbij zal moeten worden gedeeld, is nog onderwerp van overleg. Veel dank vanuit de
stuurgroep voor al degenen die betrokken zijn geweest bij de overleggen met de toezichthouders.
Op het punt van het eindrapport van de hoogleraren is aangegeven dat dit liefst zo snel mogelijk
moet worden aangeboden aan de beide kamers. Over de begeleidende brief is uitgebreid van
gedachten gewisseld. Voor optie a) is begrip, wel heeft een pleidooi gehouden voor optie
b). Wat het wordt zal om te beginnen dinsdag a.s. met de SG’s moeten worden besproken.
past stukken aan. Waarschijnlijk wordt het iets tussen a) en b) in.
Inhoudelijk heeft iedereen hetzelfde gevoel bij het rapport. Belangrijkste constatering dat het
bestaande stelsel voldoet aan de huidige vereisten. In de stuurgroep heb ik benadrukt dat
internationale inventarisatie van andere stelsels liefs snel beschikbaar is, omdat dat ons stelsel in
perspectief kan plaatsen.
Telefonisch zal ik eea nader toelichten.
Met vriendelijke groeten,

Van: t
, BS/AL/DJZ/Cl. NTRH’ <

_________

Datum: donderdag 27januari 2022 om 18:42:33
Aan: BS/AL/DJZ’ <

_________

,i;indef.nl>
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH’ <

________

niindef.nl>,
CYBER” < @mindef.11l>
Onderwerp: annotatie stuurgroep

Gevoegd de annotatie voor de stuurgroep van morgen. Er staan veel onderwerpen geagendeerd, terwijl er slechts
45 minuten ingeruimd zijn voor de vergadering. Mogelijk dat dus niet alle punten volledig aan bod zullen komen.
Indien gewenst ben ik beschikbaar om eea telefonisch nader toe te lichten.
Groet,

sr. juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie

BS/AL/DGB/DSK” <

Cc:

?rnindeLnl>

rnindef.nl>,

()mindef.nt>,
BS/AL/DGB/DSK!IGO



Kalvermarkt 32 2511 CB 1 Den Haag
Po5tbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B
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g mindef.nI

Aanwezig op
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DERÜBRCEERD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrela ties

Czw
Turfmarkt 147
Den Haag
2500 EA

Contactpersoon

Datum
24januari 2022

agenda
ANNOTATIE

Stuurgroep wetswijziging W1V2017

Vergaderdatum en -tijd 28 januari 2022

11:30 — 12:45 uur WEBEX

Deelnemers DCZW (voorzitter)
DJZ
DGAIVD
D M IVD
DSK
NCW
RA AZ
HCZ-CZW
RA CIV

1. Opening en mededelingen
N.B. Bij het vorige overleg is niet genotuleerd, er is dus geen verslag.

2. Opbrengst gesprekken met secretarissen CTIVD en TIB inzake
Tijdelijke wet

Bijlage 2.1. — Opbrengst gesprekken, analyse en advies
Bijlage 2.2. - Ontvangen schriftelijke inbreng CTIVD

De CTIVD legt in haar schriftelijke inbreng de nadruk op twee punten
5.1.2.i

1
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GEDERUBRICEERD SGC

Datum
26 april 2021

Kenmerk

Een korte appreciatie van de beslispunten:

Artikel 2, scope wetsvoorstel 5.1.2.1, 5.2.1

II
1 II
1 1
1 1
iI_ I
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GEDERUBRICEERD SGC

Datum

26 april 2021

Ken merk

5.1.2.i, 5.2.1

- —---

- zzï’

T-.-.-.
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--.—---——

zrzz:zzzz -____________
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GEDERUBRICEERD

-
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TP
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-

-

—— —-——--- _._j..=__._____
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GEDERUBRICEERD SGC

Datum
26 april 2021

Kenmerk

3. Eindrapport van de 3 Hoogleraren inzake stelsel toetsing en
toezicht

Bijlage 3.1. — Rapport “Naar een duurzaam en effectief stelsel van
toezicht op de I&V-diensten”A.U.B. NIET VERSPREIDEN
Bijlage 3.2. - Appreciatie rapport door CZW/DJZ

Advies: geen opmerkingen.

heeft het rapport reeds gelezen en legde in het P0 de nadruk op
één zin in het rapport die concludeert dat het huidige stelsel voldoet. Het
rapport wordt op 28-01 voorzien van een appreciatie van DJZ tevens
aangeboden aan de minister.

Kern raoiort:
In algemene zin concluderen de onderzoekers dat het huidige stelsel
voldoet aan de eisen van het EHRM, maat dat het wenselijk c.q.
noodzakelijk is op beperkte onderdelen tot aanpassingen te komen.
De noodzaak voor deze aanpassingen is volgens de onderzoekers
gelegen in de ontwikkeling van de Europese jurisprudentie en de
steeds strengere eisen die gesteld worde aan de inrichting van een
stelsel van toezicht.

• De onderzoekers presenteren (in afwijking van de opdracht) een eigen
voorstel tot aanpassing van het stelsel van toetsing en toezicht waarin
de positie van de TIB wordt versterkt door het aan te merken als een
rechterlijke instantie.

• Daarnaast zou de CTIVD moeten worden ingericht als zelfstandig
bestuursorgaan (ZBO), op afstand van de ministers, waardoor
institutionele en functionele onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.

• De CTIVD zou voor het toezicht tijdens operaties de bevoegdheid
moeten krijgen om lopende handelingen van de diensten te schorsen.
De minister kan in dat geval een nieuw besluit nemen en deze ter
goedkeuring voorleggen aan de TIB.

• De onderzoekers wijzen de introductie van een beroepsmogelijkheid
zoals de ECW voorstelt af (dus niet in beroep tegen afwijzingen van
de TIB). Wel zijn ze voorstander van een vorm van beroep om
opheldering te krijgen over interpretatieverschillen over de wet
(prejudiciële vragen).

• In het kader van de versterking van de ministeriele
verantwoordelijkheid stelt men ten slotte voor in plaats van de CIVD
een van de vaste Kamercommissies (BZK of Defensie) te belasten met
de controle op de werkzaamheden van de diensten.

4. Vervolgtraject
Bijlage 4.1. — Voorstel hoe nu verder?

Advies is om in te stemmen met de voorgestelde advisering aan de
bewindspersonen.

.PERYBRICEERD Pagina4vans



PUBRCEERDEÏ sc
Datum

26 april 2021

Kenmerk

De diensten zullen waarschijnlijk het belang van de ketentest (en de
deelname van belde toezichthouders) opnieuw benadrukken. heeft
in het P0 duidelijk gemaakt dat we ervoor moeten zorgen dat 5.1.2.1

________

-

Ten aanzien van de wijze van aanbieding van de externe analyse en de
analyse van CZW aan de Kamer is het advies om te kiezen voor optie a’i.
Het uitspreken van een voorgenomen oplossingsrichting voor de inrichting
van het stelsel van toetsing en toezicht heeft de volgende voordelen:
1) De Kamer wordt niet verleid om zelf te gaan nadenken over een (ons

onwelgevallige) oplossingsrichting;
2) De temperatuur van het badwater kan vast gemeten worden

vooruitlopend op de aanbieding van de Tijdelijke wet;
3) Indien bepaalde fracties zich niet kunnen vinden in de voorgenomen

richting kan dat debat alvast gevoerd worden en kunnen eventuele
aandachtspunten meegenomen worden in het verdere traject.

Een mogelijk nadeel van deze optie is dat het hele traject vertraging
oploopt indien we niet in staat zijn om op korte termijn een keuze te
maken voor de te kiezen richting. Dit punt zullen de diensten mogelijk
maken aangezien zij het meest gebaat zijn bij snelle inwerkingtreding van
de Tijdelijke wet.

5. Rondvraag en wvttk

Geen punten.
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From: ‘ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Sent: Friday, February 4, 2022, 8:42 AM
To: BS/AL” < @mindef.nl>
Cc:” , BS/AL/BSG” < @mindef.nl>; ‘ ., BS/AL/DGB/DSK”

@mindef.nI>; ‘ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nI>;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nI>

Subject: Fwd: externe analyse en analyse CZW

bijgaand ter informatie.
heeft gisterenavond de CZW notitie en het externe rapport naar en

gestuurd.
Overigens niet onder embargo, maar wet met de mededeling dat de ministers beide stukken op
korte termijn willen aanbieden aan het parlement. We moeten er maar vanuit gaan dat de beide
voorzitters zich daarmee realiseren dat dit nog geen publieke informatie is.
Met vriendelijke groeten,

Van: “ “ (CTlVD.nl>
Datum: vrijdag 4 felruari 2022 om 06:08:49
Aan: ‘ “ iminbzk.nl>,

(é)tib-ivd.nl>
Cc: “

, BS/AL/DJZ” < (mindef.nl>
Onderwerp: RE: externe analyse en analyse CZW

Overigens: synchen met tib over aan te gaan gesprek. , check jij met ?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (Z)minbzk.nl>
Datum: donderdag 03 feb. 2Ö22 10:liPM
Aan CHVD iii> (iitih ivd nl>
Kopie: ‘ - Ministerie van Defensie ( @mindef.nl) < @,mindef.nl>
Onderwerp: externe analyse en analyse CZW

Geachte , geachte
Beste beste
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 CZW 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 één 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 één 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 volgt
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 secretariaat om volgende week een overleg in te plannen.
Met vriendelijke groet,

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

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

T
@minbzk.nl

T
@minbzk.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 ii 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for yoci 1f 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



@mindef. ni>From: ‘

Sent: Sunday, February 6, 2022, 6:12 PM
To: ‘ “ @mindef.nl>;

@mindef.nl>
Subject: Fwd: externe analyse en analyse CZWte
Attachments: 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

Docnr. 147

Van: (dnhindelnI>
Datum: zondag 6 februari 2022 om 18:12:04
Aan:

?1<

(mindef.nl>,”
< rninde[nl>,

Onderwerp: fwd: externe analyse en analyse CZWte

Ti

(rninbzk,nl>,
çpinbzk.nl>,

‘minhzk.nl>,
rninbzk.nl>

Onderwerp: fW: externe analyse en analyse CZW

Ter info.
Groet,

Van:

)mindeEnl>,

(niindef.nI>,
mindef.nl>

(i)ni inbzk.nl>

()niinbzk nI>
< (miflbzk.nl>,

tîminbzk.nl>,

()rnindef.nl>,
(1mindef.nl>,

It <

Van:” “<

Datum: donderdag 3 februari 2022 om 22:19:26
Aan:” “<

(i;indef.nl>,
(d)xninbzk.nl>,

1

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 22:17
Aan: @CTIVD.nl>; , @tib-ivd.nl>
CC: - Ministerie van Defensie ( @mindef.nl) < @mindef.nl>
Onderwerp: externe analyse en analyse CZW
Overige passagës beoordeeld in document 146
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From: ‘ @mindef.nI>
Sent: Tuesday, February 8, 2022, 2:26 PM
To: , BS/AL/DJZ/CI. NTRH’ < @mindef.nl>
Cc: , BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nl>
Subject: Re: nota minister inzake tijdelijke wet

akkoord met de nota.
Wel nog een vraag: en ik zouden nog met de voorzitters CTIVD en TIB spreken, mede
om je te vragen deel te nemen aan de ketentesten. Weetjij of dat gesprek er nodig gaat komen?
Uit de nota maak ik op dat we het definitieve concept na de bijeenkomst van donderdag gaan
versturen?
Wellicht ten overvloede: Zou je verder goed mee willen nemen ter informatie bij alle
stukken e.d.?
Met vriendelijke groeten

Van:” , BS/AL/DJZ” < (1mindef.nl>
Datum: dinsdag $ februari 2022 om 14:21:40
Aan:” , B$/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (ii)minde[nl>
Cc: , BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < (1mindef.nl>
Onderwerp: Re: nota minister inzake tijdelijke wet

met dat laatste Buiten reikwijdte

Naar de nota ga ik kijken.
Met vriendelijke groeten,

Van: ‘ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < t,mindef.nl>
Datum: dinsdag 8 februari 2022 om 14:00:27
Aan: “

, BS/AL/DJZ” < mindef.nl>
Cc: “ , BS/AL/DJZ/Ct. NTRH” < (i)mindef.nl>
Onderwerp: nota minister inzake tijdelijke wet

Verzoeke een blik te werpen op gevoegde nota voor de minister inzake het vervolgtraject voor de tijdelijke wet.
Eea is afgestemd met diensten, DGB en BZK, een stuk van gelijke strekking gaat vandaag de lijn in bij BZK.

Ik verneem graag.
Daarnaast probeerde ikje nette bellen overBuiten reikwijdte

Groet,



Docnr. 152

Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 15:11
Aan: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH <

CC: BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER <

Onderwerp: Re: nota minister inzake tijdelijke wet
Okay.
De SG wenst dat TIB en 5.1.1.b schriftelijk laten weten wel/niet aan ketentest deel te nemen. Is
dat lom BZK geregeld?

Van:” BS/AL/DJZ/C1. NTRFI” < @mindef.nl>
Datum: dinsdag $ februari 2022 om 14:57:48
Aan:” BS/AL/DGB/DSK” < 7rnindef.nl>
Cc:” BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER” <

________

Onderwerp: FW: nota minister inzake tijdelijke wet
Dag
Mede op verzoek van stuur ik je ter info gevoegde nota aan de minister inzake het
vervolgtraject voor de tijdelijke wet. is betrokken en heeft input geleverd.
Eventueel commentaar van jou is natuurlijk welkom. Ik verwacht het stuk vanmiddag in de
lijn aan te bieden.
Groet,

1:. 1

@ mindef. n 1>

@ mindef.nl>

@m indef.n 1>

From: , BS/AL/D]Z/CI. NTRH
Sent: dinsdag 8 februari 2022 14:00
To: , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>
Cc: BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>
Subject: nota minister inzake tijdelijke wet
Overige passages reeds beoordeeld in document 150
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From: ‘ “< @mindef.nl>
Sent: Friday, February 11, 2022, 8:00 AM
To: ‘ ‘ @mindef.nI>
Subject: Fwd: resume afspraken
Aflachments: Tijdelijke wet essentials.docx

Hoi,
Kun je de bijlage voor me afdrukken?
Dank je wel,

Van: “ @rnindenl>
Datum: donderdag 10 februari 2022 om 16:45:56
Aan: ‘ (Ziriindetnl>
Onderwerp: FW: resurne afspraken

Beste
Ter informatie de laatste inzet vanuit de MIVD, zoals we deze gisteren hebben besproken met de departementen.
Wellicht goed als achtergrond voor gesprekken over dit onderwerp.
Vriendelijke groet,

From:
Sent: donderdag 10 februari 2022 10:03
To: ‘ @rninbzk.nl>;

tminbzk.nl>
Cc:’ @rninbzk.nl>; rninbzk.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < mindef.nl>;
@mindef.nl>; ‘& , < @rninbzk.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>;’ @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>; 1< @minbzk.nl>;

@mindef.nl>; @rnindef.nl>;
@minbzk.nl>; @minbzk.n1>;

@mindef.nl>;’ @minbzk.n1>
Subject: RE: resume afspraken
Hi en
In de haast heb ik gisteren niet de volledige bijlage toegevoegd. Hierbij alsnog!
Vriendelijke groet.

From:
Sent: woensdag 9 februari 2022 16:35
To:’ ‘< @rninbzk.nl>;

‘irninbzk.nl>

______

Cc: (Ei)minhzk.nl>: (Zi)minbzk.nl>;Z
BS/AL/DJZ/CI. NTRH < (i)rnindef.nl>;
(ni i nde f.n 1>; ni nbzk.n T>;

BS/AL/D]Z/Cl. NTRH < ()rnindeEnl>; ldniinbzk.nl>;

-

(i)rninbzk.nl>; minbzk.nl>:
(ô)mindef.nl>; rnindef.iil>;

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



van der @mindef.nl>; —
1Eminbzk.nl>

Subject: RE: resume afspraken
Beste en
Allereerst veel dank voor het fijne overleg van vanochtend. Wij hebben er daardoor vertrouwen in gekregen dat de
bewoordingen van de Tijdelijke wet een bijdrage gaan leveren aan de oplossing van zowel de problematiek op het
gebied van snelheid en wendbaarheid als op het gebied van het kunnen opbouwen van zicht.
In de bijlage geven we inzicht in onze analyse en conclusies en doen we tekstuele suggesties.
Als we nog iets moeten toelichten doen we dat uiteraard graag. We kijken er naar uit de nieuwe teksten te kunnen
lezen voordat deze richting toezichthouders gaan.
Vriendelijke groet.

en

From: @minbzk.nl>
Sent: woensdag 9 februari 2022 16:04

Cc: (t)rninbzk.nl>;
BS/AL/DJZ/CI. NTRH <

()mindefnl>;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH <

______

iiindelnl>;
tminbzk.nl>;

Subject: RE: resume afspraken
Darik Neem ik mee.
Groet,

onderdelen.
Hartelijke groet,

From:
Sent: woensdag 9 februari 2022 11:29
To:

t),mindef.nl>;
- @,minbzk.nI>;

(Zi)minbzk.nl>;
< minbzk.nl>;
)niindef.nl; (Z)rnindeEnl;

@rninbzk.n1>

@millbzk.nl>

ïtrninbzk.nl>
tZminbzk.nl>;

BS/AL/DJZ/C1. NTRH <

To: <.,

<

1minbzk.nl>

(mindefnl>;

@mindef.n1>;
(minbzk.n1>;

(i)ni i ndef. nI>;

Van: (mindef.nl < (a)mindef.nl>
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 14:57

(minbzk.nl>;

(a)ninhzk.nl>;
t.’minbzk.n1>;
(Zi)rninbzk.nl>;

()rnindeEn 1>;

_________

@minhzk.nl>

(minbzk.n1>
()rninbzk.nl>;

(d)rninbzk.nl>;

(Z)rninbzk.nl>;

(minhzk.nl>;
@rnindetnl;

Aan:
i)minbzk.nl>;

CC:
(mindefnl;

()rnindefnl;
(iminbzk.nl>;
()rninclefn1;

< ()minhzk.nl>;
Onderwerp: RE: resume afspraken
Beste , en
Bijgevoegd treffen jullie onze essentiële onderdelen voor de teksten in 5.2.1, 5.1.2. i

De MIVD komt zodadelijk ook nog met een overzichtje van voor hen

()minhzk.nl>;
(iirninbzk.nl>; f 1

@minbzk.nl>;@,mindeEnl>;



BS/AL/DJZ/C1. NTRH < (i)mindeEnl>;
(;minhzk.nl>; @minbzk.n1>;

mindef.nl>; <, (rninbzk.nl>;

@minbzk.nl>; )mindefnl>;L
‘)mindet’.nl>; (‘tnindeEnl>;

tminbzk.nl>
Subject: resume afspraken
Dames, heren,
Bij deze mijn samenvatting van het gesprek van zojuist. Geef maar aan als ik wat heb gemist.
1. Aan de hand van voorstel diensten is over algemene inleiding Mvi TW gesproken.
25.1.2.i, 5.2.1

3.

5. Voorts is geconstateerd dat er redactieslag nodig is. Op aanbod van , afgesproken dat hij deze slag
voor zijn rekening neemt. voorziet dat hij tot maandag nodig heeft teksten aan te passen.
Afspraak; daarna weer delen en waar nodig bespreken.

6. Vraag wat dit in de tijd 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 geachgte toelichting voor acteren toezichthouders nog niet gereed is. 5.1.2.1

Afgesproken dat eea morgen in bilateraal gesprek BZKIDEF nog even
wordt besproken.

7. Uitgangspunt voor aankomende proces blijft goed samen optrekken en integraal acteren. TW is
gezamenlijk product dus we overvallen elkaar niet.

Grtz

Dit bericht kan infonsiatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericlst 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 Isotidt met risico’s verbonden aan liet elektronisch verzenden van berichten,
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if tlsis message was sent to you by mistake, yoti are
requested to inform tlse sender and delete the message. Tlse State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in tlse
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. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
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Hi en

Zoals afgesproken zetten en ik onze gedachten zoals we die vanochtend hebben besproken
op een rij. We hebben deze punten al vaak benoemd en hopen dat we jullie niet vervelen met ons
herhaaldelijk gehamer op het kunnen verkrijgen van zicht in cyberoperaties. Toch vinden we het
onderwerp belangrijk genoeg om telkens weer onder de aandacht te brengen. Er wordt met de
introductie van 5.1.2.1, 5.2.1

We zijn ook blij dat we vanochtend (inhoudelijk) heel dicht bij elkaar leken te komen. Nu volgt de
uitdaging om dit om te zetten in werkbare teksten. Wij hebben alle vertrouwen in jullie gave om
onze zorgen om te zetten in werkbare en hopelijk voor iedereen acceptabele teksten. Onderaan dit
stuk hebben we een aantal tekstuele suggesties opgenomen. Die zullen jullie deels herkennen uit het
algemeen deel dat heeft becommentarieerd. Voel je volledig vrij om deze teksten naar believen
aan te passen, met onze toelichting in je achterhoofd. We nemen een aanloopje om de route die wij
in ons hoofd hebben bewandeld en die volgens ons uitkomt bij onze conclusies met jullie te kunnen
delen.

Probleemstelling 1

5.1.2.i, 5.2.1

____________

zz

-

Aanleiding

5.1.2.1, 5.2.1



5.1.2.f, 5.2.1

Probleemstelling II

5.1.2.i, 5.2.1

Noodzakelijke modus operandi

5.1.2.i, 5.2.1

Conclusie

De hiervoor genoemde punten zien wij als ondergrens in de toelichting op de Tijdelijke wet, omdat

opname hiervan wat ons betreft de manier is om cyberoperaties gericht op het verkrijgen van zicht

effectief en rechtmatig te kunnen opstarten. Dat betekent opname van:

5.1.2.1, 5.2.1

Ook namens vriendelijke groeten en veel succes gewenst met het verdere schrijfproces,
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Van: , BS/AL/DGB/DSK
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 12:27
Aan: , BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER < @mindef.nl>;

@mindef.nl>
Onderwerp: EW: Verslag overleg TW alsmede stukken zoals aangeboden aan ministers BZK en DEF.
tkn

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 11:56
Aan: @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nI>;
BS/AL/DJZ < cmindef.nl>; , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>;

@mindef.nl>; @minaz.nl; BD/NCW
@minlenv.nl>

CC: @minbzknl>; @minbzk.nl>;
@mindef.nl>; @minaz.nl; @nctv.minienv.nl

Onderwerp: Verslag overleg TW alsmede stukken zoals aangeboden aan ministers BZK en DEF.
Collegae,
Gisteren bespraken we met elkaar de stand van zaken rondom de tijdelijke wet alsmede wat aanpalende
vraagstukken over het toezicht. Bijgaande doe ik jullie een beknopt verslag daarvan toekomen. Mocht ik
in deze “startup fase” enige nuance gemist hebben, dan hoor ik dat graag.
Conform afspraak gaan hierbij ook de stukken zoals deze vandaag inzake de huidige concepten van de
Tijdelijke Wet naar de ministers van BZK en DEF zijn gezonden. Lezing zal laten zien dat betrokkenen
(diensten en CZW) hier gisteren en vanochtend in goed overleg met elkaar nog een goede slag hebben
weten te slaan. De nog volgende noodzakelijke redactieslag over het geheel zal naar verwachting
maandag zijn afgerond.
In de bijgaande nota is conform afspraak tevens de wens de toezichthouders schriftelijk uit te nodigen
opgenomen.
Rest mij jullie een goed weekeinde te wensen!
Groet,

Dit beticht 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 beticht 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 massage may contain information that is not intended for you 1f 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: ‘ @mindef.nl>
Sent: Wednesday, February 16, 2022, 10:25 PM
To: “< @mindef.nl>; ‘ ‘ @mindef.nl>
Subject: Fwd: Aangepast ontwerpwetsvoorstel en tekst voor mail
Attachments: concept versie wetsvoorstel Ud 16 februari 2022 eindversie met wijzigingen bijhouden mcl
opm hs.docx

Van: “ “< (minbzk.nl>
Datum: woensdag 16 februari 2022 om 22:24:29
Aan: “ “< (d)minbzk.nl>, “

minbzk.nl>, “ (Z)niinbzk.nl>,
@minbzk.nl>, “ “ (mindef.nl>,

BS/AL/DJZ” < (iiniindef.nl>
Cc: “ (rninbzk.nl>,

< @mindef.nl>,” , BS/AL/DJZ/CI. NTRH”
@mindef.nl>, “

, BS/AL/DJZ/C1. NTRH”
jiindefnI>, “ “< @minbzk.nl>,

(i)rninhzk.nl>,
(jflinbzk.nl>, “ “ (cminbzk.nl>,

(rninbzk.nl>, “ tt t)rninbzk.nl>,
/ininbzk.nl>, “

(rninbzk.nl>, “ “< (rnindef.nl>,
< @mindef.nI>

Onderwerp: RE: Aangepast ontwerpwetsvoorstel en tekst voor mail

Allen,
Het goede nieuws is dat de versies steeds beter en vollediger worden. Helaas heb ik nog een paar
resterende punten die te belangrijk zijn om nu te laten voor wat ze zijn. Ook wil
morgenochtend vroeg alles nog één keer bezien. We streven naar verzending morgen 10.00u. Ik
zou jullie willen vragen voor dat tijdstip de opmerkingen te verwerken.
5.1.2.i, 5.2.1

Gelukkig zal dat als ik
het goed zie geen effect hebben op de ketentest.
Groet

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 18:58
Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>;
@minbzk.nl>; @mindef.nl’ < cniindef.nl>;

mindef.nl’ < @mindef.nl>
CC: @minbzk.nl>; @mindef.n1; @mindef.nl;

@mindef.nl; @minbzk.nl>;
minbzk ni> 1 j @minbzk nI>

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;
@minbzk.n1>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>;’ @mindef.nl’ < @mindef.nl>;



@mindef.nl
Onderwerp: Aangepast ontwerpwetsvoorstel en tekst voor mail
Beste , , , en
Bijgevoegd ontvangen jullie het n.a.v. overleg met SGBZK zojuist op enkele tekstuele punten aangepaste
ontwerpwetsvoorstel. We hebben een schone versie en een versie met zichtbare wijzigingen bijgevoegd. Wat ons
betreft nu aan CZW en DJZ om hier het vetgevende oog over te laten schijnen.
Voor en er is dezerzijds veel discussie geweest over 5.l.2.t, 5.2.1

zie hieronder een tekstvoorstel voor jouw mail aan de voorz
mede namens
Met Defensie is afgesproken dat en vanavond nog contact hebben voor een go / no-go inzake
verzending aan de voorzitters.
Hartelijke groet,

en
Geachte , geachte
Beste beste
Afet dank voor jullie bereidheid hiertoe, is in de afgelopen periode ter informele consultatie met de secretarissen en
enkele ,nedeiierkers van CTJVD en TIB gesproken over het otrnierpwetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoek AIVD en
MIVD naar landen met een offensiefcyberprogrammna. Deze sessies, alsmede de schrijeljke inbreng die van de
CTIVD is ontvangen, zijn door BZK en Defensie zonder meet als nuttig ervaren. Het in deze sessies besproken
ontweipwetsvoorstel is inmiddels aangepast en aangevuld imzede op basis van de gevoerde gesprekken. Mede namens
de Directeur Juridische Zaken van defensie stuur ikjidile in bijlage het resultaat, dat wij graag aanjullie toelichten
in een gesprek begin volgende week.
Om tot een it’erkbare en iierkende wet te komen, zowel voor de toezichthouders als voor de diensten, tiordt er
dezerzijds groot belang aan gehecht om ter afronding van de infornwle constiltatiefase een stelselketentest uit te
voelen. Voor een effectieve stelselketentest is deelname van TIB en CTJVD randvoont’aa;’deljk. liede namens de
diensthoofden itil ik jullie daarom graag uitnodigen voor een 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 oplost ii’aar de
diensten in het kader van hun taakuitvoering tegenaan lopen en of de Tijdelijke t’et 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
toezichtho uder tijdens en achteraf Een punt waar tve in de ketentoets bijzondere aandacht aan willen geven is de
wisselwerking tussen de toets voorafen het toezicht tijdens de operatie, bv. waar het gaat om de beoordeling van
technische risico ‘s bij een hackoperatie. Een succesvolle ketentoets is een belangrijk element in de afiveging de wet
vervolgensformeel ter consultatie aan te bieden. De bevindingen uit de gezamenlijke ketentest zullen vervolgens
waar nodig tot een aanpassing van het voorliggende concept’tt’etsvoorstel leiden.
Mijn vraag is ofjullie in antwoord op deze mailjullie deelname aan de ketentoets kunnen bevestigen.
Met vriendelijke groet.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt ci 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 1f 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: ‘ ‘ @mindef.nI>
Sent: Wednesday, February 16, 2022, 10:03 PM
To:’ “<

@mindef.nl>;
Cc: ‘ BS/AUDJZICI. NTRH”
BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nl>;

@mindef.nl>; ‘

@mindef.nI>
Subject: Re: Aangepast ontwerpwetsvoorstel en tekst voor mail

Goed werk!

Van: “ “ @rninde111>
Datum: woensdag 16 februari 2022 om 19:13:07
Aan: “ “ (i),niindef.nI>,
BS/AL/DJZ” < (d)mindefnl>
Cc:” , BS/AL/DJZ/Ct. NTRH” <

________

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (mindeEnl>,”
(rninde[nI>, “

(ï,)rïindeEnl>,
< (rnindef.nI>, “ “< (mindeEnl>
Onderwerp: FW: Aangepast ontwerpwetsvoorstel en tekst voor mail

Ik heb de wijzigingen bekeken (weet niet ol jullie ze kunnen zien op jullie telefoons/ipads) en het zijn inderdaad
tekstuele punten/zinnen ter verduidelijking. 5.1.2.1, 5.2.1

De toevoeging in de mail aan de
toezichthouders over dat we bijzondere aandacht willen besteden aan de wisselwerking tussen de TIB en de CTIVD
lijkt mij prima, net als dat de uitkomsten van de ketentest kunnen leiden tot het aanpassen van het wetsvoorstel (dat
is voor de diensten ook belangrijk).
Kortom: wat mij betreft kan Defensie instemmen met het verzenden van deze versie naar de toezichthouders
vanavond.
Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie mij telefonisch bereiken ( ).
Fijne avond!
Groeten,

From: @minbzk.n1>
Sent: woensdag 16 februari 2022 18:58
Overige passages reeds beoordeeld in document 160

@mindef.nl>;
BS/AUDJZ”

@mindef.nl>;
@mindef.nl>

@mindef.nl>;’
@mindef.nl>;

()niindef.nI>,

minde[n1>,
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From: ‘ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Sent: Thursday, February 17, 2022, 1:08 PM
To: ‘ “< @mindef.nI>
Cc: ‘ “< @mindef.nl>; ‘ BS/AL/DGB/DSK”

@mindef.n>;” , BS/AUBSG < @mindef.nl>;
BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nI>; ‘ , BS/AUDCO’

@mindef.nI>
Subject: Fwd: Aangepast concept-wetsvoorstel

voor de goede orde bijgaand ter informatie.
Zojuist is vanuit BZK het ‘definitieve’ concept-wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet aangeboden
aan de toezichthouders.
De bedoeling is dat dit begin volgende week besproken wordt met de toezichthouders en de
diensthoofden. Een afspraak was in voorbereiding voor maandag as., maar CZW liet mij weten
dat al heeft doorgegeven dat de voorbereidingstijd daarmee te kort zou worden. Of dit
betekent dat de afspraak met de juridisch directeuren daarmee maandag niet doorgaat, is nog niet
bekend.
Hetzelfde doet de TIB nu ketentest. Deze is gepland voor 28 februari en 1 maart a.s.
Wellicht draait de TIB bij wanneer ze kennis hebben genomen van het concept-wetsvoorstel. Dat
zal dan vandaag of morgen moeten blijken.
Met zal ik bespreken of we dit ook nog op een andere manier vlot kunnen trekken.
Mogelijk belt je hierover.
Met vriendelijke groeten,

Van: ‘ “< @tib-ivd.nl>
Datum: donderdag 17 februari 2022 om 12:39:40
Aan: “ ‘“ (i),rninbzk.nl>.

1CTlVD.nl>
Cc: “ , BS!AL/DJZ” < (amindef.nl>, “

i)rninhzk.nl>, “ “< (,rnindef.nl>
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 DG 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 helder 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 DG ook uitgelegd dat de TIB op dit moment met slechts 2 leden (waarvan er één 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 TEB zal eerst het concept bestuderen en bespreken, hoort graag meer over de bedoeling van de
ketentest en dan kan beoordeeld worden of 2$ 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,



Voorzitter TIB

Toetsingscomm issie inzet Bevoegdheden
• • • Binnenhof l92513 AAIDen Haag

UH T: M:
https://www.tib-ivd.nl./

Van: @rninbzk.nl>
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 11:56
Aan: 1 @CTIVD.nl>; @tib-ivd.nl>
CC: - Ministerie van Defensie ( @mindef.nI) < @mindef.nl>;

@minbzk.nl>; ( @mindef.n1)
@mindef.nI>

Onderwerp: Aangepast concept-wetsvoorstel
Geachte , geachte
Beste , beste
Met dank voor jullie bereidheid hiertoe, is in de afgelopen periode ter informele consultatie met

van CTIVD en TIB gesproken over het ontwerpwetsvoorstel
Tijdelijke wet onderzoek AJVD 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 van
Defensie stuur ik jullie in bijlage het resultaat, dat wij graag, samen met , aan 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 wil ik jullie daarom graag uitnodigen voor een
stelselketentest die zal plaatsvinden op donderdag 2$ februari en maandag 1 maart. Doel van deze test is te
toetsen of de Tijdelijke wet de knelpunten oplost waarde diensten in het kader van hun taaktiitvoering
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 de
wisselwerking tussen de toets vooraf en het toezicht tijdens de operatie,S.l.2.1, 5.2.1

Mijn vraag is ofjullie in antwoord op deze mail jullie deelname aan de ketentoets kunnen bevestigen.
Met vriendelijke groet,

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarki 147. 251! DP Den Haag
Postbus 200111 2500 EA Den Haag

T
‘1rninbzk.nl



T
a i inbzk. ni

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan uis toeiezonden. wordt ti
verzocht dat aan de afzender te melden en liet bericht te versvijderen De Staat aansaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die
verband hotidt met risïcos verbonden aan liet elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f yoti are not the addressee or if this message was sent to you by mistake. you are
reqtiested to inform the sender and delete the message The State accepts no lïability for damage of any kind restilting from the nsks inherent in the
electronic transmission of messages



From: BS/AL/DJZ <

Sent: Thursday, February 17, 2022, 4:11 PM
To: 65/AL
Cc:

@mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH’

@mindef.nl>
Subject: Re: Aangepast concept-wetsvoorstel

BS/AUDGB/DSK
@mindef.nl>;

BSIALIDCO

Daar wordt rekening mee gehotiden en dat staat ook op de planning.
Voorafgaand aan de daadwerkelijke consultatie vindt een gesprek met de toezichthouders en de
bewindspersonen plaats. Dat heb ik gisterenavond nog zo met besproken.

Van:
Datum: donderdag 17 februari 2022 om 15:25:25
Aan: , BS/AL/DJZ” <

Cc:
BSIALIDGBIDSK” < (ürnindelnl>,

(mindef.nl>,
< ()mindefnl>,”
Onderwerp: Re: Aangepast concept-wetsvoorstel

0K dank, vergeet niet dat er ook nog een gesprek met toezichthouders en bewindsmlieden moet
worden ingepland...
Met vriendelijke groet,

Docnr. 164

@mindef.nl>

@mindef.nl>
@mindef.nl>:
BS/AUBSG” <

@mindef.nI>;

T,

@rnindef.nl>

(Zi)rnindef.nl>
@mindef.nl>,

BS/AL/BSG”
BS/AL/DJZ/C1. NTRH”

BSIALIDCO” < @mindefiil>

Van: “ , BS/AL/DJZ” <

Datum: donderdag 17 februari 2022 om 13:08:29
Overige passages reeds beoordeeld in document 163

)mindef.nl>
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From: BS/AL <

Sent: Thursday, February 17, 2022, 6:26 PM
To: , BS/AL/DJZ”
Cc:.’

@mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”

@mndef.nl>
Subject: Re: Aangepast concept-wetsvoorstel

Prima dank je wel.
Met vriendelijke groet,

BS/AL/DGB/DSK’
@mndef.nl>;’

BS/AL/DCO”

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

Van: .BS/AL/DJZ” <

Datum: donderdag 17 februari 2022 om 16:11:25
Aan: “ , BSIAL” < )niindef.nl>

BS/AL/DJZ/C1. NÏRW’
BS/ALIDCO’ <

@mindef. fl1>

@mindef. nl>
@mindef.nl>;
BS/AUBSG’

@mindef.nl>;

Cc:

@nl indef.nl>

BS/AL/DGB/DSK” < )mindeC.nl>

hI< (rnindef.nl>,
BSIAL/BSG”

(iniinde[nl>,
timincIef.nl>,

_______________

Onderwerp: Re: Aangepast concept-wetsvoorstel
Overige passages reeds beoordeeld in document 164

- -

@rn indefn 1>

3’ ,
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From: BS/AL <

Sent: Friday, February 25, 2022, 6:56 AM
To: ‘ , BS!ALIDJZ”
Cc: ‘ BS/AUDGB/DSK’

@mindefnI>;
BS/AL/DJZICI. NTRH

@mindef.nl>
Subject: Re: Tijdelijke wet/overleg TIB en CTIVD

Klinkt hoopvol. Goed gedaan
Met vriendelijke groet,

Nb beantwoord deze mail op een moment dat het u/je uitkomt. Ik verwacht niet onmiddellijk
antwoord. Als het antwoord spoed behoeft zal ik dat altijd tevoren via app of sms aangeven.

Van: BS/AL/DJZ” < @mindef,n1>
Datum: vrijdag 25 februari 2022 om 06:53:49
Aan: , BS/AL” < (),rnindef.nl>
Cc: BS/AL/DGB/DSK” < (rninclef.nl>,

()mindef.nI>, BS/AL/BSG” < rnindef.nl>,
T BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < (mindefnl>,
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” (1;rn indef.n 1>
Onderwerp: Tijdelijke wet / overleg TIB en CTIVD

graag koppel ik terug uit het overleg met de toezichthouders dat gisterenmiddag plaatsvond
bij de CTIVD. Het overleg verliep in goede sfeer en de toezichthouders toonden zich
constructief. Na alle crisis- en spoedoverleggen bij ons voelde de serene rust in het gebouw van
Raad van State onwerkeljk aan.
Er komt natuurlijk nog een verslag, maar in verband met mijn verlof de komende week, koppel ik
iets uitgebreider terug dan normaal in een mail.
Vanuit de TIB werd de inbreng geleverd door

______

en en vanuit de CTIVD door de
secretaris . was niet aanwezig. Vanuit leiding van de diensten was
aanwezig.
Door de TIB is aangegeven dat 5.1.2

•1

@mindef.nl>

@mindef. ni>
@mindef.nI>;”

BS/AUBSG’
@mindef. ni>;

@mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH’

Inhoudelijk vroeg de TIB aandacht voor:
1)5.1.2.1

2)



3)

4)

5)

Beide toezichthouders zijn bereid deel te nemen aan de ketentest. TIB ziet daarvoor
mogelijkheden op twee opvolgende donderdagen. Verder vergt ketentest een goede
voorbereiding, maar op dit moment heeft de TIB het heel druk als gevolg van de situatie in de
wereld.
Voortgang
BZK/Def hebben aangeven het wetsvoorstel aan te passen op de diverse tekstuele opmerkingen
en de inbreng van de toezichthouders intern te bespreken om te bezien of en hoe deze kan worden
verwerkt. Hiermee zal naar verwachting A©A©n a uiterlijk twee weken gemoeid zijn. Daarna
(week van 14 maart) moet ketentest zo spoedig mogelijk zijn beslag kunnen krijgen.

heeft afsluitend nog geconcludeerd dat zij geconstateerd heeft dat de toezichthouders
niet mening zijn dat er sprake is van afschalen van toezicht, als bedoeld in de motie en zij werd
hierop niet tegen gesproken.
Al met al een nuttig overleg.
Met vriendelijke groeten,

1
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From: ‘ ‘ @mindef.nI>
Sent: Monday, March 7,2022, 11:52 PM
To: ‘ @mindef.nl>;

@mindef.nl>;” ‘ @mindef.nI>;”
@mindef.nl>; ‘ “< @mindef.nI>;

@mindef.nI>
Cc:’ “< @mindef.nl>
Subject: Re: BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met offencief
cyberprog ram ma

Ha
Vanochtend met

_____

overlegd. Mijn appreciatie is als volgt:
- ik ben het ermee eens dat we een brief sturen waarin we tijdelijke wet aankondigen. Aanleiding
voor die brief is nadrukkelijk niet het artikel van Modderkolk, dat zo min mogelijk aandacht moet
worden gegund,maar de motie van Van der Staaij;
- als het vragenuurtje doorgaat, kan min BZK wat mij betreft deze brief aankondigen. Of het
vragenuurtje doorgaat met de vragen van Leijten is nog onzeker. Dikwijls gaan mondelinge
vragen die zijn aangekondigd uiteindelijk niet door;
- na de uitvoeringstoets (aka ketentest) kan de tijdelijke wet, al dan niet aangepast naar aanleiding
van de toets, in consultatie worden gebracht;
- volgens mij hoefjij nu niets te doen. Waar zou je Leijten voormoeten bedanken? Zie ik zelf iets
over het hoofd?
Groet,

Van: “ (mindef.nl>
Datum: maandag 7 maart 2022 om 19:02:52
Aan: “ “ ti)mindef.nl>, “

“ 7mindef.nl>,
< (ïjflindef.nI>, “

< (),mindefnl>,” mindeEnI>, “

(i)rnindef.nl>
Onderwerp: Fwd: BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met
offencief cyberprogramma

wat is jouw assessment. Ik ben geneigd Renske te bedanken of zie ik dingen over het
hoofd?

Van:” BS/AL/DJZ” < (mindef.nl>
Datum: maandag 7 maart 2022 om 17:51:40
Aan:” , BSIAL/BSG” < (mindef.nl>
Cc: “ , BS/AL” < @mindeIni>,

indef.nl>, “ “ ?mindef.nl>,
BS/AL/DGB/DSK” < ()rnindef.nl>,” , BS/AL/DJZ/Cl.

NTRH” < (?I)mindef.nl>,” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”
@rnindef.nl>

Onderwerp: BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met offencief
cyberprogramma



naar ik begrijp heeft er vandaag overleg plaatsgevonden tussen BZK en defensie over het verzenden van een
brief door BZK naar aanleiding van het artikel in de VK van vanmorgen door Huib Modderkolk. De minister van BZK
wil - wanneer onze minister daarmee kan instemmen - morgen tijdens het vragenuurtje kunnen aankondigen dat er
een kamerbrief in voorbereiding is. Ons advies is dat de minister hiermee kan instemmen. Bij het opstellen van de
brief worden wij op de reguliere wijze betrokken, inclusief akkoord door onze minister op de inhoud.
Mij is verteld dat jij gelet op de korte termijnen via de $6 aan de minister de vraag zal voorleggen of zij akkoord is
met doen van deze aankondiging morgen door de minister van BZK. Als jij dat zou willen doen; heel graag.
Het voorstel van BZK houdt in dat de kamer wordt geïnformeerd, vooruitlopend op de formele consultatie van het
wetsvoorstel, over de hoofdlijnen van de tijdelijke wet en de planning.
Het is de bedoeling de brief te koppelen aan de motie Van der Staaij en BZK zou bij voorkeur deze week de brief
mede namens de minister van defensie, aanbieden aan de kamer. De brief heeft verder tot doel de onjuistheden
uit het artikel van Modderkolk te weerspreken om daarmee te voorkomen dat steun voor het wetsvoorstel onnodig
onder druk komt te staan, voorafgaand aan de ketentest.
Op 17 en 18 maart vindt een ketentoets plaats op het ontwerpwetsvoorstel. De CTIVD en de TIB hebben beide
toegezegd om hieraan deel te nemen. Het wetsvoorstel is op een haar na klaar. Zo spoedig mogelijk na de
ketentest wordt het in consultatie gebracht.
Achtergrond / Toelichting
Vandaag heeft Huib Modderkolk in de Volkskrant een artikel gepubliceerd over de tijdelijke wet, waarin hij betoogt
dat de Nederlandse inlichtingendiensten de oorlog in Oekraïne aangrijpen om meer bevoegdheden te verkrijgen.
Dat is aantoonbaar onjuist. Het wetsvoorstel stond immers reeds op de besluitenlijst van de MR van 26 november
ji. Omdat het artikel nog meer onjuistheden bevat, riskeert het onbesproken laten daarvan dat de steun voor het
wetsvoorstel vermindert. Dat er steun is blijkt uit de vorige week aangenomen motie van Van der Staaij, die de
regering verzoekt zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 met het oog op het wegnemen van knelpunten die verhinderen dat diensten in staat zijn
Nederland op effectieve wijze te beschermen tegen landen met een offensief cyberprogramma.
Renske Leijten (SP) heeft vandaag mondelinge Kamervragen aangekondigd naar aanleiding van het artikel in de VK.
Mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting dan verneem ik dat graag.
Met vriendelijke groeten,

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag 1
Postbus 207011 2500 Es 1 Den Haag 1 MPC 5gB

MDTN
T
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From: , BS/AL” < @mindef.nI>
Sent: Monday, March 7, 2022, 7:12 PM
To: , BS!AL/BSG’ < @mindef.nl>
Subject: Re: BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met offencief
cvberoroaramma

Akkoord
Met vriendelijke groet,

Nb beantwoord deze mail op een moment dat het u/je uitkomt. Ik verwacht niet onmiddellijk
antwoord. Als het antwoord spoed behoeft zal ik dat altijd tevoren via app of sms aangeven.

Van: , BS/AL/BSG” < @.rnindef.nl>
Datum: maandag 7 maart 2022 om 19:04:29
Aan: “ , BSIAL” < (mindef.nl>
Onderwerp: fwd: BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met
offencief cyberprogramma

zag dat je al in de cc stond dus geen verrassing:
Ben jij akkoord met doorgeleiding aan de minister?
Groet

Van: , BS/AL/DJZ” < @rnindef.nl>
Datum: maandag 7 maart 2022 om 17:51:40
Aan: , BS/AL/BSG” < (rnindef.nl>
Cc: , BS/AL” < (Z)mindef.nl>, “

T (Zmindef.nl>, “ T ()niindefnl>, TI

BS/AL/DGB/DSK’ < rnindef.n>,” , BS/AL/DJZ/CI.
NTRH’ < (ZrnindeF.nl>,” , BS/AL/DJZ/CL NTRH”

(mindef,nl>
Onderwerp: BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met offencief
cyberprogramma
Overige passages reeds beoordeeld in document 168
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From: ‘ “ @mindef.nl>
Sent: Tuesday, March 8, 2022, 11:34 AM
To: ‘ @mindef.nl>
Subject: Fwd: Viadering Stuurgroep herziening WIV
Attachments:
n_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beschermenjegen_landen_met_een_offensief_cyberprogra
mma.pdf; Agenda2Q22O3l 0.docx; Nummer 6 Motie_van_het_lid_Ceder.pdf; Nummer 5
Motie van_het_lid Van_Baarle (1 ).pdf; Nummer 4 Motie_van_het_lid_Van_Baarle.pdf; Nummer 2
Motie_van_het_lid_Leijten (1 ).pdf; Nummer 1 Motie_van_het_lid_Leijten.pdf; Jaarplan_AIVD_2022.pdf;
Dossier - mondelinge vraag nav Volkskrant artikel Modderkolk 7 maart 2022- versie 8 maart 2022.docx;
woordvoeringslijn n.a.v. MV Volkskrant artikel Modderkolk.docx; terugkoppelng gesprek
toezichthouders.eml; artieki Modderkolk Volkskrant 7 maart 2022.docx

Van: “
“ (i),minbzk.nl>

Datum: dinsdag $ maart 2022 om 11:23:41
-

Aan: “ “< rninbzk.nl>,
< (minbzk.nl>, ‘

“ t1)minbzk.nl>,
BS/AL!DJZ’ < mindef.n1>,” , BS/AL!DGB/DSK”

(inindeLnl>, “
“< ;niindefnl>

@minaz.nl” < (t)minaz.nl>, “ BD/NCTV” < (;rninjenv.nI>
Cc: “ “ tninbzk.nl>, “ “ -

(ii)minbzk.nl>, ‘ “< (7rnindeEnl>, “ @minaz.nl”
< (i)rninaz_nl>,’ @nctv minjenv nl’

(i)nctv.rninjenv.nl>, “ “ ()rninbzk.nl>
Onderwerp: Vergadering Stuurgroep herziening WIV

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook. die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you It you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The 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:

________

@mindef.nl>
Sent: Tuesday, March 8, 2022, 8:00 PM
To: @mindefnl>; @mindef.nI>
Cc: “%Kabinet Directie MIVD, BS

<
@mindef.nl>;

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

______

@mindef.nl>
Subject: RE: kamerbrief motie van der Staaij

KVO,
Heb vanmiddag met met vz ctivd gesproken. ius er heel ongelukkig mee dat hij
zich nbiet kan mengen in het publieke debat over de tijdelijke wet (omdat hij daarover
formeel ng niet is geinformeerd). Zijn handen jeuken om bv de kern van het artikel van
Modderkolk tegen te spreken en dat er geenszins sprake is van afschaling van waarborgen
of toezicht. zoekt naar een haakje zoals bv een kamerbrief om op te kunnen reageren.
Ook de beleidsreactie die volgende week naar de kamer gaat zou zo’n haakje kunnen zijn.
Ik heb deze opties met besporoken en zij heeft een voorkeur om in de beleidsreactie
zoinsnedes op te nemen, die een schaduw vooruitwerpen waarop zou kunnen reageren.
Als Bzk een aparte brief wil, is dat voor geen breekpunt heb ik de indruk, maar
vanmorgen was onze mindef nog geen voorstander van een brief. Wellicht nu wel. Ergo, tob
e continued. Grt

Van: @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 16:12
Aan: cmindef.nI>; @mindef.nI>
CC: %Kabinet Directie MIVD, BS < @mindef.nI>;

@mindef.nl>; @mindefnl>;
@mindef.nI>; @mindef.nl>

Onderwerp: kamerbrief motie van der Staaij
Ha en
Ter informatie: BZK wil toch graag een Kamerbrief sturen deze week over de invulling van
de motie van der Staaij. Het stuk is inmiddels in concept gereed/wordt afgestemd op
werkniveau.
Wordt waarschijnlijk ook besproken in de stuurgroep Wiv aanstaande donderdag. Het is
natuurlijk de vraag of onze minister uiteindelijk gaat instemmen met verzending (gezien
haat reactie vanochtend).
Groeten,
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From: ‘ “< @mindef.nl>
Sent: Tuesday, Mârch 8, 2022, 7:00 PM
To: “< @mindefnl>; ‘ @mindef.nl>
Subject: FW: Vergadering Stuurgroep herziening WIV
Affachments:
n_die_diensten_verhinderen_Nederland_te_beschermen_tegen_landen_meteenoffensief_cyberprogra
mma.pdf; Agenda2O22O3l 0.docx; Nummer 6 Motie_van_het_lid_Cederpdf; Nummer 5
Motie_van_het_lid_Van_Baarle (1 ).pdf; Nummer 4 Motie_van_hetjid_Van_Baarle.pdf; Nummer 2
Motie_van_het_lid_Leijten (1 )pdf; Nummer 1 Motie_van_het_lid_Leijten.pdf; Jaarplan_AIVD_2022.pdf;
Dossier - mondelinge vraag nav Volkskrant artikel Modderkolk 7 maart 2022- versie 8 maart 2022.docx;
woordvoeringslijn n.a.v. MV Volkskrant artikel Modderkolk.docx; terugkoppeling gesprek
toezichthouders.eml; artiekl Modderkolk Volkskrant 7 maart 2022.docx

Bereiden jullie voor? Ik ben hier bij.
Groet,

Van: @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 11:35
Aan: @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Vergadering Stuurgroep herziening WIV

Overige passages beoordeeld in document 170
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From: @mindef.nI>
Sent: Tuesday, March 8, 2022, 7:50 AM
To: BS/AL/BSG” < @mindef.nl>
Cc: ‘ , BS/AL/BSG < @mindef.nl>
Subject: Re: TER AKKOORD - BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met
offencief cyberprogramma

Als MV doorgaat, is toelichting op proces voldoende lijkt me. Brief op korte termijn voegt dan
weinig toe.

Van: “ , BS/AL/BSG” < @rnindef.nl>
Datum: maandag 7 maart 2022 om 23:14:03
Aan:’ “< (i)mindeEnl>
Cc: 1

, BS/AL/BSG” < (irnindeEnl>
Onderwerp: TER AKKOORD - BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar
landen met offencief cyberprogramma

Minister,
Zie graag onderstaande mailwisseling: SP heeft een mondelinge vraag ingediend over het
Volkskrantartikel van Huib Modderkolk over het concept wetsvoorstel. Onderstaande schetst de
reactie die BZK voornemens is te geven, mits jij daarmee kunt instemmen. Advies van
eigenaarsondersteuner MIVD, zoals hieronder te lezen, is positief.

From:” , BS/AL/BSG” < ()mindef.nl>
Date: Monday, 7 March 2022 at 19:18:41
To: “ BSIAL/BSG” < (mindef.nI>
Cc: “ , BS/AL/BSG” < ï7mindetnl>
Subject: Fwd: BZK vragenuurtje / concept-wetsvoorstel onderzoek naar landen met offencief
cyberprogramma

Zou jij deze mail willen doorgeleiden naar de minister? SG is akkoord met doorgeleiding.
BZK gaat nav de publicatie in de Volkskrant in een hogere versnelling en wil - indien de
mondelinge vragen worden goedgekeurd - een brief over de tijdelijke wet kunnen toezeggen met
instemming van onze minister. Ik denk dat dat een goed idee is zodat we het kader kunnen
schetsen waarbinnen we tot deze oplossing zijn gekomen.
Alvast dank.
Groet

Van:” , BS/AL/DJZ” < mindef.nl>
Datum: maandag 7 maart 2022 om 17:51:40

Overige passages reeds beoordeeld in document 169
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From: ‘ , BS/AL/DJZ” <

Sent: Wednèsday, March 9, 2022, 8:41 PM
To: ‘ , ES/AL” <

Subject: Re: Lijn van de brief naar mijn idee

@mindef ni>

@mindef. ni>

dank voor de mail.
Lijkt mij aanvullend wel belangrijk dat BZK goed afstemt met de toezichthouders hoe we de
afstemming wat hun betreft het liefst verworden. Wellicht willen zij een tandje minder dan
‘intensief en ‘intensief en constructief overleg.
Met vriendelijke groeten,

Van:” BS/AL” <

Datum: woensdag 9 maart 2022 om 15:22:55
Aan:”
Cc:” , BSIALIDJZ” <

Onderwerp: Re: Lijn van de brief naar mijn idee

@rn indef.n 1>

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

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

Van:”
Datum: woensdag 9 maart 2022 om 18:44:52
Aan: “ , BS/AL” <

Onderwerp: fW: Lijn van de brief naar mijn idee

()‘rninbzk.nl>

@n indef.nl>

Van: @minbzk.nl>
Datum: woensdag 09 mrt. 2022 6:43 PM —

rnrnbzknl> ‘minbzk ni>
@minbzknl>

@m inbzk.nl>
@rnindef.nl>

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

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Aan:

@minbzk.nt>
Onderwerp: Lijn van de brief naar mijn idee

Beoordeling BZK
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@mindef. nI>
BS/AUDJZICI.

Van:” , BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < (irnindef.nl>
Datum: donderdag 10 maart 2022 om 19:20:03
Aan: “ “< @mindef.nl>,

)rnindef.nl>,” BS/AL/DJZ/C1 BST” <

Cc:” , BS/AL/DJZ” < (2irnindef.nl>,”
BS/AL/DJZ/C1. NTRH” < (i)mindetnI>,
< (i)minde[nl>, T

BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER” <

_______

BS/AL/BSG” < (niindef.nl>,
< (1,rninbzk.nl>, “ “

Onderwerp: notitie tbv overleg ministers en marge MR morgenochtend

Geachte collega’s,
Morgenochtend spreken beide ministers en marge van de MR met elkaar over het “versnellen” van het traject om
te komen tot een tijdelijke wet. Ter voorbereiding hierop is door gevoegde notitie ten behoeve
van beide ministers opgesteld. Input van mij, en is verwerkt. Omwille van de tijd deze mail aan jullie
allen met het verzoek om akkoord op het stuk zodat het door kan naar de SG. Graag uiterlijk 8 uur een reactie
gericht aan en mijzelf.
Veel dank.
Vriendelijke groet,

sr. juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag

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

T
mindeEni

Aanwezig op

______________

From:’ “< @mindef.nl>
Sent: Thursday, March 10, 2022, 11:18 PM
To:” ,BS/AUDJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nl>;
BS/AUDGB/DSK” < @mindef.nl>;” , BS/AL/DJZJCI BST” <

Cc:’ , BS/AUDJZ” < @mindef.nl>;”
NTRH’ < @mindef.nl>;” ,BS/AUDJZJCI. NTRH”

@mindef.nl>; ‘ ‘< @mindef.nl>;”
,BS/AL/DGB/DSKIIGO CYBER” < @mindef.nl>;”

BS/AL/BSG” < @mindef.nl>; “ @minbzk.nl>;”
@mindef.nl>

Subject: Re: notitie tbv overleg ministers en marge MR morgenochtend

Prima notitie. Akkoord.

BS/AL/DGB/DSK”
(im indef.nl>

BS/AL/DJZ/C1. NTRH”
(1m indefn t>,

(mindef.nI>,

(i)rnindef.nI>
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B5/AL/DJZ/Cl. NTRH

@ mi ndef. ni>;
BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER

@mindef.nl>;

@ mi ndef. nI>

BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 20:59
Aan: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>;H.

@mindef,nI>; , BS/AL/DiZ/CI BST < @mindef.nl>
CC: , BS/AL/DJZ < @mindef.nl>;,

@mindef.nl>; , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH <

@mindef.nl>;
@mindef.nI>; , BS/AL/BSG <

@minbzk.nl>;
Onderwerp: Re: notitie tbv overleg ministers en marge MR morgenochtend
Okay

Van:” , BS!AL/DJZ/Cl. NTRH” @mindef.nl>
Datum: donderdag 10 maart 2022 om 19:20:03
Overige passages beoordeeld in document 188
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From: “Ollongren, KH, Drs.” < @mindef.nI>
Sent: Thursday, March 10, 2022, 10:30 PM
To: ‘ , BS/AUBSG” < @mindef.nl>
Subject: Fwd: Tbv En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)
Attachments: Planning spoedversie (plus bespreken TZ-houders).docx; En Marge Ministers 20220311
(afgestemd intern en extern).docx

Van: “
, BS/AL” < @rnindef.nl>

Datum: donderdag 10 maart 2022 om 22:23:49
Aan: “Ollongren, KR, Drs.” < @mindef.nl>, “

, BS/AL/BSG”
(Z)mindef.nl>

Cc: “
, DMO/INKOOP/AIIT/ITSTI” < (i),mindefnl>

Onderwerp: Tbv En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

Beste Kajsa,
BZK heeft aangegeven dat minister BZK jou en marge van de MR zal aanschieten met
betrekking tot haar wens om de TK te berichten over het verdere proces tijdelijke wetsvoorstel
mbt landen met een offensieve cyberstrategie.
Daarvoor heeft de stuurgroep WIV (BZK DEF) zonder gezamenlijk advies een aantal opties in
beeld gebracht.
Die opties vindt je in bijgaand document.
Jouw standpunt is en was duidelijk, Kamer inlichten nadat de ketentest (en overleg
toezichthouders) heeft plaatsgevonden.
Voorzitter CTIVD kan publiekelijk iets zeggen over het nieuw te verwachten toezichtstelsel aan
de hand van de brief van J&V over cyber (die nog moet worden verstuurd maar waar wel
overeenstemming over is) of nadat de TK is ingelicht na de ketentest en het overleg
bewindspersonen en toezichthouders
Met vriendelijke groet,

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

Van:” , BS/ALIBSG” < @mindef.nl>
Datum: donderdag 10 maart 2022 om 22:10:28
Aan: “ , BS/AL” < @rnindef.nl>
Onderwerp: Fwd: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

Bijgaand de notitie voor het overleg tussen Kajsa en Hanke.
Het is een gezamenlijke notitie en er wordt geen advies gegeven.
Groet

Van: “ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nI>
Datum: donderdag 10maart2022 om 21:58:26



Aan: , BS/AL/BSG” < (mindeEnI>
Onderwerp: Fwd: En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

Definitieve versie

Van: 1 rninbzk.nl>
Datum: donderdag 10 maart 2022 om 21 :57:49
Aan: , BS!AL/DJZ/Cl. NTRH! < (dmindef.n1>
Onderwerp: FW: En Marge Ministers 202203 11 (afgestemd intern en extern)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Vo i ja

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem& 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: , BS/AL/DGB/DSK < @mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 20:26
Aan: @minbzk.nl>
Onderwerp: Re: uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep

Thanks

@minhzk.nI>, “

< (Zrninbzk.nl>, “ “< (rnindet’.nl>,

__________

(ininaz.nl>, “ tanctv.minIenv.nl”
(uinctv.rninjenv.nl>, “ “

Onderwerp: uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep
All en,
Tijdens de afgelopen vergadering van de stuurgroep WIV stonden wij stil bij de voorbereiding van een
gesprek tussen de ministers van Defensie en BZK en marge van de MR. Daarbij stond de vraag centraal

wanneer en in welke vorm richting de Kamer te corresponderen over de Tijdelijke wet. Op basis van deze

bespreking is zoals besproken de ministers een (via de werkgroep voorbereide) gemeenschappelijke
opgestelde gespreksleidraad (zie bijlage) terzake verstrekt.
Door de ministers is de afspraak gemaakt nu (vooruitlopend op de ketentest) niet separaat per brief over

het wetstraject te communiceren. Afgesproken is in de beleidsreactie op de CITVD rapportage over OOG

een inhoudelijke passage op te nemen. Daartoe is vandaag onder behoorlijk wat druk en in goede
onderlinge afstemming (eveneens via de werkgroep) de volgende tekstpassage opgesteld:
5.2.1

Van: ti
“< ()ininbzk.nl>

Datum: vrijdag 11 maart 2022 om 20:20:57
Aan: “ t!

(ïini inhzk.nl>,
BS/AL/DJZt’ <

()niindeC.nl>,
(ti)minaz.nl” <

t,Cc:

t,

(rnindef.nl>,
t,

()niinaz.nl>,”

minbzk.nl>, “

minbzk.n1>,
BS/AL/DGB/DSK”

iinde[nl>,
BD/NCTV” < (i)rninjenv.nl>

inaz.n

i nhzk iii>



ministers voorgelegd. Wordt alsdan vervolgd.
Tot zover even deze informatieve “wrap up” van de door ons in de stuurgroep gemaakte afspraken.
Prettig weekeinde!
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 11 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you t you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are reqLiested 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

Deze passage wordt als onderdeel van de beleidsreactie op het OOG-rapport komende maandag aan de



From: ‘ , BS/AL’ < @mindef.nl>
Sent: Friday, March 11, 2022, 1:59 PM
To:” , BS/AL/BSG’ < @mindef.nl>
Subject: Fwd: Tbv En Marge Ministers 20220311 (afgestemd intern en extern)

Docnr. 195

Sent: donderdag 10 maart 2022 22:21
Overige passages reeds beoordeeld in document 191

Met vriendelijke groet,

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

From: , BS/AL< @mindef.nI>
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From: ‘ @mindef.nl>
Sent:Sunday, March 13,2O22, 9:I2AM
To:

@mindef.nI>
Cc:

Ha
Tekst is inderdaad wat lang en niet erg strak geformuleerd. Lengte is voor onze minister
waarschijnlijk wel een aandachtspunt, dus het moet niet veel langer worden (liever korter en

Van:”

__________

Datum:
Aan:”

__________

< @mindef.nl>
:@mjndef.nl>,

(inindef.nl>, “ “

@rninden1>, “ t,

Onderwerp: fwd: uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep

Ha en

(2mindefnl>,
— i)niindef.nI>

Onderstaande tekst is wat mij betreft prima, maar vind de tekst wel een beetje lang (het wordt zo
een groot deel van de beleidsreactie op het kabelrapport).
Verder vind ik het goed om ergens te zeggen dat het gaat om onderzoeken naar landen met een
offensief cyberprogramma (de bekende zin) en niet alleen “cyberonderzoek”, want dat laatste is

@mindef.nl>;

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

@mindef.nl>; ‘ ‘ @mindef.nI>
Subect: Re: uitkomst en marge gesprek als bësproken in de stuurgroep

@mindef. ni>;

strakker).
Enkele opmerkingen:
5.2.1

buiten reiKwiJat

Groet,

@Inindenl>
zaterdag 12maart2022 om 11:14:48

‘t

Cc:
<

(irnindefnl>,”



smaller. Lijkt klein bier, maar 5.1.2.1

Moet dus duidelijk zijn.
Pak ik maandag in overleg met BSG/DJZ en de AIVD op. En zorg dat jullie dan ook de laatste
versie van de beleidsreactie krijgen - met deze passage.
Groeten,

Van: < (rninbzk.nl>
Datum: vrijdag 11 maart 2022 om 20:19:46
Overige passages reeds beoordeeld in document 194
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From: , BS/AL’ < @mindef.nl>
Sent: Sunday, March 13, 2022, 8:10 PM
To: BS/AL/BSG’ < @mindef.nl>
Subject: Re: Update uitkomst en marge en beleidsreactfe rapport CTIVD

beetje rommelig maar ok
Met vriendelijke groet,

Nb beantwoord deze mail op een moment dat het u/je uitkomt. Ik verwacht niet onmiddellijk
antwoord. Als het antwoord spoed behoeft zal ik dat altijd tevoren via app of sms aangeven.

Van: “ , BS/AL/BSG’T < (l)mindef.nl>
Datum: zondag 13maart2022 om 19:45:14
Aan: ., BS/AL” < (ïinindelnl>
Onderwerp: Update uitkomst en marge en beleidsreactie rapport CTIVD

Je hebt afgelopen vrijdag de conceptbeleidsreactie op het CTIVD-rapport mbt de OOG
interceptie op de kabel mie posuas gekregen.
In het advies is aangegeven dat deze reactie mogelijk nog zou wijzigen ivm een en marge overleg
tussen MINBZK en onze minister. Dit is inderdaad het geval, nu er overeenstemming is om geen
aparte brief over de tijdelijke wet naar de Kamer te sturen, maar dit onderwerp mee te nemen in
de reactie op het CTIVD-rapport.
In onderstaande mail trefje het voorstel van de werkgroep WIV dat nog toegevoegd zou moeten
worden aan de conceptbeleidsreactie. Hierin worden kort de kaders geschetst van de tijdelijke
wet en wordt een duidelijke link gelegd met de kabel. Ik check nog wat het standpunt van SG
BZK is op dit voorstel.
Met jouw welnemen zal ik de aangepaste beleidsreactie morgen eerst aan jou aanbieden en met
jouw akkoord vervolgens direct aan de minister. Zoals gebruikelijk op dit dossier is sprake van
een tijdsklem aangezien de beleidsreactie komende dinsdag naar de Kamer moet. Om die reden
heeft de PA reeds vrijdag verzocht om de conceptstukken in de weekendtas van de minister mee
te geven. Ik heb daarin toegestemd met de uitdrukkelijke opmerking datjij nog naar de stukken
kijkt en dat het stuk mogelijk nog wijzigt.
Groet

Van: , BSIAL/DJZICI. NTRH” < (ii),mindef.nl>
Datum: zondag 13maart2022 om 11:26:01
Aan:” , BS/AL/BSG” < )niindef.nI>
Onderwerp: fwd: uitkomst en marge gesprek als besproken in de stuurgroep

Van: “ “< minbzk.nl>
Datum: vrijdag ii maart 2022 om 20:19:49
Overige passages rëeds beoordéêldlh document 194

1

1
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@mindef. fl1>
March 19, 2022, 9:35 PM

@mindef.nl>;”
@mindef.nI>;

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

@mindef.nl>;’
@mindef.nI>

Subject: Re: Teruqkoppelinq stelselketentest dag 1 en planning

@mindef. ni>
@mindef.nI>;

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

@mindef. nl>;

Check,
Gisteren einde middag belde en hij gaf aan het liefst maandag al uitsluitsel te willen geven
over ons assessment mbt de ketentest (1. Lost de 1W het probleem op en 2. Is de 1W praktisch
uitvoerbaar). Zijn haast zit erin dat komende week een stuurgroep is in aanloop naar de MR van
vrijdag en dat kennelijk later de MP niet bij de MR is. Mijn vraag is nu of wij maandag dit
uitsluitsel al kunnen geven. Ook de SG wil maandag onze frist impression graag horen in de
crisisupdate om 0900. Ergo, wat ik nodig heb zijn een paar goede kernachtige bulletin waar de
twee kernvragen beantwoord worden. 1-let eerlijke verhaal.
Enfin jullie begrijpen het wel. Graag om 0800 even kort bespreken en marge update

Grt

<

From:
Sent: turdy,
To:’
Cc:

Van: “ “< @mindef.nl>
Datum: vrijdag 18maart2022 om 12:03:03
Aan: “ “< tirnindefnl>
Cc: “ “ (i),ni 1 ndetnl>,

()mindefnl>, “

1< tninde[nl>,”
tmindefnl>, ‘ “

(inindefnl>,
- (mindefnl>,

@mindef.nl>
Onderwerp: RE: Terugkoppeling stelselketentest dag 1 en planning

(rnindef.nl>,

@rnindef.nl>,”
@m indef.nl>,

1”

Ila
Dit is een gevoelig punt. Ter achtergrond en verduidelijking van het CZW standpunt:
5.2.1, 5.1.2.1



CZW maakte al eerder de volgende kanttekeningen over deze kwestie:
TIB en CTIVD/afdeling toezicht zijn twee verschillende en ook ten opzichte van elkaar
onafhankelijke instanties in verschillende fasen van het inlichtingenproces, met ieder een
eigen taak en daarbij behorende bevoegdheden. De taak en bevoegdheid van de TIB houdt
op waar die van de CTIVD/afdeling toezicht begint. De TIB moet haar taak in
onafhankelijkheid, ook ten opzichte van de CTIVD, kunnen uitoefenen; omgekeerd geldt
dat ook voor de CTIVD.

5.1.2.i, 5.2.1

1

5.2.1, 5.1.2.i

Vriendelijke groet,

From:
Sent: vrijdag 18maart2022 11:18
Tq

I?mindef.n1>
Cc:

N < @mindef.n1>;
@mindef.nl>

Subject: Re: Terugkoppeling stelsetketentest dag 1 en planning
Dankjewel,
Klinkt hoopgevend.

5.2.1, 5.1.2.i

11

1

1

@mindef.nl>

@mindef.nl>;

cmindef.nl>;
@mindef.nl>;

@mindef.nl>;

@mindef.nl>;
@mindef.nl>;
@m indef.nl>;

@mindef.nl>;



Het lijkt me in ons belang dat dit inderdaad wordt geregeld. Snap het argument van 5.1.2.1, 5.2.1

Cc:
<

Groet,

Van: “
“ < (1)mindef.nl>

Datum: donderdag 17 maart 2022 om 19:16:07
Aan: “ “ fmindef.nl>,

(zi)mindef.nl>
ht< @rnindef.nl>,”

(ZîmindeEnl>, “ “ @rnindef.nl>,
“ 1rlindef.nl>,

imindef.nl>, ‘ “ < (2)niindef.nl>,
(drnindet’.nl>, “ “ @Inindefnl>,

(Ei),mindefnl>
Ouiderwerp: Terugkoppeling stelselketentest dag 1 en planning

Ha en
Zie onderstaand de hoofdlijnen van de eerste dag van de stelselketentest met de TIB en de CTIVD en
de planning voor de komende week.
FIoofdlijnen stelselketentest 17 maart

• Er heerste een goede en open sler. Alle deelnemers onderkennen het belang en de waarde van de
stelselketentest en vonden het een constructieve dag.

• Hoofdconclusie: de Tijdelijke wet (1W) lost een aantal van de door de diensten geconstateerde
knelpunten op of biedt ruimte om daar verder over in gesprek te gaan. 5.2.1, 5.1.2.i

• Op veel punten geeft de wet voldoende aanleiding het toezicht anders in te richten. De MvT kan op
enkele punten nader worden uitgewerkt. 5.2.1, 5.1.2.1

•S1.2.i, 5.2.1.

• Verder kwam vaak naar voren dat toezichthouders en diensten met elkaar in gesprek blijven over
definities, procedures en werkinstructies.

• Gesprek Raad van State is voorzien op een later moment en is afhankelijk van hun interne beraadslaging.



.5.2.1, 5.1.2.i

Planning
Wanneer Wat
Vrijdag 18 maart mailt leden van de stuurgroep + SG’en belangrijkste uitkomsten van de

stelselketentest en wat dat betekent voor het vervolg.
Maandag 21 maart erkgroep maakt een aangepast w’etsvoorstel waarin de uitkomsten van de stelselketentest

zijn verwerkt.

orst case scenario: werkgroep maakt nota aan ministers waarin staat dat tijdpad niet
haalbaar is.

teun: licht de uitkomsten van de stelselketentest mondeling toe aan het A’ffI&O.
Dinsdag 22 maart VI melden hoofdlijnen uitkomsten ketentest — aankondiging internetconsultatie.

erslag van de stelselketentest is uiterlijk om 12:OOu gereed [akkoord Def/BZK en
en wordt gedeeld met TIB en CTIVD.

uurgroep en SG’en ontvangen aangepast wetsvoorstel (+ verslag stelselketentest) voor
akkoord.

ealiter einde van de dag versie voor ministers gereed.
Woensdag 23 maart ZW agendeert ‘aankondiging consultatie’ formeel bij AZ voor de MR van de 25s1e•

teun: verslag stelselketentest t’ordt door toegelicht en besproken in het MT
Donderdag 24 maart eactie ministers verwerken in wetsvoorstel.

)tioneel: gesprek ministers en voorzitters TIB/CTIVD over uitkomsten ketentest.
Vrijdag 25 maart elding in MR. AZ geeft aan dat het niet nodig is om te melden in de MR (alleen nodig

bij dernissionair kabinet), maar (vooralsnog) wens van minBZK om het toch in de MR
te melden.

e bewindspersonen zullen na afloop van de MR bij de touwtjes media te woord staan
over de wet.

Overig GAIVD zit waarschijnlijk bij WNL op zondag 27 maart. Hij kan dan toelichting geven
vanuit dienstenperspectief en eventuele misvattingen die na vrijdag zijn ontstaan
rechtzetten.

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

Vriendelijke groet,
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From: “ , BS/AL” < @mindef.nl>
Sent: Sunday, March 20, 2022, 3:11 PM
To: BS/AL/DJZ < @mindef.nI>; , BS/AL/BSG’

@mindef.nl>
Subject: Fwd: terugkoppeling hoofdlijnen ketentoets; hoe komende week verder?

Zie bijgaand en genoemde tijdschema; ik mis daar (wederom) het overleg van beide ministers
met de voorzitters van de toezichthouders
Met vriendelijke groet,

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

Van: “ 1< (Ziminbzk.nl>
Datum: zaterdag 19maart2022 om 09:21:51
Aan: “ “ (a),ininbzk.nl>,

(rninjenv.nl>, “
, BS/AL/DGB/DSK” < (2)mindefnl>,

BS/AL/DJZ” <. (L)mindefnl>,”
< (i)mindef.nt>, “ “

< (()lTIii1hZk,fll>,

@minaz.nl” < (rninaz.nl>, “ Qnctv.minjenv.nl”
(c)nctv.minjenv.nl>, “ (timinhzk.nl>,

(ii)minhzk.nl>, “

inindef.nl>, “
“ (rninbzk.nl>, “

t1minaz.nl>, “ “ < (tj),minbzk.nl>,
(‘iminbzk.nl>, “ , BS/AL”

(ümindeEnl>
Cc: “ “ minbzL.nJ>. “ tt ()minbzk.nl>,

tnindef.nl’” < tciininde[nl’>, “

(,tninhzk.nl>,” , BS!AL/DJZ/Cl. NTRH”
< (1rninde[nl>, “ (mindef.nl” < (;rnindef.nl’>,

(1rnindef.nl>,
(Zlininbzk.nl>, “ @mindef.nl” < @mindef.I1I’>,

iminhzk.nl>, “ “ (drninbzk.nl>

Onderwerp: terugkoppeling hoofdlijnen ketentoets; hoe komende week verder?

All en,
Zoals bekend, vond de afgelopen twee dagen de ketentoets inzake de TW plaats. Het waren intensieve
dagen, die door alle aanwezigen (inclusief van de toezichthouders) als productief en
constructief werden ervaren (dankzij tip-top voorbereiding door en zijn team TW). Een uitgebreid
verslag van de dagen volgt begin volgende week. Vooruitlopend hierop, kunnen er uit de dagen vier

hoofdvragen worden gedestilleerd die in het licht van het vervolgtraject komende week beantwoording
behoeven. Dit zijn de volgende.
1. Lost de TW (primair naar het oordeel der inlichtingendiensten) de onderliggende knelpunten

voldoende op?
9.



2.

J.

5.1.2.i, 5.2.1

4. Hoeveel moet en kan er nog voor consultatie in de teksten worden aangepast?
R. De eerstvolgende stap in het wetgevingsproces, is het moment waarop het voorstel in consulatie

gaat. Uitgaande van de wens van de minBZK en minDef te streven de 1W op 1/7 in werking te
laten gaan, betekent dit dat voor de komende twee weken i.i.g. de volgende acties op de rol
staan:
Ma 21/3:De werkgroep verwerkt waar mogelijk alle opmerkingen, identificeert beslispunten voor

de STG en
.

voert regie over verwerken teksten in wetsvoorstel alsmede
eventueel schaven aan wetsteksten. Diensten leveren waar nodig teksten voor
MvT. Opletter daarbij is dat vraagt over rapportage hoogleraren nog verwerkt

Komt het voorliggende voorstel voldoende tegemoet aan de wensen van d”
5.2.1

3. Lukt het de diensten en de toezichthouders de noodzakelijke implementatieslagen te maken om de
veranderingen uitvoeringstechnisch tijdig de baas te zijn?
.5.1.2.i, 5.2.1



moet worden. Verder taaicheck. Dit voorstel gaat samen met een uitgebreid
verslag van de ketentoets naar de leden van de SIG en Enkele leden van de
STG hebben aangegeven bij voorkeur maandagavond samen met de al
hiernaar te willen kijken. Maandag zal worden bezien of dit agendatechnisch
haalbaar is.

Di 22/3:Verwerking besluitvorming SIG en en aansluitend voor lezing en akkoord voor
doorgeleiding aan ministers. Tevens melding in ICV van vervolgstappen en
uitkomsten (door AIVD). Middag eventueel overleg met idealiter STG en
samen over hoe verder. Bij groen licht: stukken via lijn naar ministers.

Woe 23/3: AZ wordt geÂnformeerd over mogelijke melding in MR van Vr 24/3 (door ).
Melding is niet strikt noodzakelijk maar wel door ministers als politiek wenselijk
bestempeld. checkt nog even welke formaliteiten daarbij horen. Brieven
aan maatschappelijke actoren voor consultatie gereedmaken t ).
Opletpunt: zijn MinDEF en MP aanwezig? Zo niet: consultatie bij minBZK of ander
moment moet worden gekozen (door 10V via lijn SG5).

Do 24/3:Reactie ministers, eventueel aanpassen teksten voor consultatie. Actie . Na
aanpassingen door via lijn naar Ministers voor finaal akkoord. Ook
wordt conform wens minister Defensie voorzien in een gesprek tussen ministers
en toezichthouders (actie ). Dit mede met het oog finale toets standpunt
toezichthouders en eventuele implicaties daarvan op consultatietraject.

Vr 25/3:Eventuele uitloop sleutelen aan wetsteksten. Melding in MR. Na signaal ministers van
akkoord het online zetten van de consultatietekst alsmede het verzenden van
brieven aan relevante bekende actoren (door ). Opletter is dat nog moet
worden nagedacht over publicitaire begeleiding ( ).

Week daarop: Q+A moment pers en maatschappelijke actoren (komende week in concept uit te
werken door WG) alsmede start politieke sondering (komende week uit te
werken door

fl. Het tijdpad is zoals bekend erg strak en ambitieus. Voorzien wordt dat tijdens het komende
overleg van de STG i.a.v. SGs ook even de afweging moet worden gemaakt hoeveel wiizigingen
nog in de voorliggende teksten aangebracht kunnen en moeten worden voor het in consultatie

Dat zal qua tijd een beperkte slag kunnen zijn. In ieder geval blijft open staan de
uitvoeringsparagraaf. Ook 5.1.2.i, 5.2.1

Aanvullingen op deze punten zullen vooral tijdens de consultatieperiode moeten worden
vormgegeven. Dat kan ook prima. Alternatief is dat het besproken tijdpad wordt aangepast en
het wetsvoorstel later in consultatie wordt gebracht. Met als voorzienbare risicoâ€TMs: vertraging

en mogelijk nieuwe wensen verbreding traject. Leden van de STG en j zal op dit punt
maandag om een expliciet oordeel worden gevraagd.

Tot zover voor nu. Wordt vervolgd.
Goed weekeinde.
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 wetke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that Is not intended for you tf 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 liabitity for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages
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From: - “< @mindef.nl>
Sent: Monday, March 21, 2022, 7:42 AM
To: ‘ @mindef.nI>;

@mindef fl1> @mindef fl1
@mindef.nl>

Siibject: Fwd: 75

Zie hieronder, in het kader van engagement plan rondom de tijdelijke wet.

Van: “ “ (Zuinindef.nl>
Datum: maandag 21 maart 2022 om 07:41:13
Aan:” tgmail.corn>
Onderwerp: Re: 75 - -

Buiten reikwijdte

Inmiddels is de tijdelijke wet op een haar na gevild, na een ‘ketentest’ met deelneming van
CTIVD en TIB. Verwachting is dat deze binnen enkele weken in consultatie gaat. Gaat langzaam
de goede kant op. Kan zijn dat de commissie in de politieke of maatschappelijke discussie over
de tijdelijke wet wordt betrokken. Goed om daarop te zijn voorbereid. Kunnen we uiteraard bij
helpen, indien gewenst.
Groet,

Van “ —

‘ (1rnail corn>
Datum: zondag 20 maart 2022 o21:33:28
Aan:” “ ::;@mindefn!>
Onderwerp: 75

Ha
Buiten reikwijdte

Dank voorje leestip: heb CTIVD-rapport 75 ondertussen gelezen: interessant, goed om de constructieve toon en
positief venvoorde inhoudelijke bijdrage (mn in hfdst 9) te noteren.
Gr

NB: Buiten reikwijdte
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@mindef.nl>;
@mindef.nI>;

(amindef.nl>
Datum: dinsdag 22 maart 2022 om 19:52:28

< (inindef.n1>,
()tnindeC.nl>, i;indefnl>

Onderwerp: Re: agenda en stukken tbv overleg om 18 uur vanavond

Dank voor de terugkoppeling, klinkt als een goed overleg. Punt over 5.2.1, 5.1.2.1 zullen we alvast
een Q&A op maken.
Over de implementatie sprak ik vandaag even met collega van de AIVD. Afgesproken dat we dat
zoveel als mogelijk samen oplopen. We wilden einde van de week samen zitten om een plan te
maken. , ik zal jou ook aanhaken.
Fijne avond!
Groeten,

From: 0
< @mindef.nl>

Sent: Tuesday, March 22, 2022, 9:58PM
To: 0<

Cc:’ 0<

0<

Subiect:
@rfiindëf.nl>; @mindefnl>

Re: aaenda en stukken tbv overle om 18 uur vanavond

Prima,

Van:

0< @mindef.nI>

Aan:
Cc:

‘t (mindef.nl>, ‘t tmindeInl>

Van: “ “ (a)minde[nl>
Datum: dinsdag 22 maart2022 om 19:19:15
Aan: “ “ (2nindef.nl>,

mindef.nl>
Cc: “< mindef.nI>,

(Ziiriindefnl>, ‘< rnindef.nl>
Onderwerp: Re: agenda en stukken tbv overleg om 1$ uur vanavond

Overleg met SG’en verliep goed, mede dankzij goede voorbereiding (waarvoor complimenten
van beide SG’en).
Bijzonderheden:
.5.1.2.i, 5.2.1



- verzoek is het implementatievraagstuk voor de diensten per artikel uit te werken. Sommige
artikelen kunnen dan onmiddellijk in werking treden, andere zullen dan moeten wachten of
gefaseerd moeten worden ingevoerd. Liefst zo snel mogelijk. SG’en vinden het gelet op het
urgentie van de wet moeilijk uit te leggen dat implementatie op zich laat wachten.
Implementatieactiviteiten liefst nu al in gang zetten. [N.B. Ik heb al gevraagd dit op te
pakken bij ons.]
- mededeling vrijdag in MR, wet moet volgende week woensdag gereed zijn voor consultatie per
donderdag, consultatieperiode 10 dagen (30 maart-10 april)
- Hanke Bruins Slot Buiten reikwijdte waarschijnlijk volgende week donderdag beschikbaar voor

&,I€en r.Ik,jd

persactivitelten. zit trouwens ook met thuis;
- wil uitvoeringstoets doen met RvS (moet dan tijdens consultatieperiode);
- PA’s ministers maken lijstje voor politieke gesprekken met leden EK en TK. D66 is meest
ingewikkeld. 5.1.2.1

- voor behuizing uitgebreide TIB en CTIVD wordt gedacht aan 5.1.1.b
- voor volgende week donderdag wordt er overleg van ministers met toezichthouders ingepland.
Tot zover. Bij vragen weten jullie mij te bereiken!

Van: td),rnindef.nl>
Datum: dinsdag 22 maart 2022 om 16:07:49
Aan: 1 (mindef.flI>, 1< @rnindefnl>
Cc: ()niindef.nl>,

(iniindef.nl>
Onderwerp: RE: agenda en stukken tbv overleg om 18 uur vanavond

Hoi
Buiten reikwijdte
Zie onderstaand een aantal aandachtspunten per agendapunt.
Agendapunt 2 (aandachtspunten ketentoets)

We gaan (samen met de AEVD) uitwerken wat concreet

• De diensten zijn bezig met de gevraagde verduidelijkingen/aanscherpingen van de MvT. Voor jouw beeld, de
verduidelijkingen/aanscherpingen zien op:
o5.1.2.i, 5.2.1

0

0

nodig is voor implementatie.

0



5.1.2.i, 5.2.1

Agendapunt 3 (Raad van State)
Geen bijzonderheden.
Agendapunt 4 (politieke sondering)

Geen bijzonderheden.
Agendapunt 5 (Voorlichting)

• Plan dat is meegestuurd is niet meer up-to-date (gaat uit van consultatie aanstaande vrijdag). Plan wordt
aangepast door de afdelingen communicatie (ook van de departementen) en B0’en. Om die reden een
beetje vroeg om het stuk al te delen met de SG’en, maat was een verzoek van

• ie kunt desgewenst zeggen dat de dienstleidingen eind deze week/begin volgende week ‘witte jassen’ zullen
benaderen om het belang van de tijdelijke wet toe te lichten (verdeling wordt gemaakt door
BO’en/afdelingen communicatie).

Agendapunt 6 (overleg ministers en voorzitters)

Je kunt desgewenst vragen wie er namens BZK/Def aanwezig zijn als ambtelijke ondersteuning.
Agendapunt 7 (tijdpad)

• Ter achtergrond: openstaande vraag is hoe lang de internetconsultatie moet duren. Planning is om de
consultatie te starten op woensdag 30 maart. Vraag is of de consultatie moet eindigen op woensdag 6

.nriiof maandag 11 april. Tot 6 april is kort (een week). De NCTV heeft veel kritiek gekregen omdat zij hun
wetsvoorstel maat een week in internetconsultatie hebben gedaan. Tegelijkertijd kun je je afvragen of je
die kritiek niet krijgt als je de consultatietetmijn laat lopen tot maandag 11 april. Vooral een politieke
weging.

Mocht je behoefte hebben aan een nadere toelichting dan kun je altijd bellen!
Groeten,

From: @mindef.nl>
Sent: dinsdag 22 maart 2022 15:11
To: @mindef.nl>; @mindef.nl>
Cc: @mindef.nl>
Subject: Ewd: agenda en stukken tbv overleg om 18 uur vanavond

Hol en

Ik zal hieraan deelnemen vandaag. Buiten reikwijdte
. Zien jullie

kans mij van enkele aandachtspunten te voorzien? We kunnen desgewenst vanmiddag ook

bellen.
Groet,

___________________________

Van:” “< @minbzk.nI>
Datum: dinsdag 22 maart 2022 om 14:35:36
Aan:” BS/AL” < @mindef.nl>, “

@minbzk.nl>

Cc: “ “< @minbzk.nl>, “

@minbzk.nl>,” @minfin.nl” < @minfin.ni>,
“Postbus Secretariaat SG BZK” < @minbzk.nt>, “

@minbzk.nl>,” BD/NCTV” < minjenv.nl>,”

BS/AL/DGB/DSK” < @mindef.nl>,” BS/AL/DJZ”



@mlndef nl>, “ “< @mindef ni>,

@minbzk.nl>,” @minaz.nl” < @minaz.nl>, -

@nctv.minienv.nl” < @nctv.minjenv.nl>,” -

@minbzk.nl>,”

@minbzk.nl>,” “< @mindef.nl>,” “ -

@minbzk.nl>,” @minaz.nl” < @minaz.nl>,” •

“< @minbzk.nl>
Önderwerp: agenda en stukken tbv overleg om 18 uur vanavond
Beste en
Vanavond om 13 uur spreken jullie in aanwezigheid van de diensthoofden, CZW, D]Z, 01V en
ondergetekende over de tijdelijke wet offensieve cyberprogramma’s. De aanleiding voor dit overleg ligt
in de ketentoets die afgelopen donderdag en vrijdag plaatsvond. De resultaten van deze toets zijn
gisteren door de STG WIV besproken. Daarbij is geconstateerd dat uit de toets enkele aandachtspunten
voortkomen welke ook op SG niveau bespreking en besluitvorming behoeven. Deze zijn voor dit
ingelaste overleg van vanavond geagendeerd.
Vanwege het zeer krappe tijdpad, hierbij te elfder ure de agenda en bijbehorende stukken.
Groet,

Dit bericht ken 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 berïcht 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. 1f you are not the addressee ot if this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. 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: BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Sent: Tuesda__March 22,2022, 6:51 AM
To: BS/AL” < @mindef.nl>
Cc:” ‘ @mindef.nl>;” BS/AL/DGB/DSK”

@mindef.nl> ‘ BS/AL/BSG” < @mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nI>; BS/AL/DJZICI. NTRH

@mindef.n’ 1 , BS/AL/DJZ/CI. NTRH < @mindef.nl>
Subject: Fwd: terugkoppeling iïiförmeel gesprek voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

bijgaand ter informatie.
In de stuurgroep Tijdelijke wet is gisterenmiddag afgesproken dat vandaag van 18.00 uur tot
19.00 uur een Webbex-overleg zal plaatsvinden met de SG’s van BZK en defensie. Bij die
gelegenheid zal worden stilgestaan bij de wijze waarop de uitkomsten van de ketentest de
komende dagen worden verwerkt en wat dit betekent voor de planning.
De verwachting is dat wanneer het lukt op korte termijn het overleg van de ministers met de
toezichthouders in te plannen (eind deze week / begin volgende week) eind volgende week het
wetsontwerp in consultatie kan. In de MR van vrijdag a.s. kan hiervan door MBZK melding
gemaakt worden.
Inhoudelijk hebben we gisteren in zowel de werkgroep, als in de stuurgroep alle defensie-punten
kunnen inbrengen en deze zijn ook goed geland.
Met vriendelijke groeten,

Van: “< (minbzk.nl>
Datum: maandag 21 maart 2022 om 21:45:27
Aan: “ (tininhzk.nl>,

(iijn[zk.nl>, “
— BD/NCTV” < (dminjenv.nl>,

BS/AL/DGB/DSK” < (i),rnindetnl>,” , BS/AL/DJZ”
(Zi),nindeLnl>, “

“ < (d)rnindef.nl>,
tminaz.nl” < (1nhinaz.nl>,

(ii)minbzk.nl>, “
“ (1)minbzk.nl>,

(Z?31ninhzk.nl>
Cc: “ “ ti)iiinhzk.nI>,

(mïnbzk.nl>,” ()niinhzk.nI>
Onderwerp: terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Allen,
In vervolg op de stuurgroep van vanmiddag hierbij een puntsgewijze terugkoppeling van het gesprek met

Gesprek was heel constructief.
-5.1.2.1, 5.2.1

1



- Ik heb afgesproken dat deze vragen en de eerder gestelde vragen schriftelijk deze week worden beantwoord
en dat we proberen eea zo veel mogelijk in het wetsvoorstel te verwerken. RvS hoeft het aangepaste
voorstel niet meer te zien voordat het in formele consultatie gaat. Men behoudt zich wel het recht voor
om dan aanvullende opmerkingen te maken op de aangepaste delen, maar gaf zelf aan ondergeschikte
punten ook onderhands te willen doorgeven. Ik heb aangegeven ook graag bereid te zijn eea nader toe te
lichten.

- Men werkt graag mee aan een ketentest met de toezichthouders en de diensten, kan tijdens de formele
consultatie. RvS zal op ambtelijk niveau worden vertegenwoordigd (vermoedelijk directeur
bestuursrechtspraak).

Conclusie is dat de RvS geen belemmering vormt voor het halen van de planning, mits we alle opmerkingen wel
tijdig kunnen verwerken in het wetsvoorstel en de toelichting.
Graag ontvang ik deze week een concept-mail met antwoorden op alle vragen, afgestemd met JenV, ter verzending
aan de voorzitter. Als ik zelf nog iets moet doen in de afstemming met dan hoor ik het graag.
Voorzitter wil op dat moment ook graag horen wat de precieze planning wordt en hoe lang hij heeft voor de
formele consultatiereactie, graag meenemen in die mail. Ik heb mbt planning ook toegezegd dat de Afdeling
advisering ook zsm een signaal krijgt over de nieuwe planning, @ svp morgen even bespreken.
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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you t you are not the addressee or if this massage was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the massage 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: BS/AL’ < @mindef.nI>
Sent: Tuesday, March 22, 2022, 11:43 AM
To: , BS/AUDJZ’ < @mindef.nl>
Cc: @mindef.nI>; , BS/AUDGB/DSK”

@mindef.nl>; , BS/AUBSG < @mindef.nl>;
BS/AL/DJZICI. NTRH’ < @mindef.nI>; , BS/AUDJZICI. NTRH

@mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nI>
Subject: Re: terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdehng bestuursrechtspraak

0k gezien
Met vriendelijke groet,

Nb beantwoord deze mail op een moment dat het u/je uitkomt. [k verwacht niet onmiddellijk
antwoord. Als het antwoord spoed behoeft zal ik dat altijd tevoren via app of sms aangeven.

Van: , BS/AL/DJZ” < @rni1def.nl>
Datum: dinsdag 22 maart2022 om 11:13:06
Aan: , BS/AL” < (rnindef.nI>
Cc: (ZiniincÏef.nl>,
BS/AL/DGB/DSK” < mindeC.nl>,” , BSIAL/BSG”
< (mindëf.nl>, , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”

(dmindeF.nl>, , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”
(iirnindet’.nl>, , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”

()inindef.nl>
Onderwerp: Re: terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

de afspraak is via Webex. Inmiddels heb ik een uitnodiging ontvangen. Jij hebt ook een
uitnodiging ontvangen.
Overleg is van 1 8.00 tot 18.30 uur.
Met vriendelijke groeten,

Van: , 3S/AU’ < )mindef.nl>

Datum: dinsdag 22 maart 2022 om 09:26:31
Aan: , BS/AL/DJZ” < (‘rnindef.nl>
Cc: (2irninde[nl>,
BS/AL/DGB/DSK” < )rnindefnl>,” , BS/AL/BSG7’
< (rnindefnl>,” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”

()inindet’nl>,” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH’
()mindef.nl>, , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH7’

< @;mindef.nl>
Onderwerp: Re: terugkoppeling informeel gesprek voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

BO,rI7vdt

0k dank voor bericht; heb nog geen afspraak in mijn agenda gezien en kan vanwege
alleen via MS teams vergaderen deze week Desnoods vervanging door jou en
Met vriendelijke groet,

Overige passages reeds beoordeeld in document 203
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From: ‘ , BS/AL’ < @mindef.nl>
Sent: Wednesday, March 23, 2022, 10:13 AM
To: , BS/AL/BSG’ < @mindefnl>
Subjècf: Re: TER INFORMATIE MR 25-3 - mondeling punt MBZK tijdelijke wet

Ik zie overigens net dat je nadat ik de posttas had afgedaan nog stukken hebt geplaatst. Die
moeten er dus na 17 uur zijn ingezet.
De afspraak is dat ik dan een signaal krijg of dat ze naar de posuas van de volgende dag gaan.
Zonder signaal gaat het verkeerd. Ik kan niet de hele dag die posttas checken. Krijg geen auto
waarschuwing. Vandaar de afspraak ik check om 12 uur en om 17 uur daarbuiten niet. En de
volgende dag is de posttas uit mijn ibabs historie dusâ€..
Ik heb het nu opgevist maar graag naleving van de gemaakte afspraken anders verdwijnen er
stukken tussen wal en schip
Met vriendelijke groet,

Nb beantwoord deze mail op een moment dat het u/je uitkomt. Ik verwacht niet onmiddellijk
antwoord. Als het antwoord spoed behoeft zal ik dat altijd tevoren via app of sms aangeven.

Van:” , BSIALIBSG” < )mindef.nl>
Datum: woensdag 23 maart2022 om 10:01:33
Aan:” , BS/AL” < @,rnjndef.nl>
Cc: “ , BS/AL/DGB/KAB” < (imindef.nl>
Onderwerp: TER INFORMATIE MR 25-3 - mondeling punt MBZK tijdelijke wet

Bijgaand ter informatie spreekpunten die onze minister in zou moeten brengen in de MR in verband met de
afwezigheid van MINBZK. De spreekpunten hebben betrekking op de tijdelijke wet.
Ik had het gisteren in je posttas gezet, maar was waarschijnlijk te laat. Voor de zekerheid nu per mail, aangezien

vanmiddag de stukken tbv het SGO bij jou aanlevert.
Groet,

Van: , BS/AL/DJZ/CI. NTRH < @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 15:44
Aan: , BS/AL/DGB/KAB < @mindef.nl>
CC: ,BS/AL/DJZ/Staf< @mindef.nl>,
BS/AL/DJZ/Cl. NTRH < @mindef.nl>; , BS/AL/D]Z/Cl. NTRH

@mindef.nl>; , BS/AL/BSG @mindef.nl>;

____________

@mindef.nI>
Onderwerp: MR 25-3 - mondeling punt MBZK
Dag
Zie gevoegd de bijdrage voor de MR van vrijdag inzake de aankondiging van de internetconsultatie van de tijdelijke
wet cyberoperaties.
Ik hoor het graag als ik verder nog iets kan betekenen.
Groet,
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From: , BS/AL/DJZ’ < @mindef.nl>
Sent: Thursday March 24, 2022, 10:01 AM
To: , BS/AL @mindef.nl>
Cc: ‘ BS/AL/BSG” < @mindef.nl>
Subject: Fwd: MR 25-3 - mondehng punt MBZK

voor de volledigheid bijgaand ter informatie.
Met vriendelijke groeten,

Van: , BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < (mindef.nl>
Datum: donderdag 24 maart 2022 om 10:00:11
Aan:” , BS/AL/DGB/KAB” < ()niindef.nl>
Cc:” , BS/AL/DJZ/Staf’ < (drnindefnl>,”

BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < mindef.nl>,” , BS/AL/DJZ/Cl.
NTRK” < (drnindef.n1>,” , BS/AL/BSG”

(niindef.nI>,” , BS/AL/DJZ” < @rnindenl>
Onderwerp: RE: MR 25-3 - mondeling punt MBZK

Dag
Ik werd zojuist gebeld door BZK. Gelet op het feit dat door omstandigheden de internetconsultatie van het
wetsvoorstel Tijdelijke wet cyberoperaties MIVD AIVD pas aanvangt op 1 april kan de melding tijdens de MR van 1

april worden gedaan door de minister van BZK zelf. Onze minister hoeft dit punt dus niet meer op te brengen

tijdens de MR morgen. Zou je mijn annotatie derhalve uit de stukken willen halen?
Groet,

From: , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH

Sent: dinsdag 22 maart 2022 15:44

To:k , BS/AL/DGB/KAB < @mindef.nl>
Cc: , BS/AL/DJZ/Staf < @mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/CI. NTRH < @mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl. NTRH

-

- @mindef.nl>; , BS/AL/BSG c @mindef.nl>;
BS/AL/D]Z < @mindef.nl>

Subject: MR 25-3 - mondeling punt MBZK
Dag
Zie gevoegd de bijdrage voor de MR van vrijdag inzake de aankondiging van de internetconsultatie van de tijdelijke

wet cyberoperaties.
Ik hoor het graag als ik verder nog iets kan betekenen.
Groet,
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From: “ . @mindef.nl>
Sent Sunda March 27 2022 8 50 PM
To: ‘ ‘ @mindef.nl>
Cc:” ‘ @mindef.nl>;

mindef.nl>; ‘ “< @mindef.nl>;
@mindef.nl>

Subject: Re: Opvolging implementatie tijdelijke wet

Top, Goed dat dit zo proactief is opgepakt. Morgen ben ik weet van de partij.

Van: “ ()mindefnI>
Datum: vrijdag 25 maart 2022 om 12:12:49
Aan: 1 ‘;rnindef.nl>
Cc: “< (c)mindef.nl>,

)rnindef.nI>, < (Z)mindef.nl>
Onderwerp: Opvolging implementatie tijdelijke wet

Beste
Hierbij even een update omtrent de implementatie van de Tijdelijke Wet (TW).
Afgelopen dagen zijn we voortvarend met de implementatie van de TW aan de slag gegaan. Binnen onze dienst
hebben we een eerste analyse gemaakt van wat de implementatie van de TW omvat en welke zaken nog met de
stakeholders moeten worden uitgewerkt. Daarbij is ook nagedacht over hoe we de implementatie samen met de A
kunnen organiseren.
Vanochtend hebben we deze analyse gedeeld met onze collega’s van de A. Er zijn eerste afspraken met hen
gemaakt over hoe we dit gezamenlijk verder uit gaan werken om op zeer korte termijn de implementatie binnen
beide diensten te kunnen realiseren. De collega’s van de A hebben enthousiast op ons voorstel gereageerd en
zullen begin volgende week hun commentaar leveren.
De Wiv-board van aanstaande dinsdag willen we gebruiken om onze eerste ideeën over de implementatie binnen
onze dienst te delen. Hiertoe zal a.s. maandag nog een notitie worden aangeleverd, die we dan tijdens de
voorbereiding van de Wiv-board kunnen bespreken.
Ik wens je beterschap en een fijn weekend!

ke groet,
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From: ‘ “< @mindef.nI>
Sent: Tuesday, March 29, 2022, 8:51 PM
To: “< @mindef.nI>
Cc: ‘ “< @mindef.nI>; ‘ @mindef.nI>;”

@mindef.nI>; ‘ @mindef.nI>;
@mindef.nI>; @mindef.nI>

Subject: Re: Terugkoppeling gesprek DCZW/TIB/CTIVD + voorbereiding Stuurgroep ÷ nieuwe versie wet

Kvo, financiering is primair az aan zet (leuke alliteratie). 5.1.2.1

Voor ons is de
kernvraag of we strategische cyberinlnoperaties kunnen uitvoeren zoals we zouden moeten
kunnen (zicht en snelheid); dat is de eindvraag. Grt

Van: (rnindef.nl>
Datum: dinsdag 29 maart 2022 om 20:37:30
Aan: (niindef.nl>
Cc: “ i),rnindefnl>, “ @rnindef.nI>,

1 1mindef.nl>,
i)mindef.nl>, (i)mindef.nl>,

(1)mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Terugkoppeling gesprek DCZW/TI3/CTIVD + voorbereiding Stuurgroep +

nieuwe versie wet

Ha
Zie onderstaande alvast ter informatie ter voorbereiding op de stuurgroep morgenmiddag.
Het belangrijkste inhoudelijke punt voor ons is 5.1.2.1, 5.2.1

Het is de vraag
of we een slim alternatief tekstvoorstel kunnen (en willen) verzinnen. .i.L.i, .2.1

We bespreken de stuurgroep morgenochtend telefonisch voor. Ik zal voor die tijd met DJZ en
DGB schakelen om te zien hoe zij hierin staan. Verder zorgen we (JZ en 80) dat je dan een
strakke annotatie hebt. Ik neem daarin ook het financieringspunt mee.
Fijne avond.
Groeten,

Van:” “< ()minbzk.nl>
Datum: dinsdag 29 maart 2022 om 19:48:35
Aan: “

1< @rnindef.nl>
Onderwerp: fwd: Terugkoppeling gesprek DCZW/TIB/CTIVD + voorbereiding Stuurgroep +

nieuwe versie wet

Verzonden vanaf mijn iPhone met HCL Verse



Op 29 mrt. 2022 19:15:57, schreef Cminhzkn1:

From: (rninbzk.nl
To: minhzk.nl, minbzk.nl -

Cc a minhzk nI a minbik ni minbzk ni —

ininbik ni tîminhtk nI itmin&f nI üminbzk ni
anunbiknl a minhrk nI ‘ci minbzk ni tinunbck ni

1minbzk.nl
Date: 29 mrt. 2022, 19:15:57
Subject: Terugkoppeling gesprek DCZW/T1B/CTIVD + voorbereiding Stuurgroep + nieuwe versie wet

Beste en

—

Proces:
- Morgen is er van 13.00 tot 14.00 een stuurgroep om de laatste punten van het
wetsvoorstel te bespreken. Jullie krîicen noci een annotatie.
- einde van de dag gaat de versie mee in tas Min BZK
- Donderdagochtend leest MinBZK
- Donderdageinde dag (rond 5): afspraak Minbzk/DG/DCZW/SG om het wetsvoorstel te
bespreken. Hopelijk is Defensie dan ook zover en komt er een go voor MR de dag erna.

Vandaag is er tussen overleg geweest tussen MBZK/MDEF/DCZW/TIB/CTIVD over de
tijdelijke wet.

Uit dat gesprek kwamen een aantal punten:
- TIB/CTIVD willen dat financiën worden geregeld (CTIVD heeft claim van 2.5 miljoen
neergelegd).
- 5.1.2.1, 5.2.1

___________________

Daarnaast zijn de volgende (inhoudelijke) punten aan de orde gekomen:
5.1.2.1, 5.2.1

In de stuurgroep komt het volgende wat ons betreft aan de orde:



Van deze punten zullen 5.2.1, 5.1.2.i
tot discussie opleveren. Bij 5.2.1, 5.1.2.i
die hopelijk snel is opgelost.

Hartelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u njet de geadresseerde bent of dit beticht 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 1f you are not the addressee or it this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the eiectronic transmission of messages.

het meest stof
lijkt het om een spraakverwarring te gaan,
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From: ‘ , BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Sent: Wednesday, March 30, 2022, 6:07 PM
To: ‘ BS/AL/DJZ/CI. NTRH” < @mindef.nI>
Cc:” BS/AL/DJZICI. NTRH” <. @mindef.nl>;
BS/AL/DJZICI. NTRH” @mindef.nl>; , BS/ALJDJZICI. NTRH”

@mindef.nl>
Subject: Fwd: agenda en stukken voor zo dadelijk
Attachments: 0. Nota aan min BZK inzake Ontwerp-voorstel van een tijdelijke wet onderzoek AIVD en
MIVD naar lande.docx; 1. Concept wetsvoorstel versie 30.03.2022 tbv ministers.docx; 2. Overzicht NGO
s.docx

mag ik aannemen dat jij eea verwerkt in de nota en in XPW plaatst?
Bel mij even als je hierbij vragen hebt.
Met vriendelijke groeten,

Van “ “< (i’minbzk ni>
Datum: woensdag 30 maart 2022 om 17:56:32
Aan:” “ (lrninbzk.nl>,” - BD/NCTV”

(irninenv.nl>,” , BS/AL1DGB/IiSK” < •(1niindef.nl>.
BS/AL/DJZ” < Qmindef.nI>,

< ()niinde[ ni> “ “ (mInbzk iii>,

@minaz.nl” < (drninaz.nl>, ‘
- %nctv.minjenv.nl”

< )n..tv niinjtn ni>, “ “ tniinbzk.nl>,
ï)niinbzk nI>,

)mindef.nl>, “
“< )minbzk.nl>, @minaz.nl”

< (ô’rninaz.nl>,” “< ()rninbzk.nl>
Cc: “ “< tïrninbzk.nl>, ‘ , BS/AL/DJZ/Cl.
NTRH” < (ilmindef.nl>, “ , BS/AL/BSG”
< (Zimindef.nl>, “

“< ‘itninbzk.nl>, “

< (minbzk.nl>, “ “ (2’l11ifldef.fll>,
t (c);ininbzk.nl>, “ , BS/AL/DJZ/Cl.

NTRH” < (I)mtn&FnI>, “ “ (amindefnl>
()triindeF.nl>,

(a)minbzk.nl>,” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH”
(mindef.nl>, “

“< (i)rninbzk.nl>, “

@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: agenda en stukken voor zo dadelijk

Allen,
Met dank aan alle betrokken collegae van diensten en departementen is het gelukt een afgestemde nota
in de tas van minBZK te krijgen. Ter informatie bijgaande de nota, de tekst van de wet alsmede de bijlage
inzake NGO’s.
Naar ik heb begrepen, gaan vergelijkbare stukken nu de lijn in richting minDEF.
Wordt vervolgd.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 14:36



Aan: 1

@minbzk.nl>;I - BD/NCTV < @minjenv.nl>;
@mindef.nl < @mindef.nl>; @mindef.nl’ < @mindef.nI>;
@mindef.nl < @mindef.nl>; @minbzk.nI>;

@minaz.nl < @minaz.nl>;’ @nctv.minjenv.nl
@nctv.minienv.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; @mindef.nl’ < @mindef.nl>;
@minbzk.nI>;’ @minaz.nl’ < @minaz.nl>;

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

@mindef.nl>; @mindef.nl’ < @mindef.nI>;
@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; @mindef.nl;

@minbzk.nl>;’ @mindef.nl’ < @mindef.nl>;
@mindef.nI>; @mindef.nl < @mindef.nI>;

@minbzk.nI>;
@mindef.nl>; 1 @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: agenda en stukken voor zo dadelijk
Urgentie: Hoog
Allen,
Zoals afgesproken hierbij de korte weergave van de gemaakte afspraken. Mrt verzoek z.s.m. te reageren
als ik iets mocht missen.
1. Recent bericht van ANP bevat bouwstenen inzake nut, noodzaak en perceptie Nederlanders over

aanpak cyberdreigingen (inmiddels doorgegeven aan voorlichting).
2. Passages uitvoerbaarheid wet. Niet louter PM opnemen. Aangeven wat er al is gedaan (zoals met

ketentoets) en dat (naar analogie WVO) kort beschrijven. Met als conclusie dat dit in een
uitvoeringstoets wordt geconcretiseerd. Actie: MIVD en AIVD.

3. Informatie-uitwisseling tussen TlB en CIWD. Tekstpassage in versie wet die naar ministers gaat
(Actie: Cwz). In oplegnota aangeven (a) wat voorstel toezichthouders was en t b) waarom dit bij
diensten op bezwaar stuit (5.1.2.i 1

). (Actie: MIVD en AIVD).
4. Technische risico’s. 5.1.2.i -

dMIVD geeft aan huidige svz nog met minDEF te willen bespreken teneinde vraag
te beantwoorden 0f5.1.2.i

. Zorgen ook
expliciteren in oplegnota TW (Actie: MIVD en AIVD). In wetstekst voorlopig tussenvariant dCZW
opnemen (5.1.2.i ). Met daarin zo scherp als mogelijk ook
typering risico’s conform voorstel pDGAIVD. (Actie: AIVD)

5. NGO’s worden pas na reactie ministers benaderd. In oplegnota keuze aan ministers meegeven: alleen
NGO’s die zich hebben gemeld of ook NGO’s die zich in 2017 hebben gemeld. (Actie: JZ/CZW).

6. Beheersvraagstukken vragen uitgewerkte versie TIB en CITVD. Dit bezien op nut en noodzaak. Dan
gesprek met TIB en CIWD (Actie: AZ met input STG).

7. nput moet voor 1530 worden geleverd omdat stukken 16 uur de lijn in moeten (Opletter allen!).
Tot zover.
G rtz

Van:
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 11:53
Aan: 1< @minbzk.nl>; <4@minienv.nl>;



@mindef.nl’ < @mindef.nl>;’ @mindef.nl’ < @mindef.nl>;
@mindef.nl < @mindef.nl>; @minbzk.nl>;

@minaz.nl < @minaz.nl>; @nctv.minjenv.nl’
@nctv.minienv.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>;’ @mindef.nl’ < @mindef.nl>;
@minbzk.nl>; @minaz.nl’ < @minaz.nl>;

@minbzknl>
CC: @minbzk.nl>; @mindef.nl’

@mindef.nl>; @mindef.nl’ < @mindef.nl>;
@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; @mindef.nl;

@minbzk.nl>; @mindef.nl < @mindef.nl>;
@mindef.nl>; @mindef.nl’ < @mindef.nl>;

< @minbzknl>;
@mindef.nl>; @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>

Onderwerp: agenda en stukken voor zo dadelijk
Urgentie: Hoog
Allen,
Hierbij de agenda en stukken voor het overleg van zo dadelijk. Vanzelfsprekend wordt niet verwacht dat
het wetsvoorstel nu al geheel door een ieder is gelezen. Het wordt bijgevoegd als document waarnaar bij
de beslispunten als bedoeld in bijlage 1 wordt verwezen.
Tot zo!
Groet,

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is besternd 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 aansprakehjkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee Dr 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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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

(FDFPI lRRIPFRD TER BESPREKING

Nota actief openbaar
Nee

Onze referentie
2022-0000175118

Aan de Minister van BZK Datum

Van CZW 30 maart 2022

Opgesteld door
czwIcz

fl Ontwerp-voorstel van een tijdelijke wet onderzoek AIVD T

en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma Samengewerkt met
AIVD, MIVD, Def/D]Z, ]enV,
AZ

Bijlage(n)

Aanleiding
Voorzien is dat vrijdag aanstaande het ontwerp-voorstel voor een Tijdelijke wet
onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma in
consultatie gaat. Met het oog hierop ontvangt u hierbij het daartoe bestemde
concept. Daarnaast wordt op een aantal punten aangaande de wet een besluit
gevraagd. Deze kwamen heden uit de vergadering van de stuurgroep.

Geadviseerd besluit
1. Graag wordt uw reactie op bijgevoegd ontwerp-wetsvoorstel ontvangen,

zodat deze kan worden verwerkt in de eindversie die gereed wordt
gemaakt voor (internet)consultatie. NB ambtelijk Defensie legt de tekst
eerst donderdag aan de minister van Defensie voor; ook de opmerkingen
van de minister van Defensie zullen bij de eindversie worden betrokken.

2. U wordt gevraagd een beslissing te nemen met betrekking tot de
volgende kwesties:

• .1.2.i, 5.2.1

3. U wordt gevraagd welke NGO’s actief te wijzen op het wetsvoorstel; de
NGO’s die zich hebben gemeld (Bits of Freedom en College voor de
rechten van de mens) of alle NGO’s die in 2017 reageerden op het
wetsvoorstel aangaande de WIV (zie bijlage 1).

Kern
Het bijgevoegde ontwerp-wetsvoorstel en de memorie van toelichting geeft de
stand van zaken van heden weer. Het betreft een afzonderlijke wet en geen
wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017; de Wiv
2017 is gewoon van toepassing met inachtneming van het bepaalde in de
tijdelijke wet. Met betrekking tot het ontwerp-wetsvoorstel staan nog enkele
punten open ter besluitvorming, die door de 113 en de CTIVD als wezenlijk
worden ervaren.

Toelichting
Ad 1. 5.1.2.i, 5.2.1
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Onze referentÉe

_______________ ____________________________________

2022-0000175118
-

- Datum

S 30maart2022

Ad 3. NGO’s
Eerder is met u afgesproken NGO’s actief te betrekken bij het wetsvoorstel. Dit
door (a) voor het in consultatie gaan hen telefonisch en per brief te attenderen op
het wetsvoorstel en (b) aan te kondigen dat zij via een klankbord zullen worden
gevraagd hun visie op de inhoud ervan te geven.
Inmiddels hebben zich twee NGO’s gemeld (Bits of Freedom en College voor de
rechten van de mens). Die zullen met uw permissie in ieder geval worden
benaderd.
De vraag rijst of daarnaast ook andere NGO’s moeten worden betrokken. Met
name valt daarbij te denken aan de NGO’s die in 2017 actief reageerden.
Voordeel van deze optie is dat een bredere maatschappelijke betrokkenheid kan
worden georganiseerd. Aandachtspunt is de vraag of alle NGO’s die in 2017
betrokken waren, nu ook actief betrokken zijn en/of willen zijn. En of die actieve
betrokkenheid door actieve benadering voor wenselijk wordt gehouden, temeer
daar voor een 14 daagse brede internetconsultatie is gekozen.

Politieke context
NvT

Financiële/juridische overwegingen
NvT

Krachten veld
NvT

Strategie
NvT

Uitvoering
NvT

Communicatie
NvT

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
NvT

Motivering
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van
ambtenaren geanonimiseerd.

Bij lagen

__________

Volgnummer Naam Informatie
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Onze referentie
1 Ontwerp-voorstel van een 2022-0000175118

tijdelijke wet onderzoek AIVD
Datum

en MIVD naar landen met een 30 maart 2022

offensief cyberprogramma

2 Overzicht NGO’s die in 2017
actief reageerden op het
wetsvoorstel WIV
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Bijlage 2. Betrokken NGO’s in 2017

- Bits of Freedom;

- Greenpeace;

- Nederlandse orde van advocaten;

- Amnesty International;

- Privacy first;

- College voor de rechten van de mens;

- Privacy International (London).

Overigens:

• CTIVD

• Nationale Ombudsman

• Raad voor de rechtspraak

• Nederlandse orde van advocaten

• NJCM

• Instituut voor Informatie recht

• VNO NCW

• KPN

• T-Mobile

• Vodafone

• Microsoft

• Google
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From: ‘ , BS/AL/DJZ’ < @mindef.nl>
Sent: Wednesday, March 30, 2022, 10:08 AM
To: , BS/AUDJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nl>
Cc: ‘ BS/AUDJZICI. NTRH” < @mindef.nl>;
BS/AUDJZICI. NTRH” < @mindef.nI>; , BS/AL/DJZIStaf’

@mindef.nI>
Subject: Fwd: verslag en terugkoppeling gesprek TZ-houders
Attachments: Suggestie artikel informatie-uitwisseling.eml

spreek jou graag zodadelijk na het OB over hoe wij lijntjes aan elkaar knopen en ter

voorbereiding op de SGTW van vanmiddag.
Schikt het jou iets na 10.30 uur?
Met vriendelijke groeten,

Van: “
, BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (i)mindef.nl>

Datum: dinsdag 29 maart 2022 om 2 1:20:16
Aan: “ BS/AL/DJZ” < (rnindeEnl>
Onderwerp: Fwd: verslag en terugkoppeling gesprek TZ-houders

Zag dat wel en jou niet had meegenomen in het onderstaande.

Van: “ “ (aminbzk.nJ>
Datum: dinsdag 29 maart 2022 om 21:07:3 1
Aan: “ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < Cmindef.nl>,

BS/AL/BSG” < (dmindef.nl>, “ “ minhzk.nl>,
4n i n[,zk. nl)’, “

< (nIindef.nl>, “ “ tc),niinbzk,nl>,
(aininbzk.nl>, , BS/AL/DJZ/Cl.

NTRHt’ < (irninde1nl>, “ @minaz.nl’t < (iminaz.nl>,
(ïi)rnindef.nl>, @nctv.minjenv.nt’t

- (i’nctv.rnijjçnv.nI>. ‘ “ (i)mindef.nl>,
t t (cninhzk.nl>,
BS/AL/DJZ/Cl. NTRHt’ < (îmindef.n1>, tt @rninbzk.nl>,

()niinbzk.nl>,
(ltiiinbzk.nl>

Cc: “ (2iminbzk.nl>,
tErnindeEnl>, “ @minbzk.nl>,

Zminbzk.nl>
Onderwerp: verslag en terugkoppeling gesprek TZ-houders

Allen,
Vanmiddag bespraken we de 1W. Rode lijnen:

1. Consultatietermijn is op twee weken gezet.
2. We zijn bijna klaar maar nog niet helemaal.
3. Morgenavond gaat eea naar minBZK. Onbekend is nog wanneer minDEE ernaar kan kijken.

4. Morgenvroeg nog even WG om te zien wat laatste open eindjes zijn. Dan middag nog STG: doel
elkaar nog even in ogen te kijken voordat eea weg gaat alsmede laatste escalatiemoment. Graag

ieders commentaar voor morgen 10 uur op stukken dien inmiddels heeft verspreid.



5. Donderdag is er een cali met minBZK. Prettig als er dan ook duidelijk is wat minDEF van voorstel
vindt.

Aansluitend gaf
draden (beknopt):

;5.2.1, 5.1.2.i

Groet,

1

terugkoppeling over het gesprek tussen de ministers en de TZ-houders. Rode

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 1f you are not the addressee or ii this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sendet 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

Afspraak: teksten aanpassen op voornoemde zaken. Info-uitwisse
houders houden.
Tot zover. Morgen verder. Ik plan zo een webex voor de WG in.

ngspassae dicht bij voorstel 17-
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From: , BS/AL/DJZ” < @mindef.nl>
Sent: Wednesday, March 30, 2022, 4:42 PM
To: , BS/AUDJZICI. NTRH” @mindef.nl>
Cc: ‘ BS/AL/DJZICI. NTRH’ < @mindef.nl>;
BS/AL/DJZICI. NTRH” < @mindef.nl>; , BS/AUDJZICI. NTRH”

@mindef.nl>
Subject: Re: Nota internetconsultatie TW

graag akkoord met deze tekst.
Ik sluit niet uit dat er in de CZW stukken nog wordt teruggekoppeld uit de WG en de STG.
Het zou fijn zijn als die punten dan ook worden meegenomen in onze nota.
Van CZW heb ik overigens nog geen stukken gezien. Die zouden om 16.00 uur komen.

probeert ook nog met bellen over de formulering in de MvT op de toetsing op de
technische risico’s. Wellicht staat dat ook innde CZW stukken want op dat punt moeten de
bewindspersonen een keuze maken.
Zou je mij even willen bellen wanneer jij iets binnen hebt?
Met vriendelijke groeten,

Van: “ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nl>
Datum: woensdag 30 maart 2022 om 15:21:19
Aan: , BS/AL/DJZ” < (2i),rnindefnl>
Cc: “ ,BS/AL/DJZ/CI. NTRII” < mindef.nl>,

BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < (a)rnindef.nl>, ‘ , BS/AL/DJZ/C1.
NTRH” < ()minde[nI>
Onderwerp: fwd: Nota internetconsultatie TW

Gevoegd de nota inzake internetconsultatie die ik ter instemming aan de minister wil voorleggen.
Er moet nog een zin worden toegevoegd over het feit dat een aantal NGO’s op het bestaan van de
consultatie zal worden gewezen. Ik verneern graag jouw akkoord.

Van:’ , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @mindef.nl>
Datum: woensdag 30 maart 2022 om 12:22:31
Aan:” , BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < @rnindefnl>,

(rnindefnl>, “

(2)mindef.nl>,” , BS/AL/DCO” < (i)mindef.nl>,
(inindefnI>,

BS/AL/DGB/DSK/IGO CYBER” < (m indef.i>
Cc: “ ,BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” < )rnindef.nl>
Onderwerp: Nota internetconsultatie TW

Collega’s,
Omdat alles waarschijnlijk weer last minute in een tas moet worden geduwd, heb ik alvast een nota opgesteld voor
de minister inzake het ter consultatie aanbieden van de Tijdelijke wet. In de wetenschap dat het stuk nog niet af is,
maar ik ook niet teveel discussie wil oproepen, heb ik n.a.v. het verslag de in rood gearceerde passages
opgenomen.
Het beheeraspect (mo monnie voor de TIB en de CTIVD) heb ik ondanks de beperkte relevantie wel opgenomen.
Dan schetsen we in ieder geval een volledig beeld. Graag jullie op- of aanmerkingen.
Met vriendelijke groet,



juridisch bestuurlijk adviseur

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32 2511 CB Den Haag
Postbus 2D701 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC SSB

T

@mindefsI
www.defenuie.nI
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Ministerie van Defensie

Aan MIN DEF TER BESLISSING

Van Directeur Juridische Zaken Datum
29 maart 2022

Afgestemd met DGB, MIVD, DCo
Onze referentie

d.t.v. SG 8S2022007795

Opgesteld door

juridisch bestuurlijk adviseur
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Aantal bijlagen

Aanleiding
Op dinsdag 29 maart 2022 hebben u en uw ambtsgenoot van BZK gesproken met de voorzitters van
de TIB en de CTIVD over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief
cyberprogramma (hierna: wetsvoorstel). Met dit gesprek is een einde gekomen aan de zgn.
informele consultatieperiode. Tijdens dit gesprek is de voorzitters een laatste mogelijkheid geboden
om hun zienswijze op het wetsvoorstel kenbaar te maken, alvorens de wet ter formele
(internet)consultatie aan te bieden. De opmerkingen van de voorzitters zijn zoveel als mogelijk in
het als bijlage gevoegde wetsvoorstel verwerkt.

Geadviseerd besluit
Nu de opmerkingen van de voorzitters in het wetsvoorstel zijn verwerkt, is er — behoudens
eventuele opmerkingen uwerzijds — geen beletsel het wetsvoorstel ter internetconsultatie aan te
bieden. U wordt daarom geadviseerd om:

. kennis te nemen van het wetsvoorstel; en
• in te stemmen met het ter internetconsultatie aanbieden van het wetsvoorstel door de directie

CZW van BZK.

Een gelijkluidend advies is voorgelegd aan MinBZK.

Kernpunten
In het wetsvoorstel zijn de uitkomsten van de ketentest, die eveneens deel uitmaakte van de
informele consultatieronde, alsmede de tijdens het gesprek van 29 maart 2022 door de voorzitters
ingebrachte punten grotendeels verwerkt.

Daarmee is het moment aangebroken om het wetsvoorstel — conform de door de diensten en
departementen opgestelde planning — op vrijdag 1 april 2022 ter formele consultatie aan te bieden.
Anders dan tijdens de informele consultatieronde, waaraan enkel de TIB, de CTIVD en de RvS
deelnamen, staat het een ieder vrij om tijdens de internetconsultatiefase zijn of haar zienswijze op
het wetsvoorstel kenbaar te maken. Voor de formele consultatieronde worden 10 werkdagen
uitgetrokken.

In het kort beoogt het wetsvoorstel het volgende:

• een verschuiving op een aantal punten van de TIB toets vooraf naar bindend toezicht door de
CTIVD tijdens inzet, bijvoorbeeld bij de toets op de technische risico’s bij inzet van de
hackbevoegdheid en geautomatiseerde data-analyse;

• de introductie van een mogelijkheid tot beroep jegens beslissingen van de TIB en de CTIVD bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
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• de invoering van een bewaartermijn van één jaar voor verworven bulkdatasets die gemotiveerd
jaarlijks verlengd kan worden, met bindend toezicht door de CTIVD;

• een nadere invulling van het zo gericht mogelijk vereiste en het proportionaliteitsvereiste bij de
inzet van de bevoegdheid tot onderzoeksopdracht-gerichte interceptie.

Toelichting

Financiële overwegingen
De voorzitters van de TIB en de CTIVD hebben aangegeven dat de implementatfe van het
wetsvoorstel voor beide commissies tot een aanzienlijke lastenverzwaring zal leiden. Om
te kunnen voorzien in hetgeen het wetsvoorstel van beide commissies verlangt, is
uitbreiding van het huidige personeelsbestand en nieuwe huisvesting een vereiste.
Dergelijke beheerkwesties zijn onderwerp van gesprek tussen de voorzitters en de
betrokken directeuren en diensthoofden. Het is niet de verwachting dat dit nog voor het
ter consultatie aanbieden van het wetsvoorstel kan worden uitgewerkt. Het staat echter
niet aan het ter consultatie aanbieden in de weg.

Juridische overwegingen
Het is op voorhand niet uit te sluiten dat de tijdens de internetconsultatie ingebrachte reacties ertoe
nopen het wetsontwerp op onderdelen aan te passen. Zelfs wanneer de ingebrachte reacties daar
naar de opvattingen van de diensten, departementen en de betrokken bewindspersonen niet toe
noodzaken, zal in het wetsvoorstel — meer specifiek in de memorie van toelichting — moeten worden
gemotiveerd waarom deze reacties terzijde worden geschoven. Meer algemeen moet worden
opgemerkt dat het wetsvoorstel ‘nog niet af’ is. De consultatieperiode zal eveneens aangewend
worden om de laatste redactieslagen te maken en openstaande inhoudelijke punten uit te werken.
Materieel zijn deze punten niet van dien aard dat het wetsvoorstel niet ter consultatie kan worden
aangeboden.

Indien het wetsvoorstel naar aanleiding van de consultatiereacties moet worden aangepast, zult u
daar tijdig over worden geïnformeerd.

Communicatie
Voor de internetconsultatie wordt gebruik gemaakt van een Vrij toegankelijk portaal waar personen
of organisaties hun reacties zowel openbaar als afgeschermd kunnen plaatsen. Het is niet
ongebruikelijk dat belangenorganisaties, beroepsverenigingen en non-gouvernementele organisaties
hun reacties daarnaast publiekelijk bekend zullen maken in de media. Dat zal in eerste instantie Via

de eigen websites gebeuren, maar het ligt in de rede dat er ook Via opiniepagina’s van landelijke
nieuwsbladen en -televisie aandacht zal worden gevraagd voor de kritiek. De voor communicatie en
woordvoering verantwoordelijke directies van zowel de diensten als de departementen worden
daarom intensief bij de consultatiefase betrokken.

Informatie vallend onder ‘belang van de Staat’
Deze nota bevat geen informatie die niet openbaar kan worden gemaakt.

De Directeur Juridische Zaken

[digitaal akkoord]
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Docnr. 225

Bijlage A: Planning Tijdelijke wet (versie 14 december 13.52 uur)

Scenario 1 — snelle afronding gerichte formele consultatie met CTIVD/TIB

Bespreking wetsvoorstel Ministers, SG’s, diensthoofden, UCZW 15 december? (is nog niet
en dJZ met TIB en CTIVD bekend of TIB hiermee akkoord

gaat. Per webex op verzoek van

Nieuwe versie communicatieplan bespreken met minister BZK 15 december

RvS afdeling advisering briefen over strekking wetsvoorstel 14 december

Formele consultatie inclusief adviesaanvraag CTIVD en TIB Start uiterlijk 16/12 om 17/12
in MR mandaat te vragen om na
verwerken consulta tieopbrengst
en afstemming meest betrokken
departementen aan RvS aan te
bieden nog voor de kerst. Einde
ma 20 dec.

Agendering tijdelijke wet MR (vragen mandaat verzending RvS) 15 december 12.00 uur**

bij AZ. Consultatieversie moet worden meegestuurd. Concept
conclusies:

- De ministers van BZK en DEF machtigen om in
overeenstemming met de ministers van AZ en ]enV het
concept wetsvoorstel aan te passen naar aanleiding van
de consulatie bij de TIB en CTIVD;

- De ministers van BZK en DEF machtigen om het
aangepaste wetsvoorstel aan te bieden aan de Raad van
State;

- [indien van toepassing] in te stemmen met aanvraag
spoedadvies Raad van State (dit vergt apart besluit).

- Wetsvoorstel komt (onafhankelijk van het dictum) terug
in_de_MR_voor_aanbieding_TK

Informatiesessie geïnteresseerde CBJ leden * 16 december

MR behandeling vragen mandaat verzending adviesaanvraag 17 december
RvS

Einde formele consultatie 20 december

Verwerking consultatie en afstemming vier betrokken 21-23 december
departementen

Adviesaanvraag Raad van State via het KvdK 24 december***

Ketentest toezichtstelsel: diensten — CTIVD - TIB Eerste helft januari 2022

Advies Raad van State Eerste helft januari 2022

Verwerking advies Raad van State + opstellen nader rapport aan Tweede helft januari 2022

de Koning

Aanbieding nader rapport MR Tweede helft januari 2022

Indiening Tweede Kamer Begin Februari 2022

*Dit betekent dat consultatie waarschijnlijk nog niet is verwerkt.



“t Agendering moet plaatsvinden voorafgaand aan gesprek met TIB/CTIVD

in principe is de uiterste aanleverdatum bij KvdK 21 december 12.00 uur behoudens ‘zeer
spoedeisende gevallen’

Scenario 2 — brede internetconsultatie

Wetsvoorstel aan TIB en CTIVD verzonden 8 december

Bespreking wetsvoorstel Ministers, SG’S, diensthoofden, UCZW 15 december? (is nog niet
en d]Z met TIB en CTIVD bekend of TIB hiermee akkoord

gaat. Moet per webex omdat
van 9-20

december op vakantie is en dus
niet fysiek kan deelnemen)

Nieuwe versie communicatieplan bespreken met minister BZK 15 december

RvS afdeling advisering briefen over strekking wetsvoorstel 14 december

Formele brede internetconsultatie inclusief adviesaanvraag Start woe 22 dec. (op
CTIVD en TIB voorwaarde dat dan voldoende

draagvlak is gevonden bij TIB
en CTIVD)

Einde brede formele internetconsultatie 7 januari 2022

Verwerking consultatie, CB] en aanleveren voor MR 1 0-14 januari 2022

Ketentest toezichtstelsel: diensten — CTIVD - TIB 10-14 januari 2022

MR behandeling voor verzending adviesaanvraag RvS 21 januari 2022

Adviesaanvraag Raad van State via het KvdK 21 januari 2022

Advies Raad van State Eerste week februari 2022

Verwerking advies Raad van State + opstellen nader rapport aan Tweede week februari 2022
de Koning

Aanbieding nader rapport MR Derde week februari 2022

Indiening Tweede Kamer Eind februari 2022




