
A.001 

10.2.e -BD/DRC 

Van: 	 10.2.e 	- BD/DRC/CV 
Verzonden: 	 maandag 5 iuli 2021 14:35 
Aan: 	 10.2.e 	@google.com'; 10.2.e 	,. 

1 u.z.e @vodatoneziggo.com.;  10.2.e @eokm.nl,
10.2.e @ninet.nr; 	

10.2.e 
.ui 10.2.e 	fgga.leidenuniv.nr  10.2.e 	; l  

Beste genodigden, 

10.2.e 	 @minezk.n1). 10.2.e 
. - BD/D131 400.2.e 13D/KS;10.2.e 	_ BD/DRB; 
10.2.e 	 SOCOr 	e @tii , (iniv'ersity.edn. 
10.2.e - BD/DRB; 1 	- BD/DRC/FO. 	.e 	- 
BD/NCSC/Staf; 10.2.e 	- BD/NCSC/SK,1  e  r  
RE: Uitnodiging ambtelijk overleg toegang tot opsponngsin •rmatte en encryptie 

CC: 

Onderwerp: 

Deze week spreken we over toegang tot opsporingsinformatie en encryptie. Wij zouden nog even terugkomen met 
wat punten waarvan wij hopen dat we deze kunnen bespreken. Het staat u uiteraard geheel vrij om zelf de punten 
naar voren te brengen die u wilt. 

Ik zal beginnen met een toelichting op het proces dat we zijn ingegaan en de manier waarop we verschillende 
betrokken legitieme belangen, zoals cybersecurity, privacy en opsporing, benaderen. Vervolgens zouden wij de 
sessies van 7 en 8 juli graag willen benutten om te bespreken hoe we deze belangen kunnen dienen. 

Het is hierbij belangrijk om onderscheid te maken in de verschillende toepassingen van encryptie, bijvoorbeeld de 
toegang tot een in beslaggenomen apparaat, interceptie van communicatie via een OTT-communicatiedienst of 
opgeslagen gegevens. Centraal In dit traject staat de interceptie van communicatie vla OTT-
communicatiediensten, maar Indien u mogelijkheden ziet bij de andere toepassingen dan vernemen we deze 
graag. 

Wij horen graag of en welke technische oplossingen u ziet om toegang tot versleutelde opsporingsinformatie 
mogelijk te maken, welke risico's er bestaan wanneer het gaat om het aanpassen van encryptie en of u ook 
alternatieven ziet om aan het opsporingsbelang tegemoet te komen. 

Het overleg duurt een uur en is bedoeld als Introductie. Op basis van de gesprekken zullen we nagaan of er 
behoefte is aan een vervolg en hoe hieraan het beste vorm kan worden gegeven. 

We zullen geen voorstel rondje doen, deelnemers wordt gevraagd om de organisatie te noemen wanneer ze voor 
het eerst het woord nemen. De indeling is als volgt: 

-introductie minJenV 
-elke externe genodigde krijgt het woord en mogelijkheid tot vragen 
-toelichting/beantwoording vragen 
-mogelijkheid tot vervolgvragen via 'hand opsteken' voor alle genodigden 
-afronding 

We kijken uit naar een goed gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
van:10.2.e 	- BD/DRC/CV 
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 10:00 



Aan: 10.2.e 	. - BD/DRc/cv; 10.2.e 	@google.com; 10 	 , 
10.2.e 	@vodafoneziggo.comi; 10.2.e @eokm.n11; 10.2.e 	@nlnet.nl'• 
10.2.e 	@fgga.leidenuniv.n1; 10.2.e 
10.2.e 	@minezk.ni); 10.2.e 	~iii BD/DRC/FO; 	 BD/KS; 
10.2.e - BD/DRB; 	 @isoc.org';fferrell@tilburguniversity.edu' 
CC: 10.2. 	 - BD/DRC/FO; 10.2.e 	. - BD/NCSC/Staf; 10.2.e ligi - 
BD/NCSC/SK; 
Onderwerp: Uitnodiging ambtelijk overleg toegang tot opsporingsinformatie en encryptie 
Tijd: donderdag 8 juli 2021 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Webex 

— Do not delete or change any of the following text. -- 

When it's time, join your Dutch Government Video Meeting here. 

Meeting number (access code): 10.2.g 
Meeting password:10.2.~ 

Join meeting 

Tap to oin from a mobile device (attendees only) 
+31= . "." ' 	 ## Netherlands Toll 
+11U.2.g 	 ## United States Toll 

Join by phone 
+3110.2.q 	Netherlands Toll 
+1-10.2.g. 	United States Toll 
Global call-in numbers 

Join from a video system or application 
Dial 10.2.g 
You can also dial 1U.2.g 	and enter your meeting number. 

Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business 

Dial 10.2.g 

If you are a host, click here to view host information. 

Need help? Go to http://help.webex.com  
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A.002 

Verslag - Ambtelijk overleg toegang tot opsporingsinformatie en encryptie 07/07/21 

JenV introduceert de insteek van de verkenningen die nu in EU verband en deels op nationaal 
niveau lopen. De nationale verkenning heeft aanleiding gegeven voor de petitie. Doel van de 
verkenning is het vinden en uitwerken van technische mogelijkheden voor toegang tot 
versleutelde informatie, waaronder communicatie via OTT-communicatiediensten, ten behoeve 
van de opsporing en vervolging en het afwegen van de voor- en nadelen daarvan. JenV geeft 
het vertrekpunt van de inventarisatie weer: data wordt dankzij de digitalisering steeds 
belangrijker voor de opsporing en vervolging, tegelijkertijd staat de toegang hiertoe onder 
druk door steeds betere versleuteling die vaak standaard wordt aangeboden. Daarbovenop zijn 
er aanpalende discussies die de toegang tot data beïnvloeden, zoals het beginsel van 
dataminimalisatie waardoor organisaties minder opslaan. De vraag is hoe we bestaande 
bevoegdheden effectief kunnen houden in het digitale domein. Daarbij worden de grote 
belangen van cybersecurity, privacy en opsporing meegenomen en gezocht naar 
mogelijkheden waarbij deze in balans zijn en worden gewaarborgd. 

- Er is bij de partijen begrip voor het belang van de opsporing bij het kunnen krijgen van 
toegang tot versleutelde informatie en dat de overheid hier onderzoek naar doet. 

- Partijen geven aan dat de oplossing om daarvoor de beveiliging/encryptie te laten 
aanpassen/verzwakken, te veel risico's met zich mee brengt en dus geen goede optie is. De 
volgende argumenten kwamen hierbij naar voren: 

o Malafide partijen zullen ook gebruik maken van de 'achterdeur' die wordt gecreëerd 
wanneer de beveiliging wordt verzwakt. 

o De technologie om end-to-end encryptie te bewerkstelligen is gemakkelijk te 
implementeren en veelvuldig beschikbaar. Criminelen kunnen daarmee eenvoudig hun 
communicatie versleutelen, dus het is deels een verschuiving van het probleem. 

o Het brengt grote risico's met zich mee wat betreft het waarborgen van privacy. 
o Het kan innovatie belemmeren. 
o In EU verband wordt ook het vraagstuk van Polen en Hongarije benadrukt. 
o Het tast het vertrouwen in die diensten aan, 'vertrouwen is key'. 
o De garantie dat geen derde partij meekijkt in de communicatiestroom is weg, hierbij is 

geen sprake meer van zuivere end-to-end versleuteling. 
o Wanneer verkeerde partijen aan de macht komen kan er misbruik van worden 

gemaakt. 
o Het is praktisch gezien moeilijk te bewerkstelligen. 

Mede om deze redenen is het initiatief stimuleer-encryptie.nl opgezet en gesteund, dit is 
breder dan alleen de bescherming van OTT-communicatie en steunt de versterking van 
encryptie in brede zin. 
Vanuit private organisaties luidt de wens om het probleem vanuit een ander perspectief te 
bekijken, waarbij het toegang krijgen door end-to-end encryptie te wijzigen/verzwakken niet 
als mogelijkheid wordt beschouwt. Er zijn veel alternatieve bevoegdheden die ook 
mogelijkheden bieden. Het ontsleutelen van berichten door de overheid zelf (hacken), zoals 
recentelijk bij PGP berichten is gebeurt, wordt als de belangrijkste optie gezien. Ook 
beschikbaarheid en analyse van meta-data wordt benoemd. Daarnaast wordt opgeroepen om 
via publiek-private-samenwerking te kijken naar wat nog meer mogelijk is qua alternatieven. 

- Overheidspartijen reageren dat hacken zeker een middel is dat in potentie deels kan voorzien 
in het verkrijgen van toegang, maar geen volwaardig alternatief is. Zo kost het ontsleutelen 
veel tijd en middelen, moet er ook gebruik van zwakheden in de beveiliging worden gemaakt 
en is er geen betrouwbare en voorspelbare toegang. Het is dus zeker geen effectieve optie bij 
acute dreigingen. Wat meta-data betreft zien we een ontwikkeling dat die ook steeds minder 
beschikbaar is, omdat regelgeving om deze te bewaren steeds strenger wordt en een 
bewaarplicht juridisch niet kan. JenV benadruk dat deze inventarisatie tot doel heeft 
geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken. Het belang van de opsporing tot informatie, 
en daarmee ook versleutelde informatie, is een legitiem belang dat onderzocht moet kunnen 
worden. 
De deelnemers concluderen op basis van deze eerste gedachtewisseling dat er behoefte is aan 
een vervolgoverleg. Deelnemers roepen op dat er een neutrale inventarisatie van de 
mogelijkheden moet plaatsvinden om geïnformeerde besluitvorming en uiteindelijk draagvlak 
te garanderen. Er is bij alle deelnemers animo om hierover te zijner tijd nader van gedachten 
te wisselen en een bijdrage te leveren aan de verkenning. JenV zal daartoe het initiatief 
nemen op een gepast moment. Vermoedelijk zal dat in het najaar zijn. 



A.003 

Verslag - Ambtelijk overleg toegang tot opsporingsinformatie en encryptie 08/07/21 

JenV introduceert de insteek van de verkenningen die nu in EU verband en deels op 
nationaal niveau lopen. De nationale verkenning heeft aanleiding gegeven voor de petitie. 
Doel van de verkenning is het vinden en uitwerken van technische mogelijkheden voor 
toegang tot versleutelde informatie, waaronder communicatie via OTT-
communicatiediensten, ten behoeve van de opsporing en vervolging en het afwegen van de 
voor- en nadelen daarvan. Daarbij worden de grote belangen van cybersecurity, privacy 
(en andere fundamentele rechten) en opsporing meegenomen en gezocht naar 
mogelijkheden waarbij deze allen gewaarborgd en in balans zijn. 
De petitie ondertekenaars geven aan dat de discussie al lange tijd loopt, meer dan 25 jaar, 
en al die tijd is er een vrees bij de opsporingsdiensten dat ze geen toegang meer hebben 
tot gegevens, en daarom willen ze achterdeuren inbouwen. Als je encryptie verzwakt, 
werkt het echter averechts. Het zorgt voor een vermindering van veiligheid van burgers en 
bedrijven en het werkt ook niet voor de effectievere opsporing van misdadigers. Alleen 
"domme' misdadigers zullen hierbij in het vizier komen. Expert criminelen zullen zelf end-
to-end encryptie toepassingen maken en gebruiken. Het lost het probleem niet op: "er is 
geen probleem als er geen oplossing is". We hebben meer veiligheid door encryptie nodig, 
niet minder. 

- Verder wordt de internationale component van het vraagstuk benoemd. Als je iets tot stand 
wil brengen moet het internationaal. Het probleem is dat landen zoals Hongarije, Polen en 
met repressieve regimes een dergelijk initiatief met open armen zullen ontvangen, maar 
dat andere landen hier niet zo enthousiast over zullen zijn. 

- Aanpassing van de encryptie om toegang te kunnen krijgen ten behoeve van de opsporing 
is kortom naar de opvatting van de ondertekenaars van de petitie een zeer onwenselijke 
oplossing en creëert meer onveiligheid dan veiligheid. Daarvoor werden onder meer de 
volgende argumenten genoemd: 

o Malafide partijen zullen ook gebruik maken van de 'achterdeur' die wordt gecreëerd 
wanneer de beveiliging wordt verzwakt. 

o De technologie om end-to-end encryptie te bewerkstelligen is gemakkelijk te 
implementeren. Criminelen kunnen gemakkelijk hun communicatie versleutelen, 
dus het is slechts een verschuiving van het probleem. 

o Het brengt grote risico's met zich mee wat betreft het waarborgen van privacy. 
o Het kan innovatie belemmeren. 
o Het tast het vertrouwen in die diensten aan. 
o Wanneer verkeerde partijen aan de macht komen kan er misbruik van worden 

gemaakt. 
o Het is praktisch gezien moeilijk te bewerkstelligen, toegang kan niet worden 

beperkt tot de betrouwbare opsporingsdiensten. 
Mede om deze redenen is het initiatief stimuleer-encryptie.nl opgezet en gesteund, dit is 
breder dan alleen de bescherming van OTT-communicatie en steunt de versterking van 
encryptie in brede zin. 

- Er moet gekeken worden naar andere manieren om bij versleutelde gegevens te komen. 
Enkele alternatieven die worden benoemd zijn: 

o Benut de beschikbare mogelijkheden zoals de hackbevoegdheid beter: 
■ Investeer in de capaciteit daartoe bij de opsporingsdiensten. 
• Gebruik de zwakheden in (software) systemen, zoals hackers dit ook doen. 
• Binnen de vertrouwde hack-netwerken komen en op die manier informatie 

vergaren over de malafide partijen 
o Gebruik data sciences om criminelen op te sporen. 

- Sleutelbeheer wordt door velen afgewezen als mogelijkheid, op basis van de volgende 
argumenten: 

o Het is een integraal onderdeel van encryptie. Je kunt niet zeggen dat je de encryptie 
niet verzwakt (omdat je bijvoorbeeld niets aan het onderliggende algoritme doet) als 
je tegelijkertijd ook sleutelt aan het sleutelbeheer of -configuratie. "Hackers don't 
break encryption, they find your keys." 

o Het is een van de meest complexe onderdelen van cryptografie, omdat het de plek is 
waar de menselijke rol het grootst is. Het is daarmee relatief fragiel. Er is een grotere 
risico op interventies die zwaktes uitbuiten in de menselijke component. Dat staat 
tegenover andere onderdelen van het cryptografische systeem, dat uit geheel 
geautomatiseerde toepassingen van wiskundige principes bestaat. 



Een partij ziet wel kansen voor sleutelbeheer, door gebruik te maken van een betrouwbare 
externe sleutelbeheer-partij. 

- Overheidspartijen geven aan dat, ondanks dat het al jaren een terugkerend thema is, de 
problemen nog steeds niet opgelost zijn. Wat de oplossingen betreft is er wellicht niet veel 
veranderd, maar vanuit opsporingsperspectief is dit wel zo. De afgelopen 5 jaar is end-to-end 
encryptie steeds meer geïntroduceerd in populaire communicatiediensten en is encryptie 
steeds vaker standaard. Daarbovenop is met de digitalisering ook het belang van digitale data 
voor de opsporing enorm toegenomen. Tevens relevant voor de toegang tot gegevens in het 
algemeen zijn verschillende (juridische) ontwikkelingen in het privacydomein, zoals 
dataminimalisatie en beperkingen van een bewaarplicht, waardoor gegevens minder (mogen) 
worden opgeslagen door organisaties. 
De toegang tot versleutelde informatie ten behoeve van de opsporing is een legitiem belang, 
door het periodiek onderzoeken van de mogelijke oplossingen wordt invulling gegeven aan dit 
belang. Hierbij wordt zowel het belang van cybersecurity, privacy en de opsporing 
meegewogen. Reële opties worden uitgewerkt zodat de keuze geïnformeerd kan worden 
gemaakt. Aan veel alternatieven zitten ook haken en ogen, daarom moeten mogelijkheden 
worden onderzocht en afgewogen. Zo is bijvoorbeeld het gebruik en de handel in exploits en 
zero-days om telefoons en andere systemen binnen te komen niet een wenselijke 
ontwikkeling. 

- Door samenwerking zullen de beste inzichten ontstaan. Het doel is niet om encryptie te 
verzwakken maar om tijdig en betrouwbaar rechtmatige toegang tot versleutelde informatie 
ten behoeve van de opsporing en vervolging te krijgen. Hoe kan je tot de informatie komen op 
een manier die niet afdoet aan het belang van beveiliging? Dat is de vraag die centraal staat. 
Een uitwisseling van zienswijze helpt aanzienlijk om meer inzicht te krijgen in elkaars 
vertrekpunten, zorgen en oplossingsrichtingen. 

- De deelnemende organisaties erkennen de noodzaak dat de overheid zoekt naar oplossingen 
voor het vraagstuk van het krijgen van toegang tot versleutelde informatie ten behoeve van 
de opsporing. Indien wordt doorgegaan met het zoeken naar oplossingen moet dat onderzoek 
echter wel transparant en in samenwerking gebeuren: 

o Verricht een peer-reviewed onderzoek, ook naar de alternatieven; dit zal het debat 
helpen. 

o Betrek bij de toetsing alle partijen die hierbij belangen hebben, waaronder een civil 
society component. 

- De deelnemende partijen ondersteunen dat dit overleg moet worden gezien als een startpunt 
voor een verder overleg. Doel daarvan is dat er wordt gekeken naar oplossingsrichtingen voor 
het vraagstuk en hoe de alternatieven ten opzichte van aanpassing van encryptie ten volste 
kunnen worden benut. 

- Afgesproken wordt dat JenV het initiatief neemt voor een vervolg. Dat zal naar verwachting in 
het najaar zijn. 



A.004 

10.2e BD/DRC 

Van: 	 10.2.e 	.- BD/DRC/CV 
Verzonden: 	 donderdag 29 april 2021 18:00 

102.e 
Aan: 	 ; @cs.ru.n1' 1 
Onderwerp: 	 Inventarisatie naar mogelijke oplossingen voor toegang tot versleuteld bewijs 

Geachte 10.2.e 

Eerder heeft u gesproken met de Minister van Justitie en Veiligheid, dhr. Ferd Grapperhaus, over de inventarisatie 
naar mogelijke oplossingen voor toegang tot versleuteld bewijs. Recent heeft u de oproep ondertekend die het 
volgende kabinet oproept de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie te 
stimuleren. 

De minister nodigt u graag uit om verder te praten over de inventarisatie op 19 mei van 13:30-14:30. Dit is een 
'save the date', nadere info volgt later. 

Kunt u aangeven of u aanwezig kunt zijn bij dit overleg? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
Cybercrime unit 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

1042 ei  Al@minvenj.n1  
www.rn soverheid.nlivent 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 



A.005 
Van: 	 10.2.e 	- BD/DRC/CV  
Aan: 	 10.2.e 	- BD/DRC/CV 
Bcc: 	 10.2.e 	 agmailcorn";  10.2.e 

10.2.e 	atnederlandict.nr  
Onderwerp: 	19 mei Inventarisatie naar mogelijke oplossingen voor toegang tot versleuteld bewijs 
Datum: 	 dinsdag 11 mei 2021 16:02:56 

Rfb.com]; 

Beste deelnemers, 
U had nog een bevestiging van mij te goed of de afspraak van 19 mei van 13:30-14:40 fysiek 
of digitaal is. Er is voor gekozen om het overleg digitaal te voeren. U ontvangt hiervoor een 
Webex uitnodiging. 
Naast de Minister van Justitie en Veiligheid, dhr. Grapperhaus, zijn aanwezig: ni 110.2.e 	NLdigital 

-"MIERIK IP -2111111~~1111~ 	Facebook 
Bits of Freedom 

ElnEIRIEREE Hunt and Hackett 
Officier van justitie 10.2.e 

IP-2-e MEM" Directie Bestuursondersteuning 
10.2411.11111 voorlichting 

Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 

Mocht hier nog verandering in komen dan laat ik dat u weten. 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
Cybercrime unit 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

10.2.e 	aminvenj.nt 
www.riiksoverheld.nliveni 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 



A.006 

10.2.e 	- BD/DRC/CV 

Van: 
Verzonden: 	 woensda 12 mei 2021 09:35 
Aan: 	 10.2 	- BD/DRC/CV;1 0.2.e 
CC: 	- BD/DRC/FO 
Onderwerp: 	 RE: Ou mne gespre MienV 19 mei 

@minezk.nl> 

Hallo 102"e, 

Dank hiervoor. Hoelaat vindt het gesprek plaats komende woensdag? 

Groet, 

10.2.e 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: 10.2.e 	BD/DRC/CV 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 09:05 
Aan:10.2.e 
CC:10.2.e 	- BD/DRC/FO  
Onderwerp: Outline gesprek MienV 19 mei 

Hallc10.2.e en 10.2.e, 

Ik zou nog even de outline sturen van het overleg volgende week woensdag: 

Het advies is om deze spreeklijn aan te houden: 
-uitgangspunt kabinet: sterke encryptie voor het beveiligen van communicatie en het in vrijheid uitoefenen van 
fundamentele rechten. 
-voorbeelden van waar de opsporing tegen aanloopt: online handel in illegale goederen, drugshandel en grooming. 
-veelbelovende technische oplossingen willen we onderzoeken, voorbeeld GCHQ. Voordelen afwegen tov de 
nadelen. 
-Forward looking, inclusief traject, gekoppeld aan het EU-traject: in gezamenlijkheid met bedrijfsleven, academici en 
maatschappelijk middenveld. 

Deelnemers kan worden meegegeven dat het bij voorbaat uitsluiten van het opsporingsbelang in de encryptie 
discussie een weloverwogen besluitvorming niet ten goede komt. De gevoelde urgentie in de opsporing is daarvoor 
te groot. Voor het zorgvuldig afwegen van de belangen is een inventarisatie van mogelijke oplossingen nodig. Op 
deze manier kunnen de gunstige effecten voor de opsporing worden afgezet tegen de gevreesde effecten die vanuit 
de hoek van cybersecurity en privacy worden vernomen. Twee belangen waar u als minister ook 
verantwoordelijkheid voor draagt. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

m 10.2.e 
10.2.e lominveni.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. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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A.007 

Van: 	 10.2.e 	BD/DRc/CV 
Aan: 	 10.2.e 	- BD/DRC/CV 
Bcc: 	 10.2.e 	10.2.e 	2; '10.2.e 	agmad corn";  102.e 	onedefiandwt.nr; 

10.2.e (dommi ;10.2.e 	 BIMORC-101 
Onderwerp: 	Overleg morgen over rechtmatige toegang 
Datum: 	dinsdag 18 mei 2021 15:30:14 

Geachte deelnemers, 
In tegenstelling tot het eerdere bericht zal het overleg van morgen 19 mei 13:30-14:30 in 
persoon worden gevoerd en niet digitaal. Hierbij wat praktische informatie. 
Locatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Noordtoren, N36-10 Noord-Brabant zaal, 
Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag. 
Bij binnenkomst kunt u naar de receptie lopen en kunt u mijn naam noemen, bij de receptie is 
het overleg bekend onder de titel: rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. 
Vervoer: 
Auto:  U kunt parkeren in de Interparking garage Helicon (Zwarteweg 40, 2511 VS Den Haag), 
de Q-park garage Muzenplein (Fluwelen Burgwal 46, 2511 CJ Den Haag of de Interparking 
garage Stadhuis (Schedeldoekshaven 90, 2511 EX Den Haag). 
Trein:  Het ministerie van JenV ligt naast het station Den Haag Centraal, verlaat het station aan 
de zijde van de Rijnstraat/Centrum en loop richting de rode toren. 
Corona maatregelen: 
In de ontvangsthal geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. 
Omdat er slechts twee personen in een lift kunnen kan ik u helaas niet beneden ontvangen, 
maar kunt u na het aanmelden direct doorlopen naar de vergaderlocatie. 
U kunt zich aanmelden bij de receptie, waarna u een tijdelijke toegangspas krijgt voor de 
tourniquets van de Noordtoren. U kunt in de high-rise liften stappen en naar de 36e etage gaan 
(tot welke verdieping de liften gaan staat in de lifthal bovenaan de liften aangegeven). 
Mocht u toch in een lift stappen die tot de 22e verdieping gaat, kunt u op die verdieping 
overstappen. 
De minister zal die dag een zelftest doen, wanneer u ook over een zelftest beschikt kunt u 
overwegen hetzelfde te doen. 
Overleg: 
In plaats van 10.2.e 	zal 10.2.e 	 deelnemen vanuit de Directie 
Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrljding 
Ik kijk uit naar uw komst morgen. 
Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
Cybercrime unit 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 

Caminveni.n1  
www_  

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 



A.008 

10 2 e 	- B D/D RC/CV 

Van: 	 10.2.e (Landelijk Parket Rotterdam) 10.2.e@orn.nl> 
Verzonden: 	 maandag 31 mei 2021 10:24 
Aan: 	 1 0.2.e 	. - BD/DRC/CV 
Onderwerp: 	 RE: Concept-verslag gesprek MJenV met private partijen, wetenschap en 

maatschappelijke organisaties uit het veld over encryptie en toegang tot 
informatie 

102. Dag 	j, Toehoorder' suggereert dat ik iets heb gehoord. Lijkt me goed om bij mijn digitale aanwezigheid te 
melden dat vanwege verbindingsproblemen het gesprek niet hoorbaar was 
Met vriendelijke groet, 
10.2.e 
10 2 e 
Openbaar Ministerie 
LP-Rotterdam 
10.2.e 

'@om.n1 
www om nl  

Van: 10.2.e ;@minjenv.n1 
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 16:51 
Aan: I 0.2.e ; ,@minjenv.n1 
Onderwerp: Concept-verslag gesprek MJenV met private partijen, wetenschap en maatschappelijke organisaties uit 
het veld over encryptie en toegang tot informatie 
Beste, 
Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en inbreng vorige week. We kijken terug op een goed en open gesprek. Ik heb 
op hoofdlijnen een concept-verslag opgesteld. Mocht u hier elementen in vinden ontbreken of verkeerd worden 
geïnterpreteerd dan hoor ik dat graag van u. 
Alvast bedankt. 
Onderwerp: toegang tot versleutelde informatie 
Aanwezig waren: 10.2.e 	 ; ,wetenschap), 10.2.e 	;cybersecurity),10.2.e 	' (Facebook), 10.2.e 
(branchevereniging NLdigital), Ferd Grapperhaus (de minister van Justitie en Veiligheid), 10.2.e 	'(DB0), 
10.2.e 	(DCOM), 10.2.e 	1(DRc),10.2.e 	; (DRC). 
Toehoorders: 10.2.e 	(Bits of Freedom) en 10.2.e 	; (OM) belde in. 
Vanuit diverse genodigden werd opgeroepen om het doel, toegang tot de informatie, te scheiden van de techniek. 
Belangrijke noties bij toegang tot versleuteld bewijs via OTT-diensten zijn a) dat men altijd mogelijkheden blijft 
behouden om een applicatie op te zetten waar de opsporing geen toegang toe heeft, b) dat een aftapverplichting 
voor OTT-diensten en de internationale wijze van opereren van deze bedrijven een mondiale bevoegdheid wordt 
(10.2.a 	 ), en c) dat er alternatieven zijn zoals het beter uitvoerbaar maken van 
de hackbevoegdheid, het opvragen van beschikbare verkeersgegevens, de drempel verlagen voor infiltratie of 
beschikbare openbare social media profielen. Er is behoefte aan een maatschappelijk/politieke uitspraak of discussie 
over de toegang tot informatie in den brede, los van de techniek. Er was brede bereidwilligheid om een actieve 
bijdrage te leveren aan het tegengaan van misstanden op het internet. NLdigital uitte de bereidheid om ook haar 
achterban hierbij te betrekken. Facebook refereerde aan de bijdrage die zij levert en benoemde de 400.000 
meldingen die alleen al voor Whatsapp zijn gedaan bij het Amerikaanse centrum tegen kinderuitbuiting en -
misbruik. Terwijl Signal en Telegram nul meldingen hebben gedaan, Apple 256, en Google 500.000 voor de gehele 
infrastructuur van Google. Verder werd de voorkeur uitgesproken om deze discussie internationaal te benaderen, 
bijvoorbeeld het Europese traject. 
De minister sprak zich duidelijk uit voor end-to-end encryptie(E2E), dit moet blijven bestaan. Er wordt nu veelal 
vanuit de analoge wereld gedacht en dat denken moeten we rebooten. De minister gaf aan naar de volgende 
mogelijkheid op zoek te zijn: voor iedere reguliere gebruiker blijft de communicatie E2E versleuteld, maar in het 
individuele geval moet er een mogelijkheid voor rechtmatige toegang worden verschaft. Hij gaf zelf het voorbeeld 
van een condominium, alle appartementen zijn in principe goed beveiligd, maar als ik één appartement in wil moet 
dat mogelijk zijn. De minister sprak zijn vertrouwen uit dat de maatschappij wil dat we in de strijd tegen zware 



criminaliteit en kinderporno in beginsel toegang tot informatie moeten kunnen hebben. Verder gaf de minister aan 
dat het in de toekomst wellicht goed zou zijn om een technische briefing aan de Kamer aan te bieden, maar gaf 
daarbij wel aan afhankelijk te zijn van de voortgang van de formatie. Wanneer de formatie vlot verloopt is dit niet 
aan hem. 
Unaniem was er de behoefte om vanuit de wens van de maatschappij verder te gaan, hierbij heeft de minister vier 
"pilaren" geformuleerd: I) In het verdere traject moeten we samen optrekken, II) wat betekent de maatschappelijke 
wens voor het inrichting van de onze instituties (denk aan de mondiale impact), III) het effectief houden van 
bestaande bevoegdheden moet goed worden uitgelopen, IV) hierbij worden ook de huidige alternatieven of 
potentie daarvan betrokken. 
10.2.e j stelde nog voor om het volgend kabinet te vragen naar het voorbeeld van Commissie Koops een 
commissie samen te stellen die deze materie vanuit verschillende disciplines verder onderzoekt. 
Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

10.2.e '@minvertn1  

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 

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

Openbaar Ministerie 

This message may contain information that is not intended for you. 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 Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Netherlands Public Prosecution Service 
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TO27  . 	• BD/DRC/CV 

A.009 

Van: 
	 10.2.e 	@fb.conn> 

Verzonden: 	 woensdag 2 juni 2021 13:53 
Aan: 
	 10.2.e 	1 B D/D RC/CV 

Onderwerp: 	 Re: Concept-verslag gesprek MJenV met private partijen, wetenschap en 
maatschappelijke organisaties uit het veld over encryptie en toegang tot 
informatie 

1.1  

Hierbij alvast mijn comments, ik had een poging gedaan om bij iedereen het net op te halen, maar dat laat vanwege 
vakanties even op zich wachten. 

Ik hoor graag van je! 

Hartelijke groet, 

10.2.e 

Onderwerp: toegang tot versleutelde informatie 
Aanwezig waren:10.2.e 	 (wetenschap),10 2 e 	' (cybersecurity) 1 2 e 	, (Facebook), 10 2.e • • 	i 
(branchevereniging NLdigital), Ferd Grapperhaus (de minister van Justitie en Veiligheid),10.2.e 	 (DB0), , 
10.2.e 	; (Dcom),10.2.e 	1 (oRc),10.2.e 	(DRC). 
Toehoorders: 1.0.2.e 1 (Bits of Freedom) en 10.2.e 	' (OM) belde in. 

Vanuit diverse genodigden werd opgeroepen om het doel, toegang tot de informatie, te scheiden van de techniek. 
Belangrijke noties bij toegang tot versleuteld bewijs via OTT-diensten zijn a) dat men altijd mogelijkheden blijft 
behouden om een applicatie op te zetten waar de opsporing geen toegang toe heeft, b) dat een aftapverplichting 
voor OTT-diensten en de internationale wijze van opereren van deze bedrijven een mondiale bevoegdheid wordt 
(10.2.a 	 ') en dat de mensheid hier nog niet klaar voor is (op z'n vroegst over 10 
jaar), en c) dat er alternatieven zijn zoals het beter uitvoerbaar meer inzetten maken van de hackbevoegdheid, het 
opvragen van beschikbare verkeersgegevens, de drempel verlagen voor infiltratie of beschikbare openbare social 
media profielen. Er is behoefte aan een maatschappelijk/politieke uitspraak of discussie over de toegang tot 
informatie in den brede, los van de techniek. Er was brede bereidwilligheid om een actieve bijdrage te leveren aan 
het tegengaan van misstanden op het internet. NLdigital uitte de bereidheid om ook haar achterban hierbij te 
betrekken. Facebook refereerde aan de bijdrage die zij levert en benoemde specifieke ontwerpkeuzes bij WhatsApp, 
de400.000 meldingen die alleen al voor Whatsapp zijn gedaan bij het Amerikaanse centrum tegen kinderuitbuiting 
en -misbruik NCMEC en dat de beperking voor een veilige omgeving dus niet perse encryptie is maar actie en 
investeren. Ter-wi-j-4(En illustreerde dit met dat Signal en Telegram nul meldingen hebben gedaan, Apple 256265, en 
Google 500.000 voor de gehele infrastructuur van Google.) Verder werd de voorkeur uitgesproken om deze 
discussie internationaal te benaderen, bijvoorbeeld het Europese traject. 

De minister sprak zich duidelijk uit voor end-to-end encryptie(E2E), dit moet blijven bestaan. Er wordt nu veelal 
vanuit de analoge wereld gedacht en dat denken moeten we rebooten. De minister gaf aan naar de volgende 
mogelijkheid op zoek te zijn: voor iedere reguliere gebruiker blijft de communicatie E2E versleuteld, maar in het 
individuele geval moet er een mogelijkheid voor rechtmatige' toegang worden verschaft. Hij gaf zelf het voorbeeld 
van een condominium, alle appartementen zijn in principe goed beveiligd, maar als ik één appartement in wil moet 
dat mogelijk zijn. De minister sprak zijn vertrouwen uit dat de maatschappij wil dat we in de strijd tegen zware 
criminaliteit en kinderporno in beginsel toegang tot informatie moeten kunnen hebben. Verder gaf de minister aan 
dat het in de toekomst wellicht goed, zou zijn om een technische briefing aan de Kamer aan te bieden, maar gaf 
daarbij wel aan afhankelijk te zijn van de voortgang van de formatie. Wanneer de formatie vlot verloopt is dit niet 
aan hem. 



Unaniem was er de behoefte om vanuit de wens van de maatschappij verder te gaan, hierbij heeft de minister vier 
"pilaren" geformuleerd: I) In het verdere traject moeten we samen optrekken, II) wat is en betekent de 
maatschappelijke wens voor het inrichting van de onze instituties (denk aan de mondiale impact), III) het effectief 
houden van bestaande bevoegdheden moet goed worden uitgelopen, IV) hierbij worden ook de huidige 
alternatieven of potentie daarvan betrokken. 

10.2.e 	stelde nog voor om het volgend kabinet te vragen naar het voorbeeld van Commissie Koops een 
commissie samen te stellen die deze materie vanuit verschillende disciplines verder onderzoekt. 

FACEBOOK 

10.2.e 
10.2.e 	 Netherlands, Belgium and Luxembourg 
Jollemanhof 15 1 1019 GW Amsterdam 
Facebook 1 Mobile 10.2.e 

From:10• 2.e 	 - BD/DRC/CV" 
Date: Wednesday 26 May 2021 at 16:51 
To: 10.2.e 	 - BD/DRC/CV" 
Subject: Concept-verslag gesprek MJenV met private partijen, wetenschap en maatschappelijke 
organisaties uit het veld over encryptie en toegang tot informatie 

Beste, 

Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en inbreng vorige week. We kijken terug op een goed en open gesprek. Ik heb 
op hoofdlijnen een concept-verslag opgesteld. Mocht u hier elementen in vinden ontbreken of verkeerd worden 
geïnterpreteerd dan hoor ik dat graag van u. 

Alvast bedankt. 

Onderwerp: toegang tot versleutelde informatie 
Aanwezig waren: 1 0.2.e 1 (wetenschap), 1 0.2.e 	(cybersecurity), ia._ 	Facebook) 
(branchevereniging NLdigital), Ferd Grapperhaus (de minister van Justitie en Veiligheid),'; , _ .., 	, 
10.2.e 	1  (DCOM),1 u z.e 	1(DRc),10 2 e 	1  (DRC). 1 	 . 

Toehoorders: 10.2.e 	(Bits of Freedom) enl 0.2.e 	: (OM) belde in. 

Vanuit diverse genodigden werd opgeroepen om het doel, toegang tot de informatie, te scheiden van de techniek. 
Belangrijke noties bij toegang tot versleuteld bewijs via OTT-diensten zijn a) dat men altijd mogelijkheden blijft 
behouden om een applicatie op te zetten waar de opsporing geen toegang toe heeft, b) dat een aftapverplichting 
voor OTT-diensten en de internationale wijze van opereren van deze bedrijven een mondiale bevoegdheid wordt 
(10.2.a 	 1), en c) dat er alternatieven zijn zoals het beter uitvoerbaar maken van 
de hackbevoegdheid, het opvragen van beschikbare verkeersgegevens, de drempel verlagen voor infiltratie of 
beschikbare openbare social media profielen. Er is behoefte aan een maatschappelijk/politieke uitspraak of discussie 
over de toegang tot informatie in den brede, los van de techniek. Er was brede bereidwilligheid om een actieve 
bijdrage te leveren aan het tegengaan van misstanden op het internet. NLdigital uitte de bereidheid om ook haar 
achterban hierbij te betrekken. Facebook refereerde aan de bijdrage die zij levert en benoemde de 400.000 
meldingen die alleen al voor Whatsapp zijn gedaan bij het Amerikaanse centrum tegen kinderuitbuiting en -
misbruik. Terwijl Signal en Telegram nul meldingen hebben gedaan, Apple 256, en Google 500.000 voor de gehele 
infrastructuur van Google. Verder werd de voorkeur uitgesproken om deze discussie internationaal te benaderen, 
bijvoorbeeld het Europese traject. 
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De minister sprak zich duidelijk uit voor end-to-end encryptie(E2E), dit moet blijven bestaan. Er wordt nu veelal 
vanuit de analoge wereld gedacht en dat denken moeten we rebooten. De minister gaf aan naar de volgende 
mogelijkheid op zoek te zijn: voor iedere reguliere gebruiker blijft de communicatie E2E versleuteld, maar in het 
individuele geval moet er een mogelijkheid voor rechtmatige toegang worden verschaft. Hij gaf zelf het voorbeeld 
van een condominium, alle appartementen zijn in principe goed beveiligd, maar als ik één appartement in wil moet 
dat mogelijk zijn. De minister sprak zijn vertrouwen uit dat de maatschappij wil dat we in de strijd tegen zware 
criminaliteit en kinderporno in beginsel toegang tot informatie moeten kunnen hebben. Verder gaf de minister aan 
dat het in de toekomst wellicht goed zou zijn om een technische briefing aan de Kamer aan te bieden, maar gaf 
daarbij wel aan afhankelijk te zijn van de voortgang van de formatie. Wanneer de formatie vlot verloopt is dit niet 
aan hem. 

Unaniem was er de behoefte om vanuit de wens van de maatschappij verder te gaan, hierbij heeft de minister vier 
"pilaren" geformuleerd: I) In het verdere traject moeten we samen optrekken, II) wat betekent de maatschappelijke 
wens voor het inrichting van de onze instituties (denk aan de mondiale impact), III) het effectief houden van 
bestaande bevoegdheden moet goed worden uitgelopen, IV) hierbij worden ook de huidige alternatieven of 
potentie daarvan betrokken. 

10.2.e 	stelde nog voor om het volgend kabinet te vragen naar het voorbeeld van Commissie Koops een 
commissie samen te stellen die deze materie vanuit verschillende disciplines verder onderzoekt. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e @minvertni 

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
nr. B001 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/jenv  

Contactpersoon 
10.21Z
10.2.é 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRR_DRC-GC 

Wetgeving 5G en OTT: MCEV en technische briefing 

MJenV 

nota 

Doel 

Datum 
23 november 2020 

Ons kenmerk 
3108273 

- U wordt gevraagd om in te stemmen met onderstaand procesvoorstel 
voor besluitvorming over het wetsvoorstel 5G en OTT en bespreking in de 
MCEV van 12 januari i.p.v. die van 15 december. 

- In te stemmen met onderstaand voorstel voor de technische briefing die u 
heeft verzocht. Deze vindt plaats op 2 december, van 19:30 - 21:00 op 
het ministerie (fysiek). 

Achtergrond 
Over de impasse bij de uitwerking van de wetgeving op basis van de door de 
MCEV goedgekeurde beleidsnota 5G en de daarin opgenomen 
aftapbarheidsvereisten voor OTT communicatiediensten bent u afgelopen weken 
op meerdere momenten per nota en ambtelijk geïnformeerd. De twee nota's zijn 
als bijlage nogmaals toegevoegd. 

In het laatste gesprek op woensdag 18 november is met u besproken om de 
volgende vier volgordelijke stappen te nemen om tot een mogelijke oplossingen 
te komen: 

1. Technische briefing door opsporing en NCSC over problematiek en 
oplossingen. 

2. Gesprek met het lid Yesilgiiz (VVD). 
3. Gesprek alle vier fractiewoordvoerders van de collatie. 
4. Bespreking wetsvoorstel in de MCEV van 15 december. 

Advies 
Elke van de door u gewenste stappen is van invloed op de inhoudelijke insteek en 
ambtelijke advisering voor de volgende. Vanwege het korte tijdsbestek tussen de 
door u gewenste technische briefing, het gesprek met de coalitiewoordvoerders - 
dat nog gepland wordt - en de MCEV van 15 december wordt u geadviseerd om 
voor de stappen iets meer tijd te nemen en voor bespreking in de MCEV van 12 
januari te kiezen. De tijd tussen elke stap is anders te kort om u inhoudelijk 
adequaat te adviseren en om indien nodig interdepartementale afstemming te 
borgen of nieuwe tussenstappen te plannen. 

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 	 Fout! Onbekende naam voor 



Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 
Sieroreideevoigtripeabsteprimeiciezehkot heden is uitgewerkt: 

1. Technisch briefing 
De technische briefing zal woensdag 2 december om 19:30-21:00 fysiek op het 
ministerie plaatsvinden. Hiervoor is gekozen om te borgen dat vertrouwelijke 
opsporingsinformatie ook gedeeld kan worden en om een beter gesprek te 
faciliteren. 

De volgende personen zullen u briefen: 

2. 10.2.e 
1. 10.2.e 

Ncw,,. 0.2.e 
om ati2 e 

3. 10.2.e 
	

Nn, 10.2.e 
4. 10.2.e 
	

NCTV 
5. 10.2.e 
	

DRC 
6. 10.2.e 
7. 10.2.e 
8. P.m. politie 

2. Gesprek Yesilgbz en 3. gesprek fractiewoordvoerders 
Het gesprek met het lid Yesilgita van de VVD en daarna met alle vier de 
fractiewoordvoerders van de coalitie wordt ingepland na de technische briefing. 

4. MCEV 
Op basis van de technische briefing en uw gesprek met de fractiewoordvoerders 
ontvangt u van DWJZ en DRC nog een definitief advies voor het proces en de 
insteek voor bespreking in de MCEV van 12 januari. 

Afstemming 
Dit advies is afgestemd met en wordt gesteund door DWJZ en NCTV. 

Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap.Fout! 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap.Fout! 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap. Foutl  

Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 	 Fout! Onbekende naam voor 



Nr. B003 

10.2.e - BD/DRC 

Van: 	 10.2.e 	- BD/DRC/FO 
Verzonden: 	 vrijdag 15 «anuari 2021 15:39 
Aan: 	 10.2.- BD NCSC/SK; 10.2.e 
CC: 	 - BD/PNDV; 1 0.2.e 

- BD/DRC/CV 
Onderwerp: 	 Resume technische briefing 
Bijlagen: 	 TechBriefingOTT_Public.pdf 

(DB5); 10.2.e - BD/DB0 
- BD/DWJZ/SSR; 10." 

Dag allen, 

Dank voor de afstemming, hierbij het beloofde samenvatting daarvan met nog wat praktische details voor de 
briefing dinsdag. 
Zoals jullie vermoedelijk al hebben gehoord, is het Kabinet net gevallen. Zodra ik meer weet bericht ik jullie over 
de betekenis daarvan voor de briefing a.s. dinsdag. 

De opzet dinsdag is als volgt, waarbij de richtlijn is 10-15 minuten presentatie en 5-10 minuten discussie: 
18:30-18:35 Intro van opzet en presentatoren 10.2.0  

18:35-18:55 10.2.e 
Gaat in haar presentatie in op het belang van interceptie voor de opspring en wat de opkomst van 
versleutelde OTT-communicatiediensten voor de effectiviteit daarvan heeft betekend. Wat het 
effect is geweest van mitigerende maatregelen zoals CCIII. Dat dit echter (nog) te weinig soelaas 
heeft gebracht en vanuit opsporing alsnog van belang is aftapbaarheid te realiseren. 

18:55-19:15:M.2. e, 
over de wijze waarop 07T-communicatiediensten versleuteling/encryptie toepassen en 

waarom die zo van belang is voor de veiligheid daarvan. En wat er gebeurt met die algemene 
beveiliging als je vereist dat communicatie over die OTT-diensten in specifieke gevallen aftapbaar 
moet worden gemaakt. 

19:15-19:35 lipt ïdeárkwitiitámj 
aa ver er op encryptie maar zoomt meer in op hoe die word 'gekraakt' en de (toenemende) 

moeite die dat kost. En gaat hij in op mogelijkheid die verkend zou kunnen worden om zowel deels 
meer toegang te krijgen als ook waarde encryptie te behouden. 

Daarna zal ik de presentatoren, na de nodige dankzeggingen uiteraard, verzoeken de zaal te verlaten en gaan 
NCTV en DGRR nog doorspreken met de minstier hoe verder om te gaan met het vraagstuk. 

Locatie: Zaal N36.10 (Noord-Brabant), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147 te Den Haag. Ik zorg 
dat jullie presentaties gereed staan. 
Vergeet niet om een ID mee te nemen. 

Bijgesloten vinden ullie de sheets van 	 . En het filmpje dat 10.2.e 	hier: 
https://offic 	org/owncloud/index.php s/8TU9hKce4mzQhBa. 
10.2.e mailt aars eets nog. Graag alle stukken vertrouwelijk behandelen. 

En ik ga proberen om een parkeerplaats voor 10.2.e te regelen. 

Hoor graag als er iets mist of als er nog vragen zijn! 

Veel dank wederom voor jullie inzet en flexibiliteit. 

Groet, 

0.2.e 

-rei:10.2.e 



nr. B004 Ministerie van Justitie en Veiligheid 

MJenV 

nota 
Doel: 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRR_DRC-GC 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.ni/jenv  

Contactpersoon 

MCEV briefing aftapbaarheid OTT-communicatiediensten. 
Datum 
3 maart 2021 

Ons kenmerk 

U wordt gevraagd akkoord te gaan met onderstaande opzet en inhoud van 
de technische briefing over aftapbaarheld OTT-communicatiediensten in 
de ingelaste MCEV van 12 maart (09:00-09:30). NB: AZ organiseert en 
bepaalt in goed overleg met EZK en JenV hoe de opzet van de briefing en 
centrale vraagstelling daarvan luidt. 
Aanstaande woensdag wordt deze onderstaande door NCTV, DGRR en 
DWJZ met u besproken en nader toegelicht. De presentator van het NFI 
en 10:e 	zullen daarvoor worden uitgenodigd. 

Centrale vraagstelling briefing: 
In het MCEV-versla staat vermeld dat: 

„ • 

Proces en opzet briefing: 
Briefing is op 12 maart, bij AZ, van circa 9:00-09:30. 
Er mogen van AZ maximaal twee personen komen briefen: een vanuit 
JenV 	e 	, NFI) en een vanuit EZK 

Namens a NFI en de technische ex • erts van de behoeftestellers) zal 

e • e ng verzorgen. 
U zal bij de briefing vergezeld worden door de NCTV die ook de introductie 
van de technische briefing en de sprekers op zich zal nemen. 

Opzet briefina (concept):  
Introductie (lijn nota MCEV) door allirk 

• Waar hebben we het over? (Wat zijn OTT-communicatiediensten, Wat is 
end-to-end encryptie?) 

• Waartoe heeft MCEV in mei 2020 besloten? 
• Welk dilemma doet zich voor? (belang opsporing en (nationale) veiligheid 

versus belang veilige encryptie van communicatieverkeer) 
• Welk besluit ligt 23 maart op tafel bij MCEV? 

10 minuten Risico's van aftappen OTT-diensten. (10.2.e 
• Wat is het belang van veilige (end-to-end) encryptie? 
• Wat zijn de gevolgen voor end-to-end encryptie van het aftapbaar maken 

van OTT-communicatiediensten? 
• Wat zijn de bredere consequenties hiervan? 
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• Zijn er (technische) alternatieven? 
• Wat zijn relevante internationale ontwikkelingen? 

10 minuten Gevolgen voor opsporings- en veiligheidsdiensten (NFI — 10.2.e 

• Korte toelichting belang aftappen OTT-communicatiediensten voor 
opsporings- en veiligheidsdiensten. 

• Welke (technische) alternatieven zijn er om encryptie te doorbreken en 
zijn die werkbaar voor de opsporings- en inlichtingendiensten? Inclusief 
reactie op suggesties vorige spreker. 

• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten qua beveiliging met 
telecommunicatie? 

• Welke technische ontwikkelingen zijn er op dit gebied die uitzicht bieden 
op zowel goede beveiliging als toegang voor opsporings- en 
veiligheidsdiensten? 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRRDRC-GC 

Datum 
3 maart 2021 

Ons kenmerk 
3243421 

10.2.g & 11.1 

Inzet JenV 
Bereiken: 

• 10.2.g & 11.1 
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Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRR_DRC-GC 

Datum 
3 maart 2021 

Ons kenmerk 
3243421 

Media en politiek 
NOS, RTL en enkele online media hebben gepubliceerd over het traject en de 
bespreking in de MCEV. NOS heeft voor de publicatie vragen gesteld aan uw 
DCom.1  Ook hebben nu.nl en NRC nadere vragen gesteld en zullen zij vermoeilijk 
over het plan berichten. Kern van de publicatie van de NOS is dat er ondanks de 
controversieel-verklaring door de Kamer van het onderwerp encryptie nog steeds 
gewerkt wordt aan mogelijkheden voor toegang tot communicatie via versleutelde 
diensten ten behoeve van opsporing. 
Vermoedelijk is de MCEV nota in bezit gekomen van de NOS journalist, of is hij 
ingelicht door iemand die de nota heeft, zo kan uit de details van de publicaties 
worden afgeleid. Dat is uiterst zorgelijk omdat er ook opsporingsgevoelige 
informatie in staat. 

Het lid Verhoeven (D66) en andere cybersecurityexperts hebben op twitter uw 
voornemen als (zeer) onwenselijk beoordeeld. Verhoeven heeft daarnaast 
Kamervragen gesteld en u verzocht die voor dinsdag 9 maart beantwoorden, deze 
liggen parallel voor in digijust. 

Afstemming  
Nota is opgesteld door DGRR, NCTV en DWJZ. 

i Overheid werkt aan plan voor afzwakken encryptie: 'Taak voor nieuw kabinet' 1  
NOS 
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nr. B005 

- BD/DRC 

Van: 	 10.2.e 	- BD/DRC/FO 
Verzonden: 	 maandag 8 maart 2021 08:53 
Aan: 	 1 0.2.e 	1 0.2.e 	1- BD/DRC/CV 
Onderwerp: 	 RE: Concept presentatie 
Bijlagen: 	 20210312-TechBriefingOTT.pptx 

Dank 10.2.0, 

Ziet er goed uit. Mag ik je presentatie verspreiden onder het groepje waarmee we woensdag ochtend 
afstemmen. Dat zijn de collega's op het dossier vanuit de opsporings- en veiligheidsdiensten en NCTV. 

Wat het programma van de briefing betreft, jij bent na 10.2.e 	dus vermoedelijk is er al het eea 
gezegd over e2ee. Jullie hebben beiden circa 10 minuten en de rest van de tijd is voor Q&A's vanuit 
bewindspersonen. 

Last but not least, morgenochtend 10:30 wil de minister (JenV) graag met ons en vermoedelijk ook 
met jou er bij afstemmen over de briefing. Ben jij daarvoor beschikbaar? De ervaring leert dat deze 
afspraak nog wel eens wil verschuiven, afhankelijk van de wisselingen in de agenda van de minister. 

Ik heb 10.2.e - 1, mijn naaste collega op dit dossier, in de mail meegenomen. Mogelijk dat je af en 
toe ook met hem contact zult hebben. 

Groet, 

10.2.é 

van:10.2.e 
Verzonden: maandag 8 maart 2021 08:32 
Aan: 10.2.e 	- BD/DRC/FO 
Onderwerp: Concept presentatie 

Hallo:10'2"1 

Ik heb gisteren nog wat zitten sleutelen aan de presentatie en dit is wel de kern. 

Groeten, 

Nederlands Forensisch Instituut 
Laan van Ypenburg 6 1 2497 GB 1 Den Haag 
Postbus 24044 1 2490 AA 1 Den Haag 

m10.2.e 
E10.2 e .1 	 
1 www.torensischinstituut.n1 

Nederlands Forensisch Instituut. 
Gericht op waarheid. Geleid door wetenschap. Voor een veiliger samenleving. 

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

1 



elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

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

Ministry of Justice and Security 
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nr. B007 

10.2.e -BD/DRC 

Van: 	 10.~1 - BD/DRC/FO 
Verzonden: 	 zaterda 16 anuari 2021 10:42 
Aan: 	 - BD/DRC/GC 

Onderwerp: 	 Technischebriefing OTT en encryptie ms 
- BD/DRC/CV; 	 - BD/DWJZ/SSR 

Bijlagen: 	 TechBriefingOTT_Public.pdf 

Ha 10.2.e , 

Mocht de technische briefing van de minister a.s. dinsdag over OTT en encryptie doorgaan, dan is het plan als volgt: 
Ik zal de sprekers inleiden en de rol van spreekstalmeester op me nemen. Opzet is presentatie van circa 10 
minuten en daarna Q&A (al is er natuurlijk ruimte om tijdens de presentaties al het gesprek te voeren). Ik zal 
proberen er voor te zorgen dat iedereen wel zijn volledige verhaal kan vertellen. 

Programma: 
17:00-17:05 Intro van opzet en presentatoren.. 

17:05-17:2510.2.e 	(om, 10.2.e 
Gaat in haar presentatie in op e e ang van interceptie voor de opspring en wat de opkomst van 
versleutelde OTT-communicatiediensten voor de effectiviteit daarvan heeft betekend. Wat het 
effect Is geweest van mitigerende maatregelen zoals CCIII. Dat dit echter (nog) te weinig soelaas 
heeft gebracht en vanuit opsporing alsnog van belang is aftapbaarheid te realiseren. 

17:25-17:45 (NCSC, 	F.  i) 
e e t over de wijze waarop OTT-communicatiediensten versleuteling/encryptie toepassen en 

waarom die zo van belang is voor de veiligheid daarvan. En wat er gebeurt met die algemene 
beveiliging als je vereist dat communicatie over die OTT-diensten in specifieke gevallen aftapbaar 
moet worden gemaakt. 

17:45-18:05 10.&glig~ (NFI,111 ) 
Gaa ve er op encryptie maar zoor in op hoe die word 'gekraakt' en de (toenemende) 
moeite die dat kost. En gaat hij in op mogelijkheid die verkend zou kunnen worden om zowel deels 
meer toegang te krijgen als ook waarde encryptie te behouden. 

18:05-18:30 Gesprek minister n.a.v. ACEV: adviseren door DGRR en NCTV over lijn in MCEV e.v.. (de drie 
presentatoren zijn daar niet bij) 

Locatie: Zaal N36.10 (Noord-Brabant), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147 te Den Haag. 
Bijgesloten vindt je ter info de sheets van 10.2.e111~ En het filmpje dat 10.2.e 	gaat gebruiken: 
https://officei0.2.eorgiowncloud/index.php/s/8TU9hKce4mzQhBa.  
De sheets van 10.2.e 	volgen nog. 

Aanwezig zijn: 
1. Minister 
2. PA (vermoed ik) 
3. DBO 
4. 10.2.e 
5. 10.2.e 
6. 10.2.e 
7. 10.2.e 
8. 10.2.e 
9. 10.2.e 
10. 10.2.e 
is.. 10.2.e 
12. 10.2.e 

Let me know als dit vragen oproept. 

Groet, 
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Nederlands Forensisch Instituut 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Technische briefing 
Wetsvoorstel aftapbaarheid 
OH diensten 

2 december 2020 



A <=0 	 

KPN 	 Internet T-MOBILE Bob 
B 4111111110 

Alice 

Traditionele versleuteling van diensten netwerkaanbieders 
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net 	T-MOBILE Alice KPN Bob 

e 

End-to-end (E2E) versleuteling over-the-top (01 1) diensten 

WhatsApp 

linamet 	T4,110111112 
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(u) 
C=) A  

n = net 	T-MOBILE Alice KPN 

••• 

E2E versleuteling voor OTT bij groepscommunicatie 

Charlie 

WhatsApp 

Bob 

0=> A 
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Actu1L 1  crimesite 
altodhettlifstesasásdniams 

NONE LAATSTE NEWS UITGELICHT EXCLUSIEF VIDEO TIP ONS OVER Of 

NFI kraakte ook fysieke telefoons van 
EncroChat 
6oktoba.scoro 

Flat Nedediands Forensisch !neemt 0.71) heeft sinds eind 2019 In beslag genomen pgp-telefoons 
van EncroChat kunnen kraken. Dat staat los van de grote aftutsteroperade in Frankrijk waarbij dit 
voorjaar de politie mee kon kijken met chats van gebruikers van EncroChat. Inmiddels hebben de 
Franse autoriteiten de methode waarmee Enao-Chat werd gehackt tot 'militair staatsgeheim' 
veddaard. 
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6 Principles for a More Informed Exceptional Access Debate [1] 

1. Privacy and security protections are critical to public confidence 

2. Investigative tradecraft has to evolve with technology 

3. Even when we have a legitimate need, we can't expect 100 percent access 100 percent of the time 
	0 00r  

4. Targeted exceptional access capabilities should not give governments unfettered access to user data 
...Government controlled global key escrow systems would be a catastrophically dumb solution in these cases... 

5. Any exceptional access solution should not fundamentally change the trust relationship between a service provider and its users 
...Security is better when subject to peer review; security through obscurity fust doesn't work... 

6. Transparency is essential 
Lawful hacking of target devices initially sounds attractive But that requires governments to have vulnerabilities on the shelf which is completely at odds with 
the demands for governments to disc/ose all vulnerabilities they find to protect the population. 

6 	 Technische briefing Wetsvoorstel aftapbaarheid 071-  diensten 1 2 december 2020 



Huidige situatie 
• Commerciële partijen leveren forensische oplossingen op basis van gevonden 

kwetsbaarheden in mainstream producten 
• Law Enforcement partijen zoeken steeds meer gezamenlijk naar kwetsbaarheden in 

minder populaire ICT producten die wel relevant zijn voor opsporing en vervolging 

Consequenties 
• Veel van de huidige mobiele telefoons en applicaties zijn kwetsbaar (voor iedereen) omdat 

beveiligingslekken niet worden gemeld 
• De voor opsporing en vervolging meest relevante mobiele telefoons en applicaties zijn: 

> niet, 
> met vertraging, 
> voor een korte periode, 
inzichtelijk voor opsporing en vervolging 
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(https://www.researchgate.net/publication/338423285  From 'Going Dark' to 'Going Dim' A New Turn in Encryption Debate)   
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

nr. C001 

DGRR 

nota 	Werkgroep 5G en de opsporing 

Doel nota 
Uw akkoord vragen op agendering van bijgevoegde beleidsnota in de Ambtelijke 
Commissie Economie en Veiligheid (ACEV) van 19 maart. 

Aanleiding 
De uitrol van het nieuwe netwerk voor mobiele communicatie, het 5G netwerk 
heeft negatieve gevolgen voor de interceptiebevoegdheid, de IMSI-catcher en de 
stealth SMS.1  De decentrale manier waarop communicatie in het 5G netwerk 
wordt afgehandeld kan problematisch zijn voor het plaatsen van een tap, het 5G 
netwerk kent meer versleuteling en daarnaast lijken de definities van het huidig 
juridisch kader niet te voldoen aan de nieuwe situatie en worden geactualiseerd. 

Om de negatieve gevolgen tegen te gaan zijn onder verantwoordelijkheid van de 
politie vijf functionele eisen opgesteld. Deze eisen zijn op 11 juni door de 
Ministeriële Commissie Economie en Veiligheid (MCEV) voorlopig vastgesteld en 
vervolgens gesondeerd bij private partijen. Op 27 augustus zijn de eisen 
vastgesteld in de ACEV. DGRR is gevraagd de functionele eisen in een werkgroep 
verder uit te werken. Een werkgroep bestaande uit DWJZ, Politie, OM, Bijzondere 
Opsporingsdiensten, Agentschap Telecom, EZK, Defensie, BZK, en 
DRC(voorzitter). 

Inleiding 
De vijf functionele eisen zien in beginsel op het effectief houden van bestaande 
opsporingsmethodieken. Gedurende het proces is duidelijk geworden dat in het 
actualiseren van het juridisch kader ook gekeken moet worden naar de interceptie 
van OTT-diensten. Dit wordt hieronder toegelicht. Uitgangspunt in het huidige 
juridisch kader is dat aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en —
diensten uitsluitend beschikbaar zijn indien deze aftapbaar zijn. 

Toelichting 
Twee onderwerpen zijn veelvuldig besproken: 

Aftappen van 077 diensten 
Er wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de huidige Europese definitie van 
'elektronische dienstverlener'. Een element van dit begrip zijn zogenaamde 
`numnieronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten', ook wel OTT-
diensten genoemd (zoals Whatsapp en Signal). Het hanteren van deze definitie 
levert twee uitdagingen op. Ten eerste kennen deze bedrijven nog geen 

1  IMSI-catcher en de Stealth SMS zijn methoden om bijvoorbeeld mobiele telefoons te 
identificeren (en doorgaans ook hun eigenaar). 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veilighe d 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
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2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.ni/jenv  

Contactpersoon 
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10.2.e 
10.2.e 

Datum 
30 januari 2020 

Projectnaam 
5G en de opsporing 

Ons kenmerk 
2856264 
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medewerkingsverplichting onder het huidige juridische kader, dit betreft dus een 
nieuwe bevoegdheid. Ten tweede zijn deze diensten vaak end-to-end versleuteld. 
Traditionele telecomaanbieders kennen op dit moment een verplichting tot 
ontsleuteling, indien OTT diensten ook een aftapverplichting krijgen geldt deze 
verplichting tot ontsleuteling ook voor hen. Op dit moment loopt op uw verzoek 
een inventarisatie naar de toegang tot versleutelde data. 

Het beginsel van het opleggen van een aftapverplichting aan OTT-diensten is wel 
in lijn met uw beslissing van 2 oktober 2019. U heeft toentertijd nog geen 
akkoord gegeven op de voorkeur voor Europese regelgeving ten opzichte van 
Nederlandse regelgeving. Indien de beleidsnota akkoord wordt bevonden worden 
de mogelijkheden verkend om OTT-diensten mee te nemen in het 
wijzigingstraject van 5G. Tenzij dit leidt tot vertraging van de invoering van de 
benodigde wet- en regelgeving van de functionele eisen. 

Op dit moment wordt de interceptie van OTT-diensten meegenomen in de 
inventarisatie naar toegang tot versleutelde data, omdat dit een kernonderdeel is 
voor de effectiviteit van een eventuele aftapverplichting van deze bedrijven. 
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Achtergrond interceptie en 5G 
Buiten reikwijdte 

Politieke en bestuurlijke context 
De interceptiebevoegdheid is een belangrijk middel voor de opsporing. Dat deze 
effectief moet blijven wordt door niemand betwist. Indien de beleidsnota akkoord 
wordt bevonden moeten de mogelijkheden om de interceptie van OTT-diensten 
mee te nemen in het wijzigingstraject van 5G zorgvuldig worden afgewogen. Een 
oplossing voor rechtmatige toegang tot versleutelde data lijkt cruciaal voor de 
effectiviteit van deze bevoegdheid. Politiek en bestuurlijk is dit een complex 
dossier. Daarnaast speelt hier de beperkte macht van de Nederlandse markt ten 
opzichte van de OTT's. Er zal in ieder geval in meerdere landen gelijkluidende 
bevoegdheden moeten bestaan. Ook zijn deze OTT's vaak over de grens 
gevestigd waarvoor afspraken nodig zijn voor de handhaving van een bevel. 

10.2.g 	 ' Op 
deze manier wordt een gelijk speelveld tussen Europese aanbieders gestimuleerd. 
Voor wat betreft de opsporing hebben lidstaten ook nog een eigen 
verantwoordelijkheid voor het waarborgen van hun rechtsorde. Hoewel de roep 
om Europese regelgeving, zoals ten aanzien van de roamingproblematiek, 
begrijpelijk is wordt in dit dossier vanuit de opsporing en IenV-diensten 
voorgesteld op dit moment voorrang te geven aan nationale regelgeving. De 
urgentie om de interceptiebevoegdheid effectief te houden wordt in de werkgroep 
breed gevoeld. EZK heeft aangegeven dat de nut en noodzaak van Europese 
wetgeving in het proces na de beleidsnota van belang blijft. 

Communicatie 
De nota is gedeeld met DCOM. 

Afstemming 
DWJZ, Politie, OM, Bijzondere Opsporingsdiensten, Agentschap Telecom, EZK, 
Defensie, BZK 

Bijlage 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
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Ons kenmerk 
2856264 
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Buiten reikwijdte 

De functionele eisen zijn: 
1. Aanbieders dienen bij een tap (near)realtime een exacte en 

complete kopie van de data stroom van de communicatie aan te 
leveren. 

Buiteirréyffl 	; 

;rs 
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nr. C002 

Aanbieding 
Minister van Justitie en Veiligheid 

N.v.t. 

Selecteer 

N.v.t. 

N.v.t. 

Notitie 

Titel en inhoud 
Beleidsnota 5G en de opsporing 

Om de negatieve gevolgen voor opsporingsbevoegdheden na de uitrol van 5G tegen te gaan 
zijn onder verantwoordelijkheid van de politie vijf functionele eisen opgesteld. Deze eisen zijn 
op 11 juni 2019 door de Ministeriële Commissie Economie en Veiligheid (MCEV) voorlopig 
vastgesteld en vervolgens gesondeerd bij private partijen. Op 27 augustus 2019 zijn de eisen 
vastgesteld in de ACEV. JenV (DGRR) is gevraagd de functionele eisen in een werkgroep verder 
uit te werken. Dit is gebeurd in een werkgroep bestaande uit DWJZ, Politie, OM, Bijzondere 
Opsporingsdiensten, Agentschap Telecom, EZK, IenV-diensten, en DRC(voorzitter). 

In de beleidsnota wordt voorgesteld opdracht te geven om de aanpassing van wet- en 
regelgeving voor te bereiden conform de richting die in de beleidsnota staat aangegeven. Dit 
houdt in dat in de Telecommunicatiewet de definitie van 'openbare telecommunciatieaanbieder' 
wordt gewijzigd in de Europees gehanteerde definitie van 'Elektronische communicatiedienst'. 
Dat een verkenning wordt uitgevoerd naar hoe communicatie wordt versleuteld bij buitenlands 
binnenkomend verkeer en hoe afspraken tussen Nederlandse aanbieders en buitenlandse 
aanbieders handhaafbaar zijn. Daarnaast krijgt de opsporing een wettelijke bevoegdheid om 
telefoons te identificeren onder 5G (de opvolger van de IMSI-catcher) en leveren aanbieders 
locatie- en identificatiegegevens gesynchroniseerd aan. 

U wordt gevraagd akkoord te gaan met het beginnen van de voorbereiding van de 
benodigde wet- en regelgeving conform de lijn voorgesteld in de beleidsnota. 

Het voorstel te aanvaarden. 

Van 1* 

Van 2 

Mede namens 1 

Mede namens 2 

Mede namens 3 

Type voorstel * 

Titel * 

Inhoud en doelstelling van het 
voorstel * 

Voorgesteld besluit * 

817226 

Rijksoverheid 

Aanbiedingsformulier 
voorACEV 

Behandeltraject 
Datum aanbieding * 	 12-mrt-2020 

Kenmerk * 

Hamerstuk * 	 E] Ja 	E Nee 

Voorgaande behandeling * 	E Ja 	E Nee 
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2817226 

2 van 3 
Aanbiedingsformulier voor ACEV 

Gevolgen en juridisch kader 

	

nJa 	E Nee 

	

D Ja 	E Nee 

❑ Ja 	E Nee 

❑ Ja 	❑  Nee, met bijlage 	❑  Nee, zonder bijlage EI N.v.t. 

Gevolgen rijksbegroting * 

Gevolgen apparaatsuitgaven * 

Gevolgen voor regeldruk * 

Overeenstemming met JenV 
inzake wetgevingstoets en 
effectenanalyse * 

❑ Ja 	❑  Nee, met bijlage  ❑ Nee, zonder bijlage E N.v.t. Overeenstemming met JenV 
inzake fouten- en 
misbruiksignalering * 

Aan EU Notificatie voldaan * 

Verplichting int. verdragen en/of 
Europese regelgeving *  

❑ Ja 	❑  Nee 	E N.v.t. 

❑ Ja 	E Nee 

Overeenstemming BZK inzake 
beoordelingskader financiële/ 
bestuurlijke consequenties 
decentrale overheden en/of Caribisch 
Nederland * 

Interdepartementale afstemming 
❑ Ja 	❑  Nee 	E N.v.t. 

Overeenstemming Aruba, Curaçao en ❑Ja 
Sint Maarten * 

Ambtelijk afgestemd * 

Overeenstemming bereikt op 
ambtelijk niveau * 

Overeenstemming bereikt met 

Omschrijving geschilpunten  

❑ Nee 	E N.v.t. 

	

E Ja 	❑  Nee 	❑  N.v.t. 

	

®Ja 	❑  Nee 	❑  N.v.t. 

❑ AZ 	❑  BZK 	EZK 

❑ BZ 	❑  Def 	❑  Fin  

in 	'Werkgroep & Directeuren overleg 5G en de opsporing 

❑ I&W ❑  SZW ❑  VWS ❑  LNV 

❑ OCW 	E JenV ❑  BH&OS 

Naam * 

Afdeling * 

Telefoonnummer * 

E-mailadres * 

Contactpersonen 
Contactpersoon 1 

110.2.e 

JenV/DGRR/DRC/CenV 

110.2.e 

1 10.2.e 	@minjenv.nl  

Contactpersoon 2 

110.2.e 

JenV/DGRR/DRC/CenV 

110.2.e  

1 10.2.e 	@minjenv.nl 
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Aanbiedingsformulier voor ACEV 

Ambtelijk voorportaal 
Intern registratienummer 	2817226 

Eventuele mededelingen 

Beantwoording IAK vragen * 	E Ja 	E Nee 
Indien in de toelichting van voorgesteld beleid of van een voorgestelde wet/amvb duidelijk wordt ingegaan op de IAK-vragen kan ook worden 
volstaan met een kort antwoord en een verwijzing naar de betreffende onderdelen van de toelichting 

Formulier nummer 20191220-01 



nr. C004 	 Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dep. VERTROUWELIJK 

MCEV 

Beleidsnota 5G en de opsporing 

Doel nota 
U wordt verzocht de voorstellen tot benodigde wettelijke aanpassingen te 
accorderen om te bevorderen dat bestaande noodzakelijke 
opsporingsmethodieken ook met de uitrol van 5G behouden blijven. Na uw 
akkoord kan onder coordinatie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid de benodigde aanpassing van wet- en 
regelgeving worden voorbereid. 

Inleiding 
Op 11 juni 2019 is de MCEV geïnformeerd over de negatieve gevolgen van de 
uitrol van 5G voor de opsporing en zijn mitigerende functionele eisen vastgesteld 
die een juridische basis in wet- en regelgeving moeten hebben. Er heeft 
vervolgens overleg plaatsgevonden met de Nederlandse telecomaanbieders, 
waarna de functionele eisen op 27 augustus 2019 akkoord zijn bevonden door de 
ACEV. Hierop is opdracht gegeven tot het opstellen van een beleidsnota waarin 
wordt aangegeven of, en zo ja hoe, het wet- en regelgevendkader moet worden 
geactualiseerd om bestaande noodzakelijke opsporingsmethodieken in de nieuwe 
5G netwerken te behouden. Wat voor de opsporingsdiensten geldt, is ook van 
toepassing op de inlichtingendiensten. In het belang van de nationale veiligheid 
moet gewaarborgd worden dat ook de inlichtingendiensten 
toegang blijven behouden tot telecommunicatie via de netwerk- en 
dienstenaanbieders. Deze nota is opgesteld in de werkgroep 5G en de opsporing 
onder coordinatie van JenV (DGRR), in nauwe samenwerking met BZK, EZK, 
Defensie, politie, OM en het Agentschap Telecom. 

De opsporingsmethodieken die zijn geanalyseerd zijn interceptie (zowel het 
tappen als vorderen van gegevens), de inzet van de IMSI-catcher en de stealth 
SMS. Gegeven de negatieve consequenties voor de effectiviteit van deze 
bestaande methodieken is het gevoel van urgentie binnen de werkgroep groot. Dit 
komt ook omdat in de werkgroep is vastgesteld dat een wijziging van de 
Telecommunicatiewet nodig is en dit geruime tijd in beslag kan nemen. De 
termijnen waarin aanbieders de uitrol van een (volwaardig) 5G netwerk starten is 
onzeker. 10.2.c 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Crirninaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veilighe d 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www. rijksoverheid.nl/jenv  

Contactpersoon 
10.2.e 
10.2.e 

T10.2.e 
F10.2.e 

Datum 
12 december 2019 

Ons kenmerk 
2883475 

De benodigde 
wijzigingen komen voort uit twee kernbeginselen 'die reeds volgen uit hoofdstuk 
13 Telecommunicatiewet: 

13.1) 1)Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten 
zijn uitsluitend beschikbaar aan gebruikers indien deze aftapbaar zijn 
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13.2 	1.) Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken zijn 
verplicht medewerking te verlenen aan de uitvoering van een bevel tot het 
aftappen of opnemen van telecommunicatie die over hun 
telecommunicatienetwerken wordt afgewikkeld. 

2.) Aanbieders van openbare telecommunicatiediensten zijn verplicht 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van een bevel tot het aftappen of 
opnemen van door hen verzorgde telecommunicatie 

Functionele eisen 
De functionele eisen die worden uitgewerkt zijn: 

1. Aanbieders dienen bij een tap (near)realtime een exacte en complete 
kopie van de data stroom van de communicatie aan te leveren. 

Vanaf september 2019 is in de werkgroep geïnventariseerd welke 
oplossingsrichtingen het meeste draagvlak hebben binnen de werkgroep. In deze 
inventarisatie stond centraal dat bestaande opsporingsmethodieken effectief 
inzetbaar moeten blijven voor opsporings- en inlichtingendiensten in 5G 
netwerken. Hierbij is tevens aandacht besteed aan het niveau van wet- of 
regelgeving dat zou moeten worden aangepast, aan uitvoeringsconsequenties van 
betrokken organisaties en er heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken 
aanbieders. De invulling van de functionele eisen is ook besproken met de huidige 
drie (grote) aanbieders. Specifiek commentaar komt terug in de invulling van de 
onderstaande eisen. In het algemeen werd in januari door aanbieders 10.2.g 

Tevens werd door hen 
benadrukt dat 10.2.g 

Daarnaast werd door hen toegelicht dat 10.2.g 	 J 
. Als 

laatste werd geopperd dat 10.2.g 

Invulling functionele eisen 

1.Aanbieders dienen bij een tap (near)realtime een exacte en complete 
kopie van de data stroom van de communicatie aan te leveren. 
Taps moeten kunnen worden gezet op alle toegangs- en communicatiediensten 
zodat al het verkeer van en naar een device en/of een uniek kenmerk wordt 
getapt, ongeacht het gebruikte netwerk en ongeacht de netwerkconfiguratie. 
Bijvoorbeeld ook lokaal in een basisstation of tussen devices afgehandeld verkeer 

Deze eis komt onder andere voort uit de eis dat de aanbieder zijn netwerk of 
dienst inricht zodat afgetapte communicatie onverwijld ter beschikking wordt 
gesteld aan de bevoegde autoriteit en de kwaliteit van de communicatie, 
Dep. VERTROUWELIJK 
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Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
12 december 2019 

Ons kenmerk 
2883475 
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verkregen door aftappen, vergelijkbaar is met het originee1.1  Bij deze eis staan 
twee problemen centraal. Ten eerste wordt in het huidige wet- en regelgevend 
kader gesproken over 'openbare telecommunicatienetwerken en openbare 
telecommunicatiediensten'. Onder 5G wordt het onderscheid tussen openbare en 
niet-openbare aanbieders diffuser. Ten tweede loopt het communicatieverkeer 
niet meer per se via het centrale netwerk of basisstation, maar kan dit ook aan de 
randen van het netwerk worden afgehandeld. 

Daarnaast speelt het punt dat het onderbrengen van OTT-diensten onder de 
medewerkingsverplichting door de geconsulteerde aanbieders10.2.g 

10.2.g 

Gegeven de gelijksoortige diensten die worden geleverd kan 1029  

Ter 
illustratie, het aantal Nederlandse gebruikers van WhatsApp is gegroeid tot 10 
miljoen in december 2014.2  WhatsApp kent op dit moment geen 
medewerkingsverplichting. 

Advies:  
Ad 1) In lijn met de implementatiewetgeving van het Europees wetboek voor 
elektronische communicatie, de Telecomcode, wordt ook in hoofdstuk 13 van de 
Telecommunicatiewet het begrip 'elektronische communicatiedienst' gehanteerd. 
Dit begrip omhelst diverse soorten diensten, waaronder 'nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten (zogenaamde Over The Top diensten 
(OTT) zoals WhatsApp en Signa!), die nu geen medewerkings- en 
aftapbaarheidsverplichting kennen in hoofdstuk 13. De werkgroep 5G ziet op het 
effectief houden van bestaande opsporingsbevoegdheden onder 5G. Echter, 
gegeven de signalen uit het gesprek met de netwerkaanbieders en de 
opsporingspraktijk worden de mogelijkheden verkend om nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten mee te nemen in het wijzigingstraject van 
5G. Tenzij dit leidt tot vertraging van de invoering van de benodigde wet- en 
regelgeving van de functionele eisen.3  
Bekeken wordt nog in hoeverre de huidige, niet-openbare netwerken, die ook 
onder de nieuwe definitie van Hoofdstuk 13 komen te vallen, aftapbaar moeten 
worden gemaakt. Gegeven de compensatieregeling voor aanbieders die 
meewerken aan de aftapverplichting kan het financiële gevolgen hebben voor de 
Staat als de betrokken aanbieders hiervoor compensatie eisen. 
Ad 2) Het is een implementatiekwestie voor de aanbieder om taps centraal af te 
kunnen leveren. In regelgeving zoals het Besluit Aftappen kunnen nadere eisen 

1  Art. 2 (d)(f)(i) Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten 
2  TNO e.a. (2016), Study on future trends and business models in communication services, 
EU DG Home, Brussels 
3  Besloten netwerken hoeven in beginsel niet bij voorbaat te investeren in een aftapfaciliteit 
of een ontheffing daarvoor aan te vragen. Op dit moment ziet deze eis op aanbieders die nu 
als 'openbaar telecommunicatienetwerk of openbare telecommunicatiedienst' kunnen 
worden aangewezen, maar onder 5G niet meer of aanbieders die soortgelijke diensten gaan 
aanbieden onder 5G. Pas bij een regulier verzoek zullen voorzieningen moeten worden 
getroffen of worden verzocht om een ontheffing. 
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worde gesteld om af te dwingen dat lokaal afgehandeld verkeer nog wel via het 
netwerk centraal geleverd kan worden bij een tap. 

Buiten reikwijdte 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
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Buiten reikwijdte 

&den reinwricke 
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Buiten reikwijdte 1 
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Bijlage: 

Leden van de werkgroep: DGRR, [MOA, DWJZ JenV, ministeries van AZ, EZK, Def, 
en BZK, plus het Agentschap Telecom, de Politie, OM, bijzondere 
opsporingsdiensten (FIOD, KMAR), PIDS 

Hieronder vindt u het juridisch kader dat daarvoor is geanalyseerd. 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veiligheid 

Datum 
12 december 2019 

Ons kenmerk 
2883475 

Bevoegdheid 
opsporing/ I&V 
Wetboek van 
Strafvordering 

WIV 2017  

Verplichting 
telecomaanbieder 
Telecommunicatie 
wet hoofdstuk 13  

Uitwerking AMVB 

Besluit aftappen 
openbare 
telecommunicatien 
etwerken en -
diensten 
Besluit bijzondere 
vergaring 
nummergegevens 
telecommunicatie  

Regeling 

Regeling aftappen 
openbare 
telecommunicatienet 
werken en -diensten 

Vrijstellingsregeling 
afwijkend gebruik 
frequentieruimte 
Justitie; 
Vrijstellingsregeling 
afwijkend gebruik 
frequentieruimte 
IVD 

Besluit 
verstrekking 
gegevens 
telecommunicatie 
Frequentiebesluit 
2013 

Besluit beveiliging 
gegevens 
telecommunicatie 
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1 

1 	Indiener 
MJenV 

2 Advies 
Toelichten en accorderen van het voorstel. De bespreking ziet niet op het wijzigen 
van de nota, maar om het bespreken van gevoelige punten in de verdere uitwerking. 

3 	Kern van het voorstel 

n r. C005 	 Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid 

Datum 	21 april 2020 
Onderwerp MCEV 5G en de opsporing 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Criminaliteit en Veilighe d 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www. rijksoverheid.nl/jenv  

Contactpersoon 
10.2.e 
10.2.e 
T 10.2.e 
F 10.2.e 

Projectnaam 
5G en de opsporing 

Datum behandeling 
19 mei 2020 

Agendapunt 
2 

Afkomstig van 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid 

MR/OR-nummer 

Datum stuk 
7 april 2020 

4 	Interventie / spreektekst 

Actief: 

Inleiding:  
een ernstige aantasting van de effectiviteit van de interceptiebevoegdheid betekent een 
onacceptabele vermindering in onze capaciteit de openbare orde en de nationale veiligheid 
te beschermen. 
Nodig: 

o wet- en regelgeving worden geactualiseerd, 
o aanvullende medewerkingsverplichtingen voor aanbieders vastgelegd van 

telecommunicatie worden vastgelegd. 
• Urgentie wordt door alle partijen onderschreven (publiek en privaat). Het is nodig dit vast 

te houden. 

Roaming (Functionele eis 2):  
• Buiten reikwijdte 



• Buiten reikwijdte 

passief:  interceptie van OTT-diensten (onderdeel Functionele eis 1) 
• Het Is vreemd dat gelijksoortige diensten aan andere wet- en regelgeving moeten voldoen. 

o Traditionele telecomaanbieders zoals KPN vallen wél onder de aftapverplichting, en 
OTT-diensten als Facebook niet. 

o In andere landen zie je dat dit onderscheid verdwijnt. De 10.2.a 
en ook 	Is bezig met wetgeving. 

• In de nadere uitwerking van de nota wordt verkend of de interceptie van OTT diensten kan 
worden meegenomen in het 5G traject. 

• Belangrijke onderdelen van de verkenning betreffen het feit dat veel van deze diensten in 
het buitenland gevestigd zijn, en het feit dat veel van deze diensten gebruik maken van 
End-to-End versleuteling. 

• Voorwaarde is dat het meenemen in het 5G-traject niet tot onredelijke vertraging leidt 
voor de benodigde 5G wet- en regelgeving. 

5 	Politiek bestuurlijke context 
Buiten reikwijdte 

6 	Toelichting (Beperkt tot de zorgpunten bij roaming (functionele eis 2): 

Buiten reikwijdte 
Buiten reikwijdte Buiten reikwijdte 
Buiten reikwijdte 
Buiten reikwijdte 

2 



Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 	Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 
Buiten reikwijdte 
Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 
Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 	Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte  

Buiten reikwijdte 

Buiten reikwijdte 
Buiten reikwijdte 	r 

Buiten reikwijdte 	_Buiten reikwijdte 

7 	Voorportalen & Onderraden 
Reeds geaccordeerd in de ACEV 

8 Afstemming 
Gedeeld met de NCTV. 

gg:tfr~r-A, 
,~~emwmco",w,1 
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Kabinet Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 

Kabinet Minister-President 

Binnenhof 19 
2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 
www.rijksoverheld,ni 

Contactpersoon 

verslag Schriftelijke ACEV 
ME- 
11~11z.ni 

Omschrijving 	 Verslag schriftelijke ACEV 
Vergaderfatum en -tijd 	19 maart 2020 
VergaderOaats 	 Schriftelijk 

1. Opening en mededelingen 

Geen opmerkingen. 

2. Beleidsnota 5G en de opsporing 

De volgende opmerkingen zijn schriftelijk Ingebracht: 

AIVD: 
- 	De AIVD onderschrijft het belang van het doorvoeren van de 

noodzakelijke wettelijke aanpassingen om de bestaande en noodzakelijke 
opsporingsmethodieken te handhaven. 

- De uitrol van 5G brengt Ingrijpende technische veranderingen met zich 
mee en de verplichting tot aftapbaarheid van de netwerken zoals thans in 
de telecommunicatiewet geregeld is, dient te worden gehandhaafd. 

- De AIVD is dan ook akkoord met de Inzet van de voorliggende nota: onder 
coordinatie van MlnienV de benodigde aanpassing van wet- en 
regelgeving te laten voorbereiden. 
De AIVD onderschrijft ook de 5 functionele eisen (aan de 
telecomaanbieders) zoals opgenomen in de voorliggende nota. 
Wat voor de opsporingsdiensten geldt, is mutatie mutandis ook van 
toepassing op de inlichtingendiensten. In het belang van de nationale 
veiligheid moet gewaarborgd worden dat ook de inlichtingendiensten 
toegang blijven behouden tot de telecommunicatienetwerken.Dit is door 
de AIVD meermaals ingebracht op werkniveau alsook In hoogambtelijke 
onderraden. Echter, deze notie komt niet terug in de voorliggende nota. 
Deze dient dan ook op dit punt te worden aangepast. 
De diensten worden graag actief betrokken bij het voorgesteld traject van 
de noodzakelijke aanpassing van de wet- en regelgeving. Vanuit de rol die 
zij vervullen in het kader van de wet die de taken en de werkzaamheden 
van de inlichtingendiensten regelt, geldt deze eis ook voor de juristen van 
Constitutionele Zaken en Wetgeving van BZK. 

Datum 
20 maart 2020 

Onze referentie 
3728310 
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Kabinet Minister-President 

Datum 
20 maart 2020 

Onze referentie 
BZK 	 3728310 
De afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van BZK is tot nu toe nog niet 
betrokken geweest bij deze beleidsnota. Eventuele wijzigingen van Hoofdstuk 13 
Telecommunicatiewet zijn ook direct van belang voor de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten en voor de regeling in de Wiv 2017. Gezien 
verantwoordelijkheid van BZK voor de Wet op de inlichtingendiensten willen we er 
op aandringen CZW/cluster nationale veiligheid goed te betrekkingen bij de 
verdere uitwerking van deze beleidsnota ten aanzien van wetgeving. 

Daarnaast onderschrijft BZK de inbreng van de AIVD. 

Defensie 
Defensie stemt in conform de eerste alinea van het advies. Wel wenst Defensie als 
agendalid (laatste alinea) betrokken te blijven met oog op positie van de Kmar en 
de MIVD. 

EZK 
EZK is akkoord met het beginnen van de voorbereiding van de benodigde wet- en 
regelgeving conform de lijn voorgesteld in de beieidsnota. EZK markeert daarbij 
wel dat in de verdere uitwerking van de vastgestelde functionele eisen in wet- en 
regelgeving factoren als effectiviteit, proportionaliteit en een Europese aanpak bij 
de gekozen oplossingen van groot belang zijn voor EZK. 

Financiën 
Financiën kan instemmen met het vastleggen van de uitgewerkte functionele 
eisen in de relevante wet- en regelgeving door J&V. Wij vertrouwen erop dat de 
werkgroep 5G over de benodigde kennis beschikt om de functionele eisen op de 
juiste manier uit te werken en vast te leggen. 

Mocht hier bij andere leden van de ACEV eventueel nog onduidelijkheid over 
bestaan dan wil Financiën nog wijzen op de eerdere afspraak dat de kosten voor 
het gebruik maken van de functionele mogelijkheden gedekt worden door de 
opsporingsdiensten zelf. 

/&W 
IenW gaat akkoord mits, samen met I&W, een onderzoek gestart wordt naar de 
eventuele vertraging voor de invoering van 5G en de economische en operationele 
gevolgen hiervan, waaronder de vertragingen voor toepassingen die de 
verkeersveiligheid vergroten en doorstroming verbeteren (smart mobility). 

3. Verslag ACEV d.d. 3 maart 2020 (kenmerk: 3725990) 

Geen opmerkingen, daarmee is het verslag van d.d. 3 maart 2020 vastgesteld. 

4. W.v.t.t.k. 

Geen opmerkingen. 
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nr. C007 

In mei 2020 heeft de MCEV de bijgesloten beleidsnota 5G en de opsporing geaccordeerd - om 
de huidige mogelijkheden voor interceptie in het kader van opsporing en nationale veiligheid te 
behouden - en opdracht gegeven voor de uitwerking van de benodigde wet- en regelgeving. 
Een onderdeel van dit besluit, om de verplichtingen uit hoofdstuk 13 van de 
Telecommunicatiewet (Tw) ook te laten gelden voor Over-The-Top communicatiediensten 
(OTT) als Whatsapp e.d., wordt door EZK niet meer gesteund. Omdat daarmee wordt 
afgeweken van het MCEV besluit en dit de uitwerking van het wetsvoorstel conform dat besluit 
blokkeert, wil de minister van Justitie en Veiligheid deze impasse en gevolgen daarvan 
bespreken in de MCEV van 26 januari 2021. 
Het bezwaar van EZK behelst kort gezegd dat een aftapbaarheldsvereiste mogelijk een te grote 
Impact heeft op de beveiliging (encryptie) van elektronische communicatiediensten. De 
keerzijde is dat het merendeel van de interpersoonlijke communicatie via OTT 
communicatiediensten geschiedt en de bevoegdheid om communicatie tussen personen bij een 
verdenking of bedreiging voor de nationale veiligheid af te kunnen luisteren nog meer dan al 
het geval is aan waarde en effectiviteit inboet en daardoor een groot velligheldsrisico vormt. 
Voorts blijft er ook een economisch ongelijk speelveld bestaan tussen 
telecommunicatiediensten, die wel aan de verplichtingen uit hoofdstuk 13 Tw moeten voldoen, 
en elektronische communicatiediensten die een zelfde product aanbieden. 

Aanbieding 
Minister van Justitie en Veiligheid 

N.v.t. 

Selecteer 

N.v.t. 

N.v.t. 

Wet.svoorstel 

Titel en inhoud 
Wetsvoorstel behoud mogelijkheden interceptie 5G 

Instemmen met agendering In onderraad of ministerraad. 

Van 1 * 

Van 2 

Mede namens 1 

Mede namens 2 

Mede namens 3 

Type voorstel * 

Titel * 

Inhoud en doelstelling van het 
voorstel * 

Voorgesteld besluit * 

Rijksoverheid 

Aanbiedingsforrnulier 
voorACEV 

Behandeltraject 
Datum aanbieding * 	 07-jan-2021 

Kenmerk * 	 1  

Hamerstuk * 	 El Ja 	0 Nee 

Voorgaande behandeling * 	p Ja 	0 Nee 



Zie toelichting hierboven. 

❑ Nee 

(S1 Ja 	❑  Nee 

Z Ja 	❑  Nee 

❑ AZ 

❑ BZ ❑  

❑  BZK 

Def 

Contactpersonen 
Contactpersoon 1 

1102.e 

JenV/DGRR/DRC/F&O 

110.2.e  

1 10.2.e 	'@minjenv.n1 

Overeenstemming Aruba, Curaçao en Ei  ja  
Sint Maarten * 

Ambtelijk afgestemd * 

Overeenstemming bereikt op 
ambtelijk niveau * 

Overeenstemming bereikt met 

Omschrijving geschilpunten 

Naam * 

Afdeling * 

Telefoonnummer * 

E-mailadres * 

in 	overleg dir. niveau EZK en JenV 

❑ I&W ❑  SZW ❑  VWS ❑  LNV 

❑ OCW 	fz] JenV ❑  BH&OS 

Contactpersoon 2 

110.2.e 

JenV/DWJZ/SSR 

110.2.e  
110.2.e 	@minjenv.nl 

EJ N.v.t. 

❑ N.v.t. 

❑ N.v.t. 

EZK 

❑ Fin 

2 van 3 
Aanbiedingsformulier voor ACEV 

10.2.g 

Gevolgen rijksbegroting * 

Gevolgen apparaatsuitgaven * 

Gevolgen voor regeldruk * 

Overeenstemming met JenV 
inzake wetgevingstoets en 
effectenanalyse * 

Gevolgen en juridisch kader 
El Nee 

El Nee 

❑ Ja 	Z Nee 

❑ Ja 	❑  Nee, met bijlage 	❑  Nee, zonder bijlage Z N.v.t. 

Overeenstemming met JenV 
	❑  Ja 	❑  Nee, met bijlage 

	❑  Nee, zonder bijlage Z N.v.t. 
inzake fouten- en 
misbruiksignalering * 

Aan EU Notificatie voldaan * 

Verplichting int. verdragen en/of 
Europese regelgeving * 

❑ Ja 	❑  Nee 	Z N.v.t. 

❑ Ja 	Nee 

Overeenstemming BZK inzake 
beoordelingskader financiële/ 
bestuurlijke consequenties 
decentrale overheden en/of Caribisch 
Nederland * 

Interdepartementale afstemming 
❑ Ja 	❑  Nee 	N.v.t. 

Formulier nummer 20191220-01 
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Aanbiedingsformulier voor ACEV 

Ambtelijk voorportaal 
Intern registratienummer • 	10.2.g 

Eventuele mededelingen 
	Is eerder behandeld in MCEV van mei 2020. 

Beantwoording IAK vragen * 	D Ja 	(21 Nee 
Indien in de toelichting van voorgesteld beleid of van een voorgestelde wet/amvb duidelijk wordt ingegaan op de IAK-vragen kan ook worden 
volstaan met een kort antwoord en een verwijzing naar de betreffende onderdelen van de toelichting 

Formulier nummer 20191220-01 



Ter agendering voor ACEV 14 januari en MCEV 26 januari. L022.e ; zal voor agendapunt aansluiten b j overleg. 
Paminconummers: 
Instructie: 
Toelichting op documenten: Verzoek MJenV om impasse uitwerking interceptiewetgeving te bespreken in MCEV (na ACEV). 

1 Digitale minuut - AanbiedingsFormulier ACEV 5G en de opsporing jan 2021 

Digitale minuut: Interceptie in 5G mobiele netwerken - 2638005 

AanbiedingsFormulier ACEV 5G en de opsporing jan 2021 

Werkstroomverloop 

- BD/NCTV Paraferen - NCTV. behandeld door 10.2.e 
06-01-2021 11:51 
bespreek nog graag met DGRR insteek voor ACEV en MCEV. Ook vanuit NCSC en NCTV grote aarzelingen tav deze stap met 
het oog op andere veiligheidsrisico's die kleven aan verzwakking encryptie. Inzet zou op technische oplossingen moeten liggen 
die dergelijke risico's mitigeren. 

Paraferen 0 
05-01-2021 13:17 

behandeld door10:2 - BD/DWJZ/SSR 

Document 'Beleidsnota 5G en de opsporing' toegevoegd doorT0 
05-01-2021 08:07 

- BD/DRC/FO 

Document 'Nota ACEV' toegevoegd door 10.2.e 
05-01-2021 08:07 

- BDIDRC/FO 

.é 
0 

Paraferen -10: 
05-01-2021 09:19 

- BD/DRC/FO behandeld doorip, 

Ter Info -Lek 
06-01-2021 11:51 

Document 'AanbledingsFormulier ACEV 5G en de opsporing jan 2021.pdf toegevoegd door 0 
BD/DRC/FO 
05-01-2021 08:07 

nr. C008 
ssdi 

`12W/I' 

000 4822000 
Organisatieonderdeel 
DRC 

Behandelaar zaak 

	

0.2.e 	- BD/DRC/FO 

Werkstroomeigenaar 

	

Wgze 	 - BD/DRC/FO 

Datum en tijd aangeboden 
09-01-2021 om 15:51 

Werkstroom afgesloten 
09-01-2021 15:51 



.412,  

'et.N61.$ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

nr. C009 

ACEV 

nota Interceptie 5G en OTT diensten 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www. rijksoverheid.nl/jenv  

Datum 
21 december 2020 

Ons kenmerk 
3173774 

Doel 
U te informeren over een verschil van inzicht dat is ontstaan tussen EZK en JenV 
waardoor geen uitvoering gegeven kan worden aan het MCEV-besluit van mei 
2020 om Over-the-Top-communicatiediensten (OTT-communicatiediensten) als 
WhatsApp, Signal e.d. wettelijk te verplichten om hun communicatiedienst 
zodanig in te richten dat communicatie daarover opgenomen (afgetapt) kan 
worden ten behoeve van de opsporing of nationale veiligheid. 

De minister van JenV wil deze impasse en een besluit over het vervolgproces in 
de MCEV van 26 januari bespreken. 

Toelichting 
In de MCEV van mei 2020 is, op basis van eerder besluitvorming in de ACEV en 
MCEV in 2019 en 2020, ingestemd met bijgesloten beleidsnota '5G en de 
opsporing'. Op basis daarvan is gestart met de uitwerking van de daarbij beoogde 
wet- en regelgeving. Onderdeel van dat besluit is dat de verplichtingen uit 
hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet — waaronder interceptie, met andere 
woorden het opnemen van communicatie - van toepassing worden voor alle 
aanbieders van elektronische communicatiediensten, waaronder OTT-
communicatiediensten. Dat is nodig om interceptie van gesprekken tussen 
personen als effectief middel voor de opsporings- en veiligheidsdiensten te 
behouden, omdat de laatste tien jaar het merendeel van de interpersoonlijke 
communicatie via OTT-communicatiediensten is gaan verlopen. Communicatie via 
deze diensten is niet af te luisteren, omdat deze dusdanig zijn versleuteld (o.a. 
met end-to-end encryptie). Dit heeft in toenemende mate grote gevolgen voor de 
effectiviteit van de opsporing en risico's voor de nationale veiligheid. Deze 
gevolgen kunnen worden ondervangen door deze diensten te verplichten om, 
naast adequate beveiliging, bij een rechtmatige vordering communicatie 
onversleuteld aan een opsporings- of inlichtingen en veiligheidsdienst ter 
beschikking te stellen. Gelijk aan de verplichting zoals die reeds bestaat voor 
aanbieders van telecommunicatiediensten. Daarmee wordt tevens een gelijk 
speelveld gecreëerd tussen OTT-communicatiediensten en de 
telecommunicatiediensten, die daarna aan dezelfde regels moeten voldoen. 

Het ministerie van EZK heeft recent bezwaren geuit tegen de omzetting van het 
MCEV besluit in wet- en regelgeving, omdat dit vereiste zou kunnen betekenen 
dat OTT-communicatiediensten hun encryptie dusdanig aanpassen dat deze niet 
meer veilig genoeg zou zijn en daarmee mogelijk in strijd is met het 
kabinetsstandpunt uit 2016 over encryptie. JenV onderschrijft vanuit haar 
verantwoordelijkheid voor cyberveiligheid het belang van goed beveiligde 
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communicatie door encryptie, maar acht het ook van groot belang dat 
rechtmatige toegang tot communicatie en bewijs voor opsporings- en 
veiligheidsdiensten mogelijk blijft, in lijn met het MCEV besluit van mei 2020. De 
wijze waarop (onder andere) aanbieders van elektronische communicatiediensten 
daar technisch invulling aan kunnen geven zal door de Europese Commissie 
worden verkend. De Commissie is daartoe in de EU-raadsverklaring van 14 
december jl. opgeroepen. 

Vanwege de impasse kan het MCEV-besluit op dit onderdeel niet meer ten uitvoer 
worden gebracht en is bespreking en nieuwe besluitvorming in de MCEV nodig om 
het wetsvoorstel, dat ook andere belangrijke onderdelen ten behoeve van 
interceptie bij de uitrol van 5G bevat, verder uit te kunnen werken. 

Opties voor vervolg 
Voor de uitkomst van de heroverweging zijn drie opties voorstelbaar: 

1. De MCEV herbevestigt het besluit van mei 2020 en OTT-
communicatiediensten worden in de Telecommunicatiewet (Tw) tot 
dezelfde inrichtings- en medewerkingseisen verplicht als 
telecommunicatiediensten. 

2. Hetzelfde als 1, maar de gewijzigde wet treedt nog niet in werking voor 
017-communicatiediensten. De inwerkingtreding wordt afhankelijk 
gemaakt van de uitkomsten van de verkenning door de Europese 
Commissie. Dit kan worden uitgelegd in de memorie van toelichting van 
het wetsvoorstel. 

3. De MCEV-neemt het besluit om de OTT-communicatiediensten niet meer 
onder de verplichtingen van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet te 
plaatsen. 

Nota bene: met optie 3 besluit de MCEV tevens dat een belangrijk instrument 
van opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn effectiviteit 
voor een steeds groter deel verliest. 

Bijlage 
MCEV beleidsnota '5G en de opsporing'. 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
DGRR_DRC-GC 

Datum 
21 december 2020 

Ons kenmerk 
3173774 
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nr. C010 

Annotatie ACEV 14 januari 2020 

Spreektekst ter introductie: 
Waarover gaat het:  

- 

	

	Interceptie is een belangrijk instrument voor de opsporings- veiligheidsdiensten. Maar wordt 
al jaren steeds minder effectief door gebruik versleutelde OTT-communicatiediensten en de 
komst van 5G. 
Dat kunnen we ten dele nog tegengaan. 

- Daarom hebben JenV, EZK en de opsporings- en veiligheidiensten twee jaar geleden 
beleidstraject gestart om te kijken hoe. 

- Dat heeft uiteindelijk geleid tot een een gezamelijke beleidsnota die u in maart 2020 heeft 
behandeld. En die daarna in mei 2020 door de MCEV is aangenomen. 
Vandaag spreken we over een van de toen genomen besluiten: om alle elektronische 
communicatiediensten, waaronder OTT-diensten, onder de verplichtingen van hoofdstuk 13 
van de Telecomwet te plaatsen. 

- Al die diensten moeten dan zorgen dat ze een communicatie onversleuteld aftapbaar kunnen 
maken ten behoeve van de opsporing of nationale veiligheid. 

Wat wil JenV bespreken:  
- Recent is tussen EZK en JenV een verschil van inzicht ontstaan over de omzetting van dit 

MCEV besluit in wetgeving. Ondanks gesprekken blijkt er een fundamenteel verschil van 
inzicht te zijn. 

- Omdat het een impasse is ten aanzien van een MCEV besluit wil de minister van JenV die 
impasse en hoe daar mee om te gaan ook daar bespreken. 

- Om dit te agenderen heb ik volstaan met een wat meer procedurele nota, omdat alle 
inhoudelijk argumenten, gevolgen en mogelijke alternatieven reeds uitvoerig in het 
gezamenlijk beleidstraject (van twee jaar met EZK zijn) geanalyseerd en meegewogen bij de 
totstandkoming van beleidsnota en bij de besluitvorming door de MCEV in mei 2020. 

- Voorts heeft JenV conform de voorwaarde in het MCEV besluit, samen met EZK en de 
behoeftestellers, bekeken of dit besluit in hetzelfde wetsvoorstel moet worden 
meegenomen als de voor 5G benodigde wetswijzigingen, om te zorgen dat die niet 
onverantwoord vertraagd zouden worden. Dat gevaar is er (nog) niet. 

Welke besluit wil JenV van de MCEV 
- Er is geen enkel inhoudelijk nieuw feit naar voren gekomen om het proces tot en de merites 

van het principebesluit van de MCEV in twijfel te trekken. 
OTT-communicatiediensten moeten hun dienst zo inrichten dat de communicatie beveiligd is 
en tegelijk aftapbaar kan worden gemaakt. Net  zoals telecomaanbieders dat nu doen. 
Waar we wel nog nadere analysemogelijkheden zien is in de vraag "hoe" de OTT-
communicatiedeinsten dat moeten gaan doen, zodat het ook veilig genoeg blijft. 
Daarom stelt JenV voor om de MCEV te vragen om te beslissen om het door de MCEV in mei 
2020 genomen principebesluit - dat alle aanbieders van elektronische communicatiediensten 
aan de eisen en verplichtingen van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet moeten 
voldoen — alsnog in de wet te verwerken. 
Maar, om deze verplichting voor OTT—communicatiediensten pas later in werking te laten 
treden. 
Optie 2 uit de voorliggende nota. 
Daarmee nemen we een stapje in de juiste richting, maar geen onverantwoorde risico's. 
De wijze waarop OTT-diensten hun dienst daadwerkelijk aftapbaar moeten gaan maken 
wordt te zijner tijd niet lichtzinnig genomen. Deze inwerkingtreding moet wat ons betreft 
dan ook voorgelegd worden aan beide Kamers. 
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Kabinet Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 

nr. C011 

T 

Vergaderplaats 	 Trêveszaai 
Aanwezig 

Afwezig 

(OCW), 

	

(AZ), 	(KNP), 11~111(DEF), 
(LNV), 	 (AZ), 

	

(BHOS), 	(MIVD), 
alleen agendapunt 6), (AZ), 

(AIVD), 	(EZK), 
(BZK). 

(FIN). 
(BZ), 

(I&W), 

(NCTV), 

Buiten reikwijdte 

verslag Ac. 

Omschrijving 	 2021-01-18: ACEV, verslag 
Vergaderdatum en -tijd 	18 januari 2021, 15.00 - 16.30 uur 

Kabinet Minister-President 

Binnenhof 19 
2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 
2500 CA Den Haag 
vnvw.rijksoverheld.n1 

Contactpersoon 

Datum 
18 Januari 2021 

Onze referentie 
3749037 

1. Opening en mededelingen 

1151111111.91111~11111MMIIIIIIIIINIMhuift aanal bij de bespreking van 
agendapunt 6. 

2. State' I~ii
mmimummiummi
ngen 
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Kabinet Minister-President 

Datum 
18 Januari 2021 

Onze referentie 
3749037 

b. Kamerbrief met beleidsreactie dreigingsbeeld en voortgang 
aanpak tegengaan statelijke dreigingen 
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3. 	Formatiefisches EV, cybersecurity en vitaal 

Kabinet Minister-President 

Datum 
18 januari 2021 

Onze referentie 
3749037 

Pagina 3 van 7 



Kabinet Minister-President 

Datum 
18 januari 2021 

Onze referentie 
3749037 
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Onze referentie 
3749037 

Kabinet Minister-President 

Datum 
18 januari 2021 

4. Kamerbrief planbureau voor de veiligheid en onderzoek 
strategische afhankelijkheden (motie Heerma & Segers) 

5. Brief wettelijke verkenning cyber 
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Kabinet Minister-President 
Datum 
18 januari 2021 

Onze referentie 
3749037 

6. Wetgeving interceptie 5G en OTT 

heet 
	

(J&V) welkom voor de bespreking van dit 
agendapunt. 

excuseert zich allereerst voor het ontbreken van overeenstemming 
met EZK over de voorliggende nota. Daarna meldt spreker dat de MCEV in mei 
2020 de beleidsnota '5G en de opsporing' heeft geaccordeerd, om de huidige 
mogelijkheden voor interceptie In het kader van opsporing en nationale veiligheid 
te behouden en verdere benodigde wet- en regelgeving uit te werken. Volgens 
spreker wordt een onderdeel van dit besluit (om de aftapverplichtingen uit 
hoofdstuk 13 en de Telecommunicatiewet ook te laten gelden voor OTT-
communicatiediensten als Whatsapp) niet meer door EZK gesteund. Omdat dit 
een negatieve impact op de nationale veiligheid zou hebben, en omdat daarmee 
zou worden afgeweken van het MCEV-besluit, wil de minister van XiiV dat 
bespreken in de MCEV. 

meldt dat EZK de eigen argumentatie inderdaad niet herkent in de 
nota, waardoor de MCEV niet goed zou worden geïnformeerd bij doorgeleiding. 
Kern van het bezwaar van EZK behelst dat een aftapbaarheidsvereiste mogelijk 
een te grote (negatieve) impact heeft op de encryptie van elektronische 
communicatiediensten en dus op de veiligheid van het berichtenverkeer. 
Technisch betreft het een risicovolle ingereep, die het ook andere partijen veel 
makkelijker zou maken om in te breken in de encryptie. 

111111 	meldt dat het vanuit inlichtingenperspectief 
noodzakelijk is om een aftapmogelijkheid ten aanzien van de OTT-diensten te 
behouden vanwege de hoeveelheid communicatie via die diensten. 

beaamt dat de opsporing op grote achterstand zou komen te staan 
indien die mogelijkheid niet wordt geboden om mee te lezen in het kader van 
opsporing. 

meldt dat het van belang is om ook de EU-besluitvorming die 
hierover in de maak is af te wachten. 

meldt dat het voorstel van I&V daarom is om het MCEV-besluit van 
mei 2020 te herbevestigen, maar de inwerkingtreding afhankelijk te maken van 
de uitkomst van de verkenning door de Europese Commissie. Die optie doet recht 
aan het eerdere MCEV-besluit, is tevens een stap vooruit en borgt de risico's. 
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Buiten reikwijdte 

Kabinet Minister-President 

Datum 
18 januari 2021 

Onze referentie 
10.2.e 	stelt dat het stuk eerst beter moet worden afgestemd tussen .I&V 3749037 
en EZK, zodat beide departementen zich in de Inhoud van de oplegger kunnen 
vinden. Een aangepaste versie kan dan besproken worden in de eerstvolgende 
ACEV van 11 februari. Daarna kan het stuk worden doorgeleid naar de MCEV. 

7. Opdrachtverlening Semicon i.h.k.v. versnellingstraject 

Volgt separaat In deelverslag vanwege rubricering. 

8. Verslag ACEV d.d. 3 december 2020 

Buiten reikwijdte 

9. W.v.t.t.k. 
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Handtekening bewindspersoon 

Oalle 

Minister van Justitie en Veiligheid 

nr. C012 

Rijksoverheid 

Aanbiedingsformulier 
voor MCEV 

Van 1 

Van 2 

Mede namens 1 

Mede namens 2 

Mede namens 3 

Type voorstel ' 

Titel 

Inhoud en doelstelling van het 
voorstel 

Aanbieding 
Minister van Justitie en Veiligheid 

N.v.t. 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

N.v.t. 

N.v.t. 

Wetsvoorstel 

Titel en inhoud 
Wetsvoorstel aftapbaarheld OTT-communicatiediensten 

Bijgesloten nota is door JenV en EZK opgesteld en besproken in de ACEV van 11 februari 2021. 
Het verslag van dle bespreking is tevens toegevoegd. 

Doel van de nota is u te informeren over de dilemma's die ten grondslag liggen aan de vraag 
hoe zorgvuldig invulling gegeven kan worden aan het MCEV-besluit van mei 2020 om Over-
The-Top-communicatlediensten (OTT) - zoals WhatsApp e.d. - net als 
telecommunicatiediensten wettelijk te verplichten om hun communicatiediensten, in het 
bijzonder met betrekking tot encryptle, zodanig in te richten dat communicatie daarover 
afgetapt kan worden ten behoeve van de opsporing of nationale veiligheid. De communicatie 
via OTT-communicatiediensten is vaak beveiligd met end-to-end encryptle en daardoor, in 
tegenstelling telecommunicatiediensten, niet inhoudelijk af te luisteren. Dit heeft in 
toenemende mate gevolgen voor de effectiviteit van de opsporing en risico's voor de nationale 
veiligheid. EZK voorziet ondanks eerdere besluitvorming en debat hierover toch risico's ten 
aanzien van veilige encryptie als OTT-communicatiediensten aftapbaar worden. 
Vervolgens is het doel dat u, na kennisname over de gevolgen en risico's, een keuze maakt uit 
de in de nota geschetste opties. 

Anders nl. 

De MCEV wordt gevraagd om op basis van de bijgesloten nota en stukken kennis te nemen van 
de impasse m.b.t. de uitvoering van een onderdeel van het MCEV besluit van mei 2020 - 
aftapbaarheld van OTT-communicatiediensten - en een besluit te nemen over hoe hiermee om 
te gaan. In de bijgevoegde nota worden vier opties voor een vervolg geschetst. 

Voorgesteld besluit 

Eigen formulering 

Behandeltraject 
Datum aanbieding 	 16-feb-2021 

Kenmerk ' 	 1 Digijust 2638005 

Hamerstuk '` 	 ❑  Ja 	E Nee 

Voorgaande behandeling ' 	E Ja 	111 Nee 

Behandeld door * 	 Ambtelijke Commissie Economie en Veiligheid (ACEV) 

Datum voorgaande behandeling • 	11 februari 2021 

Formulier nummer 20191220-01 



2 van 2 
Aanbiedingsformulier voor MCEV 

Gevolgen en juridisch kader 

	

1113a 	E Nee 

	

E Ja 	E Nee 

❑ Ja 	E Nee 

❑ Ja 	❑  Nee, met bijlage 	❑  Nee, zonder bijlage zi N.v.t. 

❑ Ja 	❑  Nee, met bijlage 	❑  Nee, zonder bijlage E N.v.t. 

❑ Ja 	❑  Nee 	[EI N.v.t. 

❑ Ja 	E Nee 

Gevolgen rijksbegroting * 

Gevolgen apparaatsuitgaven * 

Gevolgen voor regeldruk 

Overeenstemming met JenV 
inzake wetgevingstoets en 
effectenanalyse * 

Overeenstemming met JenV 
inzake fouten- en 
misbruiksignalering * 

Aan EU Notificatie voldaan * 

Verplichting int. verdragen en/of 
Europese regelgeving * 

Overeenstemming BZK inzake 
beoordelingskader financiële/ 
bestuurlijke consequenties 
decentrale overheden en/of Caribisch 
Nederland * 

Interdepartementale afstemming 
❑ Ja 	❑  Nee 	Z N.v.t. 

Overeenstemming Aruba, Curaçao en E  ja  
Sint Maarten * 

Ambtelijk afgestemd * 

Overeenstemming bereikt op 
ambtelijk niveau * 

Geen overeenstemming bereikt met 

Omschrijving geschilpunten 

Naam * 

Afdeling * 

Telefoonnummer * 

E-mailadres * 

	

E Nee 	E N.v.t. 

	

E Ja 	❑  Nee 	❑  N.v.t. 

❑ Ja 	Nee 	❑  N.v.t. 

❑ AZ 	❑  BZK 	EZK 

❑ BZ 	❑  Def 	❑  Fin 

Contactpersonen 
Contactpersoon 1 

110.2.e  

ilenV/DGRR/DRC/F&O 

110.2.e 

1 10.2-e 	:@minjenv.n1 

in IACEV 

❑ I&W ❑  SZW ❑  VWS ❑  LNV 

OCW 
	

❑  JenV 
	

BH&OS 

Contactpersoon 2 

I EZK 

Ito~ 
I In7.07:5777,  ,@rninezk.n1 

Verschil van inzicht of en op welke wijze uitvoering moet worden gegeven aan het MCEV besluit 
van mei 2020 om OTT-communicatiediensten onder de verplichtingen (zoals aftapbaarheid) 
van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet te brengen. 

Formulier nummer 20191220-01 



nr. C012a ,5:2? 
ki~f% 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

ACEV en MCEV 

nota Interceptie 5G en OTT diensten 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www. rijksoverheid. ni/jenv  

Datum 
31 janauri 2021 

Ons kenmerk 
3224530 

Doel 
• U te informeren over de dilemma's die ten grondslag liggen aan de vraag 

hoe zorgvuldig invulling gegeven kan worden aan het MCEV-besluit van 
mei 2020 om Over-The-Top-communicatiediensten (OTT) net als 
telecommunicatiediensten wettelijk te verplichten om hun 
communicatiedienst, in het bijzonder met betrekking tot encryptie, 
zodanig in te richten dat communicatie daarover afgetapt kan worden ten 
behoeve van de opsporing of nationale veiligheid. 
Vervolgens is het doel dat u, na kennisname over de gevolgen en risico's, 
een keuze maakt uit de hieronder geschetste opties en deze ter 
besluitvorming doorgeleidt aan de MCEV, conform het verzoek daartoe 
van de Minister van Justitie en Veiligheid. 

Beslispunt 
In de MCEV van mei 2020 is, op basis van eerdere besluitvorming en een 
beleidstraject van JenV en EZK in de ACEV en MCEV in 2019 en 2020, ingestemd 
met bijgesloten beleidsnota '5G en de opsporing'. Op basis daarvan is gestart met 
de uitwerking van de daarbij beoogde wet- en regelgeving. Onderdeel van dat 
besluit is dat de verplichtingen uit hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet -
waaronder interceptie/kunnen tappen - die nu enkel gelden voor openbare 
telecommunicatiediensten ook van toepassing worden voor alle aanbieders van 
elektronische communicatiediensten, waaronder OTT-communicatiediensten, 
zoals WhatsApp, Signal, Telegram, etc. Dat is nodig om interceptie van 
gesprekken tussen personen als effectief middel voor de opsporings- en 
veiligheidsdiensten te behouden, omdat de laatste tien jaar het merendeel van de 
interpersoonlijke communicatie via versleutelde OTT-communicatiediensten is 
gaan verlopen. De communicatie via OTT-diensten is beveiligd met end-to-end 
encryptie en daardoor, in tegenstelling telecommunicatiediensten, niet inhoudelijk 
af te luisteren. Dit heeft in toenemende mate grote gevolgen voor de effectiviteit 
van de opsporing en risico's voor de nationale veiligheid. 

Bij het MCEV-besluit is tevens bepaald dat verkend zal worden of de realisatie van 
dit besluit kan worden meegenomen in het reeds lopende wetsvoorstel voor het 
behoud van interceptiemogelijkheden bij de komst van 5G. Dat kan, maar EZK 
voorziet ondanks eerdere besluitvorming en debat hierover toch risico's ten 
aanzien van veilige encryptie als OTT-diensten aftapbaar worden. 
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Een voor dit beslispunt relevante recente ontwikkeling is dat de Kamer de brief 
van de Minister van JenV over de EU-Raadsconclusies over rechtmatige toegang 
tot versleuteld bewijs van 14 december jl. controversieel heeft verklaard (zie 
bijlage voor de brief). 

Om een vervolg te geven aan het MCEV-besluit ligt een viertal opties voor: 
1. De MCEV handhaaft haar besluit van mei 2020 dat OTT-

communicatiediensten in de Telecommunicatiewet (Tw) tot dezelfde 
inrichtings- en medewerkingseisen worden verplicht als 
telecommunicatiediensten. 

2. Hetzelfde als 1, maar de gewijzigde wet treedt nog niet in werking voor 
OTT-communicatiediensten. Een besluit over eventuele inwerkingtreding 
wordt pas later genomen, mede op basis van de verkenning naar toegang 
tot versleuteld digitaal (bewijs)materiaal door de Europese Commissie. De 
Commissie gaat dit verkennen naar aanleiding van de EU raadsverklaring 
van december jl. Dit kan worden uitgelegd in de Memorie van Toelichting 
van het wetsvoorstel. 

3. De MCEV besluit om nog geen wijzigingen in de Tw op te nemen en eerst 
de effecten van een verplichting tot ontsleuteling t.b.v. aftappen in kaart 
te brengen. Hiertoe kan de Europese technische inventarisatie benut 
worden, waarbij ook de OTT-spelers worden betrokken. Vervolgens kan er 
een belangenafweging plaatsvinden op grond waarvan de MCEV kan 
besluiten tot het al dan niet alsnog opnemen van een dergelijke bepaling 
in de Tw. 

4. De MCEV neemt het besluit om voorlopig af te zien van het opnemen van 
een verplichting tot het aftappen OTT-dienstverleners. 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 

Datum 
31 janauri 2021 

Ons kenmerk 
3224530 

Standpunt JenV  
JenV onderschrijft vanuit haar verantwoordelijkheid voor cyberveiligheid het 
belang van goed beveiligde communicatie door encryptie, maar acht het ook van 
groot belang dat rechtmatige toegang tot communicatie en bewijs voor 
opsporings- en veiligheidsdiensten mogelijk blijft, in lijn met het MCEV besluit van 
mei 2020. De operationele noodzaak hiertoe is groot en neemt in een hoog tempo 
toe. Sinds 2016 (het encryptiestandpunt) is de wereld steeds verder 
gedigitaliseerd en is de versleuteling en omvang van de communicatie via OTT-
communicatiediensten sterk toegenomen. Met als gevolg dat onze opsporings- en 
veiligheidsdiensten steeds minder toegang daartoe hebben. Ook bedienen steeds 
meer criminaliteitsvormen zich in toenemende mate van de online 
communicatiemogelijkheden en zien we een grote verschuiving van off- naar 
online criminaliteit. 
De noodzaak voor het realiseren van toegang tot versleutelde informatie voor de 
opsporingen is ook in het encryptiestandpunt van het Kabinet uit 2016 
opgenomen. Het netto resultaat tot nu toe is echter - ondanks vele inspanningen 
en wetgevingstrajecten vanuit JenV - dat er steeds minder toegang tot 
versleutelde communicatie en informatie is. 
Een derde belangrijk argument om OTT-communicatiediensten te verplichten om 
aan de inrichtings- en medewerkingseisen van hoofdstuk 13 te laten voldoen is 
het ongelijke speelveld dat er is tussen deze diensten en de traditionele 
telecommunicatiediensten. Ze leveren dezelfde dienst - communicatie tussen 
personen - maar alleen de telecommunicatiediensten moeten aan die eisen van 
hoofdstuk 13 van de Tw voldoen. 10.2,g 

Daarnaast vinden we tot op heden de encryptie en 
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andere maatregelen die de telecommunicatiediensten toepassen om 
communicatie via hun diensten te beschermen ook niet onveilig. Zij kunnen door 
de verplichtingen van hoofdstuk 13 Tw - o.a. om aftapbaar te zijn - geen end-to-
end encryptie toepassen zoals de OTT-diensten dat doen. Toch hebben zij alsnog 
voldoende mogelijkheden om onze communicatie adequaat te beschermen tegen 
het afluisteren door kwaadwillende derden. 
JenV erkent dus het dilemma op basis waarvan EZK zich genoodzaakt ziet om het 
MCEV besluit te heroverwegen, maar ziet daarin geen nieuw argument voor en 
reden toe. De argumenten - gevolgen voor de versleuteling, alternatieven, 
Europees traject etc. - zijn ook in het gezamenlijk beleidstraject dat aan het 
MCEV besluit vooraf is gegaan meegenomen en -gewogen. De keuzes is toen 
gezamenlijk gemaakt om, ondanks het dilemma, OTT-communicatiediensten in de 
Tw te verplichten om hun dienst zodanig in te richten dat communicatie daarover 
door de opsporings- een veiligheidsdiensten afgetapt kan worden. 

JenV stelt daarom voor om het MCEV besluit van mei 2020 te herbevestigen en 
om te zetten in een wetsvoorstel, maar om ter compromis deze wettelijke 
verplichting voor OTT-communicatiediensten nog niet in werking te laten treden; 
optie 2 uit de mogelijkheden hierboven. Dan houden we vast aan de normatief 
duidelijke keuze dat ook OTT-communicatiediensten evenals 
telecommunicatiediensten, die een zelfde product leveren, aftapbaar moeten zijn. 
En dus ook evengoed beveiligd kunnen worden. Omdat de bepaling niet in 
werking treedt heeft deze echter nog geen gevolgen voor de encryptiewijze van 
OTT-communicatiediensten. Een besluit over het al dan niet in werking laten 
treden zal dan later, mede gebaseerd op de uitkomsten van de verkenning door 
de Europese Commissie, door het Kabinet en de Kamers worden genomen. 
Hiermee nemen we een stapje om uit de impasse te komen die sinds het 
encryptiestandpunt bestaat en steeds meer gevolgen heeft voor de opsporing en 
nationale veiligheid. Tevens geeft de overheid daarmee een duidelijk signaal dat 
zij bepaalt wat veilig is, moet en mag en niet de (grote) technologiebedrijven. 
Zonder dat meteen een onverantwoorde stap wordt genomen. Mogelijk dat het de 
technologiebedrijven - waarvan de grootste spelers de rijkste en technologisch 
meest geavanceerde bedrijven ter wereld zijn - ook welwillender maakt om zelf 
met proportionele oplossingsvoorstellen te komen, hetgeen ze tot nu toe niet 
doen. 
JenV wijst de deelnemers er wel op dat met optie 2, 3 en 4 uit deze nota de reeds 
bestaande en steeds verder toenemende ineffectiviteit van interceptie voor 
opsporings- en veiligheidsdiensten en gevolgen daarvan voor onze veiligheid blijft 
en daarmee gezamenlijk door de leden van de ACEV en MCEV wordt aanvaard. 

Standpunt EZK  
Communicatie van OTT-diensten wordt beveiligd door middel van end-to-end 
encryptie. Hierbij heeft de dienstverlener zelf geen sleutel (lees: toegang) tot de 
communicatie. De communicatieboodschap wordt op het apparaat van de 
eindgebruiker pas ontsleuteld. Encryptie is van belang voor de beveiliging van 
gecommuniceerde en opgeslagen informatie en voor de integriteit van ICT-
systemen, die in toenemende mate van belang zijn voor het functioneren van de 
samenleving (burgers èn bedrijfsleven). Daarmee vormt end-to-end encryptie in 
het digitale communicatieverkeer een belangrijke waarborg voor de bescherming 
van privacy en het communicatiegeheim (incl vertrouwelijke bedrijfsinformatie). 
EZK erkent volmondig het belang van de digitale opsporing, maar wijst op het 
kabinetsstandpunt van 2016 dat stelt dat er "op dit moment geen zicht [is] op 
mogelijkheden om [...] encryptie producten te verzwakken zonder daarmee de 
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Ons kenmerk 
3224530 

Pagina 3 van 5 



veiligheid van digitale systemen die van encryptie gebruik maken te 
compromitteren."Hetzelfde kabinetsstandpunt benadrukt ook dat "door een 
technische ingang in een encryptie product te introduceren die het voor 
opsporingsinstanties mogelijk zou maken versleutelde bestanden in te zien, 
kunnen digitale systemen kwetsbaar worden voor bijvoorbeeld criminelen, 
terroristen en buitenlandse inlichtingendiensten." Dit standpunt is wat EZK betreft 
nog steeds actueel: technisch gezien is het tot op heden niet mogelijk 
communicatie via OTT-diensten af te tappen zonder deze systemen kwetsbaar te 
maken voor misbruik door kwaadwillenden. Bovendien is nog steeds niet helder in 
kaart gebracht wat de precieze negatieve effecten van ontsleuteling zijn, en is 
nog niet (afdoende) verkend of er technische mogelijkheden zijn die voldoende 
rekening houden met de negatieve effecten. De Tweede Kamer heeft meermaals 
aangegeven dat het sterke encryptie als een belangrijk speerpunt ziet binnen 
onze samenleving.1  Inmiddels is de meest recente kabinetsbrief omtrent 
versleuteld bewijs (14 december jl.) controversieel verklaard. 

Om die reden wil EZK inzetten op optie 3: eerst de effecten van een verplichting 
tot ontsleuteling t.b.v. aftappen in kaart te brengen alvorens wijzigingen in de Tw 
op te nemen. Dit kan door opvolging te geven aan de EU-raadsverklaring van 14 
december jl. waarin de Europese Commissie wordt gevraagd samen met 
internetdienstverleners en de wetenschap een inventarisatie uit te voeren naar 
technische mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Naar 
aanleiding van de inventarisatie volgen er mogelijk technische oplossingen. Deze 
dienen beoordeeld te worden aan de hand van noodzakelijkheid, evenredigheid en 
proportialiteit. 

In aanvulling hierop stelt EZK dat een Europese aanpak ook de voorkeur verdient 
ten behoeve van het belang van een gelijk speelveld op de Europese interne 
markt, mede gelet op het grensoverschrijdende karakter van OTT-
dienstverlening. In de genoemde brief van 14 december jl. aan de Tweede Kamer 
onderschrijft het kabinet ook dat er een focus moet liggen op onderzoek naar 
technische oplossingen en dat tevens een Europese aanpak genomen zou moeten 
worden.2  

Wat betreft het door JenV aangestipte gelijk speelveld tussen de internationale 
OTT-dienstverleners en nationale aanbieders van openbare 
telecommunicatiediensten merkt EZK op dat de dienstverlening (klassieke 
spraakverkeer en SMS-verkeer) van deze telecommunicatiedienstaanbieders 
nimmer op sterke encryptie is gestoeld. Destijds was end-to-end encryptie nog 
niet gebruikelijk, het kan nu niet worden ingevoerd vanwege de bestaande 
aftapverplichting en het betreft alleen communicatie binnen het eigen netwerk 
van de nationale aanbieder van openbare telecommunicatiediensten. Bij OTT-
dienstverlening gaat het berichtenverkeer over meerdere onbekende (ook 
buitenlandse) netwerken. Sterke encryptie is nodig om de communicatie van OTT-
dienstverleners over deze onbekende netwerken adequaat te kunnen 
beschermen, anders wordt de communicatie voor derden, waaronder 
kwaadwillenden, eenvoudig toegankelijk. OTT-spelers, die internationaal actief, 
zijn zullen technologie niet aanpassen wegens de wensen van enkel Nederland. 
Indien een dergelijke nationale bepaling van kracht wordt zullen de OTT-
dienstverleners naar verwachting hun diensten niet meer aanbieden. 

1  Kamerstukken II 21 501-02, 2232 (motie Baudet). 
2  Kamerstukken II 21 501-02, 2232(motie Baudet). 
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Goedwillende gebruikers, consumenten en bedrijfsleven, zullen hierdoor 
benadeeld worden. De Nederlandse gebruikers zullen zich vervolgens wenden tot 
buitenlandse OTT-aanbieders (die niet behoeven te voldoen aan de Tw). Dit is 
geen goede ontwikkeling van de Nederlandse digitale economie, noch voor de 
wens om grip te krijgen op versleutelde communicatie. Een dergelijke mogelijke 
ontwikkeling onderstreept dat een Europese aanpak sterk prevaleert ten opzichte 
van een nationale aanpak. 

Bijlage 
- MCEV beleidsnota '5G en de opsporing' 
- Kamerbrief d.d. 14 december 2020 'raadsconclusies over rechtmatige 

toegang tot versleuteld bewijs' 
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verslag ACEV 

Omschrijving 
Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Aanwezig 

ACEV, verslag 
11 februari 2021, 13.30 - 15.00 uur 
Tréveszaal 

(FIN), 	 (I&W), 
(OCW), 	 (AZ), 

nr. C012b  

Kabinet Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 

Kabinet Minister-President 

Binnenhof 19 
2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 
www.rijksoverheld.ni  

Contactpersoon 

T 

Datum 
11 februari 2021 

Onze referentie 
3749740 

(KNP), 	 (LNV) 
(AZ), 	(BHOS), 

alleen voor agendapunt 4), 
(NCTV),~1111111 (MIVD), 

(AwD), 1.11.1~ (EZK), 
(BZ), 	 (BZK). 

Afwezig 

(DEF), 
(l&V, 

(AZ),  OE 

1. Opening en mededelingen 

- Geen mededelingen. 

2. NVS Midterm Review 

uiten reikwijdte 
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Kabinet Minister-President 

Datum 
11 februari 2021 

Onze referentie 
3749740 

3. BNC-fiche CER-richtlijn 

pi it e n reikwijdte 
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Buiten reikwijdte 

111~111 
4. Interceptie OTT-communicatiediensten 

Kabinet Minister-President 

Datum 
11 februari 2021 

Onze referentie 
3749740 

102.e 1 	 heet ,I°2° 	(J&V) welkom voor de bespreking van dit 
agendapunt. 

I10.2.e 	, meldt dat de voorliggende nota ditmaal door alle partijen wordt 
gesteund. Spreker meldt dat de MCEV in mei 2020 de beleidsnota '5G en de 
opsporing' heeft geaccordeerd, om de huidige mogelijkheden voor interceptie in 
het kader van opsporing en nationale veiligheid te behouden en verdere 
benodigde wet- en regelgeving uit te werken. Volgens spreker wordt een 
onderdeel van dit besluit (om de aftapverplichtingen uit hoofdstuk 13 en de 
Telecommunicatiewet ook te laten gelden voor OTT-communicatiediensten als 
Whatsapp) niet meer door EZK gesteund, ondanks dat er ten opzichte van het 
MCEV-besluit van mei 2020 geen nieuwe argumenten ingebracht zijn. Omdat dit 
een negatieve impact op de nationale veiligheid zou hebben, en omdat daarmee 
zou worden afgeweken van het MCEV-besluit, wil de minister van J&V dat 
bespreken in de MCEV. Spreker meldt dat het ministerie van J&V een voorkeur 
heeft voor optie 2 (herbevestiging van het MCEV-besluit van mei 2020, maar de 
inwerkingtreding afhankelijk maken van de uitkomst van de verkenning door de 
Europese Commissie). 

I10.2.e 	meldt dat EZK de eigen argumentatie inderdaad wei herkent in de 
nota die nu voorligt. Spreker stelt dat er naast het inhoudelijke bezwaar (dat een 
aftapbaarheidsvereiste mogelijk een te grote (negatieve) impact heeft op de 
encryptie van elektronische communicatiediensten en dus op de veiligheid van het 
berichtenverkeer), nu ook een procesmatig bezwaar is bijgekomen. Door de 
demissionaire status van het kabinet is encryptie controversieel verklaard in de 
Tweede Kamer. Voorts meldt spreker dat het niet verstandig zou zijn om nationaal 
stappen te ondernemen nu het Europese traject is ogpestart. EZK opteert om 
deze redenen voor optie 3 (OTT-communicatiediensten voorlopig nog niet onder 
de verplichtingen van hoofdstuk 13 van de Telcommunicatiewet laten vallen, maar 
eerst de effecten van ontsleuteling t.b.v. het aftappen in kaart brengen). 

	

 	Aa meldt dat het belang van de nationale veiligheid in 
voorliggende kwestie te groot is, en dat het daarom ondanks de bezwaren van 
EZK wenselijk is dat de OTT-communciatiediensten ook opgenomen worden in de 
Telecommunicatiewet. Spreker pleit voor optie 2. 

10.2.e 	sluit zich bij de 111.1~11~1 aan; aftapbaarheld 
van OTT-diensten Is vanuit het oogpunt van de nationale veiligheid cruciaal. 
Spreker steunt daarom optie 2. 

meldt dat de balans in dergelijke dilemma's soms wellicht te snel 
doorslaat In het voordeel van het veiligheidsbelang. Op basis van de gehoorde 
argumenten heeft spreker een voorkeur voor optie 3. 

Pagina 3 van 6 



I10.2.e 	 spreekt zich eveneens uit voor optie 2, maar vraagt tevens 
aan de indiener of die optie qua voorgestelde route juridisch haalbaar is. 

110.2.e 	meldt dat de poltie een voorkeur heeft voor optie 1 (Herbevestiging 
van het MCEV-besluit van mei 2020, waardoor OTr-diensten tot dezelfde 
medewerkingseisen worden verplicht als andere communicatiediensten). De 
andere opties houden uitstel of afstel in, terwijl ondertussen de uitrol van het 5G-
netwerk doorgaat wat de opname van OTT-communciatiediensten in de wet des te 
dringender maakt. 

10.2.e 	meldt dat het ministerie van BHOS opteert voor de derde optie, 
vanwege de controversieel verklaring in de Kamer. Tevens pleit spreker er voor 
om het EU-traject af te wachten en vraagt hij zich af wat de situatie is in andere 
Europese landen. 

meldt in antwoord op de vraag van 1111.111111~ dat de 
vPe!rde route (van optie 2) juridisch inderdaad m3 »amk 	s. -‘ antwoord op 

meldt spreker dat veel andere landen (111.11~ de OTT- . 
diensten al aan een aftaphaardvereiste hebben onderworpen. Spreker wijst er 
voorts op dat het immers om een nationale bevoegdheid gaat. 

CIE 	meldt dat het kabinet over deze thematiek ook al wel eens 
gecommuniceerd heeft dat het tevens internationale dimensies bevat. 

voorkeur uit voor optie 2, omdat het proces anders te 
lang gaat duren. ~spreekt een voorkeur uit voor optie 2 en stelt tevens dat het van 

het voorliggende dilemma ook spoedig politiek te (laten) wegen. 

Mrp 	Will onthoudt zich van het uitspreken van een voorkeur. 

Mie 	stelt dat het van belang is om eerst de gevolgen te wegen, en 
spreekt daarom een lichte voorkeur uit voor optie 3. Optie 2 zou voor FIN echter 
ook acceptabel zijn. 

[10.2.0 	benadrukt dat het In voorliggende kwestie om een nationale 
competentie gaat, dus er feitelijk niet op de Europese Commissie hoeft te worden 
gewacht. Defensie heeft een voorkeur voor optie 1, maar kan eventueel ook leven 
met optie 2. 

00.2.eith 	meldt dat AZ een voorkeur heeft voor optie 2. 

concludeert dat er verschil van inzicht blijft bestaan en dat het van 
belang s om voorliggende vraag politiek te laten wegen en daarom door te leiden 
naar de MCEV van 23 februari. Daarbij ligt dan zowel de inhoudelijke vraag voor 
('willen we dit?'), als de procesmatige taxatie ('willen we dit doen nu het kabinet 
demissionair Is?'). De nota wordt daarom doorgeleid naar de MCEV. 

Kabinet Minister-President 

Datum 
11 februari 2021 

Onze referentie 
3749740 

5. Verslag ACEV d.d. 18 januari 2021 
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Buiten reikwijdte 

Kabinet Minister-President 
Datum 
11 februari 2021 

Onze referentie 
3749740 

Met inachtneming van bovenstaande wordt het verslag vastgesteld. 

6. W.v.t.t.k. 
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Nr. C.013 

Annotatie ACEV 11 februari 2020 

Inhoud:  
1. Inleidende spreektekst 
2. Q&A's 
3. Reactie argumenten EZK uit nota 
4. Verwachte inbreng deelnemers 

1. Inleidende spreektekst  
Sinds de vorige ACEV:  

- Conform het besluit van de ACEV van 18 januari, hebben EZK en JenV de nota aangevuld. 
- Daar is helaas geen compromis tussen EZK en JenV uit gekomen en het voorliggende 

vraagstuk is het zelfde. 

Waar gaat het om:  
- Interceptie is een belangrijk instrument voor de opsporings- veiligheidsdiensten. Maar wordt 

al jaren en in een steeds hoger tempo minder effectief omdat voor onze elektronische 
communicatie voornamelijk nog gebruik maken van versleutelde OTT-
communicatiediensten, zoals WhatsApp, Signal en Telegram. 

- Deze hoeven in tegenstelling tot de telecommunicatiediensten - die eenzelfde product 
bieden - volgens de Telcommunicatiewet hun dienst niet zodanig in te richten dat een 
specifiek gesprek aftapbaar is als dat door een officier van justitie of veiligheidsdienst wordt 
gevorderd. 

- De communicatie via deze diensten valt dus niet meer af te luisteren door opsporings- en 
veiligheidsdiensten. 

- Omdat de impact op de effectiviteit van interceptie in de laatste jaren dermate groot is 
geworden, is overheidsingrijpen noodzakelijk wil het instrument nog van enige waarde 
blijven. 

- Daarom hebben JenV, EZK en de opsporings- en veiligheidsdiensten twee jaar geleden 
beleidstraject gestart om te kijken hoe. 
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijke beleidsnota die u in maart 2020 heeft 
behandeld. En die daarna in mei 2020 door de MCEV is aangenomen. 

- Daarin is besloten om alle elektronische communicatiediensten, waaronder OTT-
communicatiediensten, zoals WhatsApp, Signal en Telegram, onder de verplichtingen van 
hoofdstuk 13 van de Telecomwet te plaatsen. 

- Al die diensten moeten dan zorgen dat ze een specifieke communicatie tussen twee (of 
meer) personen onversleuteld aftapbaar kunnen maken ten behoeve van de opsporing of 
nationale veiligheid. 

- Daarmee worden deze diensten gelijk gesteld aan de huidige telecommunicatiediensten. 

Wat wil JenV bespreken:  
Afgelopen november heeft EZK aangegeven ondanks eerder akkoord het MCEV besluit niet 
meer uit te willen voeren i.v.m. de impact daarvan op de encryptie. 

- Omdat het om een MCEV besluit gaat, wil de minister van JenV de impasse en hoe daar mee 
om te gaan ook daar bespreken. 
De ACEV wordt gevraagd om de MCEV te adviseren, daarvoor zijn vier opties in de nota 
geschetst. 

Welke besluit wil JenV van de MCEV 
- JenV wil vasthouden aan het weloverwogen genomen MCEV besluit van mei 2020. 



Er is door EZK geen inhoudelijk nieuw feit of argument aangedragen, deze zijn allemaal 
meegewogen in het eerder beleidsnota en MCEV besluit. 
Er is daarom ook reden om het proces tot en de merites van het principebesluit van de MCEV 
in twijfel te trekken. 
OTT-communicatiediensten moeten hun dienst zo inrichten dat de communicatie beveiligd is 
en tegelijk aftapbaar kan worden gemaakt. Net  zoals telecomaanbieders dat nu doen. 
Ook die vinden we niet onveilig omdat ze geen end-to-end encryptie kunnen toepassen zoals 
de OTT-diensten dat doen. 
Wel kan JenV een compromis steunen om deze wettelijke verplichting wel te creëren in de 
Tw, maar nog niet in werking te laten treden. Daartoe wordt pas besloten als de technische 
vereisten waaraan de OTT-diensten moeten voldoen om zowel een goede beveiliging als ook 
toegang tot een communicatie te bieden. Deze eisen kunnen dan worden neergelegd in en 
regeling of besluit. 
Optie 2 uit de voorliggende nota. 
Optie 3 en 4 zijn niet aanvaardbaar. Daarmee doen we goed en gedegen besluitvorming en 
op basis van beleidswerk van meerdere jaren te kort en schuiven we een moeilijke keuze die 
we al weloverwogen gemaakt hebben op de lange baan. 
Met opties 2 nemen we een stapje in de juiste richting, maar geen onverantwoorde risico's. 
Wel accepteren we bij optie 2, 3 en 4 als ACEV — en in navolging daarvan als MCEV —
gezamenlijk de risico's die horen bij een ineffectieve interceptie voor onze opsporing en 
nationale veiligheid en dat het nog een langere tijd kan duren voordat deze impact word 
verminderd. 
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3. Reactie op EZK argumenten uit nota 

1. End-to-end encryptie is een belangrijke waarborg voor digitale verkeer en privacy 
a. Eens, ook telecommunicatiebedrijven passen op veel onderdelen end-to-end 

encryptie toe. En ze zijn aftapbaar omdat ze het niet van device tot device toepassen 
— zoals de OTT-communicatiediensten - maar bijvoorbeeld tussen hun servers. 
Kortom, beveiliging kan ook anders en alsnog adequaat zijn. (NB: afhankelijk van de 
normatieve definitie van wat veilig is). 

b. Als we als standaard gaan gebruiken dat het pas veilig is als het bedrijf er zelf niet 
meer bij kan en het end-to-end versleuteld moet zijn, waarom laten we dat niet toe 
bij onze telecombedrijven? Vindt EZK die dan op dit moment onveilig? 

2. EZK erkent volmondig het belang van digitale opsporing 
a. Waaruit blijkt deze pro-actieve houding in casu van EZK. 
b. Nu ligt er een casus voor waarin EZK dat kan aantonen. We hebben dit besluit alles 

overwegend genomen. 



3. Kabinetsstandpunt staat nog steeds: in een versleuteld product een ingang creëren maakt 
dat product zwakker en vatbaar voor toegang door kwaadwillende derden. 

a. We creëren een situatie waarin een adequate beveiliging mogelijk is, net zoals de 
telecombedrijven die hebben. 

b. Naast encryptie zijn er voor de OTT-diensten vele andere maatregelen die zij 
(mogelijk door ons verplicht) kunnen nemen om het veilig te houden, bijvoorbeeld 
hun elektronische verkeer niet meer via dubieuze tussenpersonen en landen 
routeren. 

c. Kortom, een adequate beveiliging en toegang tot de communicatie is mogelijk. Net  
zoals de telco's dat doen. 

d. EZK steunde deze lijn ook tot voor kort, maar lijkt te impliceren dat een nog betere 
beveiliging de voorkeur verdient boven enige mogelijkheid tot effectieve interceptie. 

4. 	Bovendien is nog steeds niet helder in kaart gebracht wat de precieze negatieve effecten van 
ontsleuteling zijn, en is nog niet (afdoende) verkend of er technische mogelijkheden zijn die 
voldoende rekening houden met de negatieve effecten. 

a. Daarom ook optie 2. 
b. Geen argument hierin voor optie 3. Dat zou enkel vluchten in de tijd zijn. 

5. De Tweede Kamer heeft meermaals aangegeven dat het sterke encryptie als een belangrijk 
speerpunt ziet binnen onze samenleving.' Inmiddels is de meest recente kabinetsbrief 
omtrent versleuteld bewijs (14 december jl.) controversieel verklaard. 

a. De Kamer heef ook aangegeven opsporing en nationale veiligheid als speelpunt te 
zien en moet die speerpunten met elkaar laten verhouden. 

b. Het is goed dat de Kamer n.a.v. het wetsvoorstel (optie 2) daarover gaat debatteren 
en we stevige technische briefings aan hen aanbieden. 

c. De controversieel verklaring heeft geen invloed op dit ACEV traject en is aan de 
politici. De MCEV kan mogelijk wel daarom tot besluit komen om vooralsnog geen 
keuze hierin te maken. 

d. Kortom, we gaan door totdat dit traject controversieel verklaard wordt. 

6. Opties 3; eerst onderzoek negatieve effecten en EU, dan pas keuze over aftapverplichting als 
die proportioneel en redelijk is. 

a. Nee, optie 2, want dat ze aftapbaar moeten worden hebben we weloverwogen toe 
besloten. 

b. Die stok achter de deur is nodig om voortgang te boeken en willen we ook niet terug 
draaien. 

c. Over de indiening van het wetsvoorstel en mogelijke inwerkingtreding van dit 
onderdeel besluit t.z.t. volgend kabinet en de Kamers. 

7. Voorkeur Europese oplossing: OTT-spelers, die internationaal actief, zijn zullen technologie 
niet aanpassen wegens de wensen van enkel Nederland. 

a. Die kans bestaat. Maar is geen argument om niet voor optie 1 of te gaan. 
b. Europese regelgeving ic ook zeker nastrevenswaardig. Steun van EZK dus voor een 

Europese verplichting tot aftapbaarheid? 

8. Je kan situatie telecombedrijven en OTT diensten niet vergelijken. Bij OTT-dienstverlening 
gaat het berichtenverkeer over meerdere onbekende (ook buitenlandse) netwerken. Sterke 
encryptie is nodig om de communicatie van OTT-dienstverleners over deze onbekende 

1  Kamerstukken II 21 501-02, 2232 (motie Baudet). 



c.  

netwerken adequaat te kunnen beschermen, anders wordt de communicatie voor derden, 
waaronder kwaadwillende, eenvoudig toegankelijk. 

a. Dit is een incorrecte weergave van het wetsvoorstel. 
b. We verplichten OTT diensten niet om hun verkeer tussen servers in het buitenland 

en een Nederlandse servers en tussenstations niet end-to-end te versleutelen. 
Zolang het maar hier in Nederland veilig ontsleuteld kan worden. 
(NB: tegenargument zal zijn dat ze dan ook door dien andere landen wettelijk 
verplicht kunnen worden om aftapbaar te zijn. Zie daarvoor antwoord op vraag 8(a).) 

9. Telco's zijn anders: destijds was end-to-end encryptie nog niet gebruikelijk, het kan nu niet 
worden ingevoerd vanwege de bestaande aftapverplichting en het betreft alleen 
communicatie binnen het eigen netwerk van de nationale aanbieder van openbare 
telecommunicatiediensten. 

a. Dus is EZK wel akkoord met opname OTT-diensten in hoofdstuk 13 van de Tw als we 
hen verplichten dat communicatie tussen personen op Nederlandse grondgebied 
enkel via Nederlandse servers wordt gerouteerd? 

b. JenV kan wettelijk opnemen van die eis steunen. 

10. Indien een dergelijke nationale bepaling van kracht wordt zullen de OTT-dienstverleners naar 
verwachting hun diensten niet meer aanbieden. Goedwillende gebruikers, consumenten en 
bedrijfsleven, zullen hierdoor benadeeld worden. De Nederlandse gebruikers zullen zich 
vervolgens wenden tot buitenlandse OTT-aanbieders (die niet behoeven te voldoen aan de 
Tw). Dit is geen goede ontwikkeling van de Nederlandse digitale economie, noch voor de 
wens om grip te krijgen op versleutelde communicatie. Een dergelijke mogelijke ontwikkeling 
onderstreept dat een Europese aanpak sterk prevaleert ten opzichte van een nationale 
aanpak. 

a. Dit is een nieuw en niet door EZK onderbouwd argument. We zien graag bewijs 
daarvoor. 

b. Voor zover bekend zijn veel OTT-communicatiediensten ook actief in China, waar 
aftapbaarheid toch de norm is. 

c. Waar we wel over eens zijn is dat het voor sommige bedrijven pas aan de 
Nederlandse wet zouden voldoen als die ook voor alle EU landen geldt, omdat dan 
pas de financiële druk afdoende is. Zie e-evidence. 
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Nr. C.017 

Wat moet er wijzigen? 
Wet en regelgeving 	 Bijzonderheden 
#Functionele eis 1: Telecommunicatiewet 
In hoofdstuk 13 van de 	 elektronische communicatiedienst 
Telecommunicatiewet het begrip 	 gewoonlijk tegen vergoeding via 
`elektronische communicatiedienst' 	elektronisch communicatienetwerk 
gehanteerd 	 aangeboden internettoegangsdienst als 

bedoeld in artikel 2, tweede alinea, punt 2, 
van de netneutraliteitsverordening, 
interpersoonlijke communicatiedienst  of 
dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat 
in het overbrengen van signalen  zoals 
transmissiediensten die voor het verlenen 
van intermachinale diensten en voor omroep 
worden gebruikt, met uitzondering van 
diensten waarbij met behulp van 
elektronische communicatienetwerken of -
diensten overgebrachte inhoud wordt 
geleverd of redactioneel wordt 
gecontroleerd; 
interpersoonlijke communicatiedienst 
Gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden 
dienst die directe persoonlijke en 
interactieve uitwisseling van informatie via 
elektronische communicatienetwerken 
tussen een eindig aantal personen mogelijk 
maakt, waarbij de personen die de 
communicatie starten of eraan deelnemen 
bepalen wie de ontvangers zijn, met 
uitzondering van een dienst die persoonlijke 
en interactieve communicatie mogelijk 
maakt uitsluitend als bijkomstig kenmerk 
dat onlosmakelijk is verbonden met een 
andere dienst; 

- nummergebaseerde interpersoonlijke 
communicatiedienst 
interpersoonlijke communicatiedienst die 
verbinding maakt met openbaar toegewezen 
nummervoorraden, te weten een nummer of 
een aantal nummers in nationale of 
internationale nummerplannen, of die 
communicatie mogelijk maakt met een 
nummer of een aantal nummers in nationale 
of internationale nummerplannen; 

- nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiedienst 



een interpersoonlijke communicatiedienst 
die geen verbinding maakt met openbaar 
toegewezen nummervoorraden, te weten een 
nummer of een aantal nummers in nationale 
of internationale nummerplannen, of die 
geen communicatie mogelijk maakt met een 
nummer of een aantal nummers in nationale 
of internationale nummerplannen; 
Bijvoorbeeld Whatsapp, dus de zgn. OTT-
diensten. 

Spraakcommunicatiedienst 
voor het publiek beschikbare elektronische 
communicatiedienst voor direct of indirect 
uitgaande en binnenkomende nationale of 
nationale en internationale gesprekken, met 
behulp van een nummer of een aantal 
nummers in een nationaal of internationaal 
nummerplan; 

Buiten reikwkitill 	1111111r  
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Nr. C.018 
Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Minister van Justitie en 
Veiligheid 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

Datum 5 oktober 2020 
Betreft Reactie verzoek impactanalyse 

Geachte 10.2e 

Bij brief van 11 september jl. ontving ik uw verzoek om, conform het bijgevoegd 
format, op hoofdlijnen een impactanalyse uit te voeren ten aanzien van de in uw 
brief genoemde twee onderdelen, waar nog beleidsvorming plaats op dient te 
vinden. U verzoekt mij om de resultaten van de impactanalyse op uiterlijk 1 
oktober 2020 bij uw directie aan te leveren. 

Tevens verzoekt u mij om uiterlijk op 1 november 2020 een definitieve 
uitvoeringstoets op te leveren, conform de procedure en afspraken daarover 
tussen het agentschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

In deze brief ga ik in op uw verzoek om een impactanalyse uit te voeren en 
bericht u daarover als volgt. 

De twee onderdelen waar ons inziens nog verdere beleidsvorming plaats dient te 
vinden, zijn op basis van uw brief: 

1. of reeds in het onderhavige wetsvoorstel OTT-diensten (over-the-top 
communicatiediensten, zoals WhatsApp, Signal, e.d.) onder de huidige 
aftapverlichtingen uit hoofdstuk 13 van de Tw worden geplaatst 
(onderdeel functionele eis 1); 

2. of er een wettelijke verplichting voor Nederlandse aanbieders komt om bij 
door buitenlandse dienstenaanbieders toegepaste versleutelde home 
routing (roaming) de inhoud van de communicatie onversleuteld aan te 
leveren (onderdeel functionele eis 2). 

Met gebruik van het door u bijgevoegd format kom ik tot de volgende 
uiteenzetting: 

Ad. 1 (aftapverplichtingen uit hoofdstuk 13 voor OTT diensten) 

1. Indien u aannames moet maken voor het opstellen van de onderhavige 
impactanalyse op hoofdlijnen, verzoek ik u deze te vermelden en om indien 
relevant met verschillende scenario's te werken. 

Het huidige voorstel voor wijziging van de Telecommunicatiewet (Tw), i.c. 
Implementatie Telecomcode, voorziet in een aanpassing cq. verbreding van de 
definitie van elektronische communicatiediensten, te weten in artikel 1.1 dat de 
definities bevat. Hoofdstuk 13 van de Tw hanteert echter het begrip 'openbare 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.n1 
info@agentschaptelecom.n1 
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W26.  

T r(0';2' 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8004062 

Uw kenmerk 
3021419 

Bijlagen 
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telecommunicatienetwerken en openbare Telecommunicatiediensten'. Dit begrip 
wordt met de huidige implementatie van de Telecomcode niet aangepast, met als 
gevolg dat op basis van deze implementatie de OTT-diensten niet onder de 
aftapverplichting zullen vallen. 

Indien de wens er (beleidsmatig) is om deze diensten wel onder hoofdstuk 13 van 
de Tw te laten vallen, dient dit alsnog in een wetgevingstraject gedaan te worden. 

Omdat het nog niet bekend is welke gevolgen een dergelijke 
wetswijzigingsprocedure zal hebben - denk bijvoorbeeld aan de impact van een 
consultatieronde - is het op dit moment niet mogelijk is om juiste aannames te 
maken en met realistische scenario's te gaan werken. Het thans nog ontbreken 
van beleidsvorming ten aanzien van dit onderdeel, geeft te veel onzekerheden en 
zijn er vele niet te voorspellen scenario's mogelijk die afhankelijk zijn van de te 
nemen inhoudelijke keuzes. Het agentschap kan hier enkel beleidsvolgend in zijn 
en zich op dit moment daarom louter richten op het geven van enkele adviezen 
die u als reactie op vraag 4 aantreft. 

2. Wat zijn de naar uw inschatting voorziene consequenties van het 
beleidsvoornemen tot wetswijziging voor de werkzaamheden van uw 
organisatie? 
Hierbij wordt u gevraagd om in elk geval in te gaan op de personele, operationele, 
juridische, en ICT-matige consequenties. 

Het beleidsvoornemen tot wetswijziging is op dit moment nog niet bekend; de 
consequenties zijn niet te voorzien zonder dat er eerst beleidskeuzes gemaakt 
zijn. Zie ook hierboven. 

3. Voorziet u extra kosten voor de implementatie en/of uitvoering van de 
regelgeving voor uw Organisatie? Zo ja, kunt u daarvan een indicatie (raming, 
bandbreedte) geven, met daarbij een uitsplitsing in structurele en eenmalige 
kosten? 

Deze vragen kunnen pas beantwoord worden als de beleidskeuzes en het voorstel 
tot wijziging van de Tw bekend zijn. 

4. Welke obstakels ziet u bij de implementatie en uitvoering van de voorgenomen 
wet- en regelgeving door uw organisatie? Welke adviezen heeft u voor het 
mitigeren daarvan? 

Het agentschap kan als advies het volgende meegeven ten behoeve van de te 
maken beleidskeuzes en eventueel daaropvolgende wetswijziging: 

• Het is van belang om zo goed mogelijk helder te hebben in hoeverre de 
gewenste aftapbaarheid van de OTT-diensten zal reiken. Vragen die bij 
het agentschap in ieder geval naar voren komen zijn: 

o Op basis van welke criteria geldt een OTT-dienst als een in 
Nederland aangeboden dienst? Is daarbij de vestiging van de OTT-
aanbieder doorslaggevend? Of de taal waarin de dienst wordt 
aangeboden? 

o Op basis van welke criteria wordt beoordeeld of een OTT-dienst 
relevant is voor aftappen. Naar onze mening zal niet iedere OTT-
dienst dat zijn. 

• Een belangrijke vraag is welk protocol er voor aftappen zal gelden, 
hetgeen afhankelijk is van uitkomsten van Europese standaardisatie-
gremia. Het antwoord heeft mijns inziens invloed op de te maken 
beleidskeuzes. 

Datum 
5 oktober 2020 
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