
Bijlage 2 bij deelbesluit 1

Nr Documentnaam Beoordeling Codering Afz Ontvanger
1 Interne memo: borng publiek belang — encryptie 30-11-2015 Geweigerd AGCD EZ VS]
2 Opzet overleg Fox-IT 14-04-2016 Geweigerd AEC VS] VS] (intern)
3 Woordvoering NCTV nav Aroos 10- 4-2016 Openbaar Nvt VS] Externe pers

Concept Q&A over FOX-it_dossiervoorbereieing AO cyber 20- 1-2016
‘

AO NV 17-3-2016
Geweigerd BC VS] VS] (intern)

Q&S over EoX-it_doseiervoorbereidng AD cyber 20-1-2016 en AD
NV 17-3-2016

Deels openbaar 8(10 V&) V&J (intern)

6 Verslag MP/DCS overleg klein 20160308 Geweigerd BOS V&J VS] (intern)
Interne memo NCrV over Overname Fox-IT door NCC grop 24-11-
2015

Geweigerd AGC VS] VS] (intern)

8
Passage in het vastgesteld verslag MT 20160215 en in het overzicht

Deels openbaar CBS VS] VS] (ïntern)
van passages Economische Veligheid uit NT verslagen 2014_2016

g Bespreekpurten gezamerdijk hiT met MIVD 21-03-2016 Geweigerd 805 VS] VS] (intern)
10 Annode gemeenschappelijk hiT NCrV 21-03-2016 Geweigerd BCG VS] VS] (intern)

Concept plan van aanpak EV aanbesteckngen en inhuur vereie
Geweoerd BED VS] VS] (intern)

20160211 -

12 hIT Agenda NCTV 20160208 Deels openbaar AEG VS] VS] (intern)
13 ISAC — Airport 2016 verslag 160329 concept TIP GEa Geweigerd 8050 VS] VS] en Airport ISAC’s

VS] en Airport ISAC
14 ISAC- Airport 2016 verslag 151201 concept TLP GEEL Geweigerd BCDG VS]

leden
sT.aCn

Passage in notitie voortgang Economische Veiligheid tbv het
Geweigerd AGO VS] VS] (intern)

hIT/NCrV van 15-2-2016
16 Agenda CVIN 29- 4-2016 Geweigerd ACDG AZ CVIN-leden

Passages over Pox-IT in de conclueies van het VIN van 5- 12-16, 5
Geweigerd ACOG AZ (11 N-leden1’

3-16, 8-4-16, 29-4-16
Annobbes aan (p)NCtVtbv het CVIN van 5-12- 16, 5-3-16, 8-4-16,

18
29-4- 16

Gewwgerd AGO VS] VS] (intern)

19 NCV notitie tbv het CVIN van 29-4-20 16 met opleonotitie en bijlage Geweigerd ACt) VS] Leden van het CVIN

20 Acht concepten van de NCTV nobi e en bijlage tbv het CVIN van 29- Geweigerd AGO VS] VS] (intern), AIVD,



1 t/ni 16 (niet genibriceerd) en 15 t/nh 20 (wel gerubriceerd)

Codering van wageringsarnjndeft’rlet openbaar maken documentenipaesages. Zie het besluit voor een uitgebreide toelichbng per docuwentoroep.

A. Veiligheid van de staat.
Artikel 10, eerste lid ei onder b, wob bepaalt dat het versbekken van informatie achterwege blijft als dit de Vedigheid van de Staat zou kumen
schaden. 1,b. Opeitaarmaking van enkele documenten zou de veiligheid van de Staat in oevaar brengen, omdat dit de opbouw, weergegeven
feiten en de daaraan verbonden corelusies een helder beeld kan worden afgeleid over de vraag of en zo ja op welke vÂjze de veiligheid van de
Staat voldoende is gewaarborgd in het licht van enkele specifieke werkzaamheden van Fox-IT.

B. Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in oeval van een verzoek om informatie it documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad,
oeen irformatie wordt verstrekt over daacmn opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Per document zal hieronder zal een toelichting worden
gegeven op detoepasang van deze v,’eigeringsaond.

C. Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aartef en onder g. van de Wob blijft verafrekking van irtormatie achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aanoelegenheid betrokken natui.rlijke
personen of re:htapersonen dan wel van derden. Indien toegepast. zal per documenten hieronder een toelichting worden gegeven op deze
weigeringsgrorid.

D. Economische en financiële belangen van de Staat.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aaridef en onder b, van de WOb blijft veraftekking van irtormatie achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweeot tegen de economische of financiele belangen van de Staat. Indien toegepast zal per document hieronder een toelichting worden
gegeven op deze wei gen ngsgrond.

E. Eerbieding van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van arbkel 10, tweede lid, aartief en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achtenvege voor zover het belang daarvan
niet opweeot tegen het belang van eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. In de openbaar te maken documenten staan de namen,
telefoonnummers en emailadreseen van ambtenaren. Deze gegevens zijn van persoonlijke aard en het belang van eerbie,iging van de
persoonlijke levenssfeer kan zich tegen operbaarmaking Ii ervan cerzetten.

F. Bed rijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfa- en
fabricagegegevens betreft die door netuurlijke personen of rechtapersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Indien toegepast zal
per document bi eronder een toelichting worden gegeven op deze wel gen ngsgrond.

G. Infonuatie die geen betrekking heeft op het onderwerp van uw Wob-verzoek.



De NCTV heeft geen opdracht gegeven aan het WODC om onderzoek te doen naar de overname

van Fox-IT. Bovenen stamt de opdracht voor het onderzoek Toeganc en invloed butenlandse

in’vestenin gen in Nederlandse vitale sectoren van voor de overname van Fox-IT.

In de voortgangsbrief van 4 januari 2016 van de minister van Veiligheid en Justitie over

economische veiligheid wordt ingegaan op het onderzoek. s- is aandacht voor de wijze waarop

buitenlands aandeelhouderschap van een in Nederland opererend bedrijf toegang tot

(vertrouwelijke) informabe en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan

hebben voor de nabonale veiligheid. Daarom heb ik de Radboud Universiteit opdracht gegeven

deze vraag te onderzoeken. Hierbij wordt zowel gekeken naar juridi sche mogelijkheden, als naar

de wijze waarop invloed en toegang tot informabe vorm kunnen krijgen in de praktijk. De

onderzoeksresultaten worden verwacht medio 2016; j zullen u toekomen middels de

voortgangsrappoitge economische veiligheid eind 2016.’



VRAAG EN ANTWOORD EV

Onderwerp Economische Veiligheid

Dossierhouder E

Bereikbaarheid

Vraag

Is er gekeken naar de veiligheidsrisico’s van de Britse

overname van Fox-IT? Welke veiligheidsrisico’s zijn gemoeid bij

de overname van Fox-IT? Kunnen de Britten nu bij onze

cryptosleutels?

Antwoord

• Fox-IT heeft een dienstverlenende en leveranciersrelatie

met een aantal overheidspartijen, waaronder V&J. Er is

daarbij uiteraard altijd aandacht voor eventuele risico’s

voor de nationale veiligheid;

• Omdat de orders van het ministerie van Defensie aan Fox

IT vallen onder de ABDO-regelingen, moet Fox-IT aan

bepaalde veiligheidseisen voldoen. Dat was zo en blijft zo,

ook nu Fox-IT onderdeel uit maakt van het Britse NCC.

• Voor specifieke vragen over deze ABDO-regelingen verwijs

ik u naar mijn collega de minister van defensie.

• Over eventuele specifieke nationale veiligheidsrisico’s kan

ik in het openbaar uiteraard geen uitspraken doen.

BC

S
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Departementaal Vertrouwelijk
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Strategie en
voorzitter en leden MT Bedrijfsvoering

Contactpersoon

Datum
19 februari 2016

Notulist

iers lag MTNCTV 15 februari 2016

IE

Omschrijving verslag MTNCTV 15 februari 2016
Vergaderdatum en -tijd 15 februari 2016, IA
Vergaderplaats A
Aanwezig E

Afwezig IE
Kopie aan ORNCTV

G

van 4



G

In het kort/ hamerstuk:

Directie Strategie en
Bedrijfsvoering

Datum
19 februari 2016

5. Stand van zaken Economische Veiligheid (bijlagen zijn fysiek
verzonden)

I,
....

licht de nota over de voortgang Economische Veiligheid (EV),
Fox-IT toe. E eelt de resultaten die in 2015 op het gebied

van EV op de onderwerpen 1) bui enlandse overnames en investeringen die de
nationale veiligheid raken, 2) aanbesteding en inhuur van buitenlandse (staats)
bedrijven voor gerubriceerde opdrachten, 3) invloed van buitenlandse
aandeelhouders, 4) lopende int r epartementale trajecten met EV- raakvlakken,
zijn behaald. Tevens bespreekt E e stand van zaken van enkele lopende
casuïstiek en de agenda voor 2016.

G

G
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Directie Strategie en
Bedrijfsvoering

Datum
19 februari 2016

G

Visievorming/ ter bespreking:

G
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Directie Strategie en
Bedrijfsvoering

Datum
19 februari 2016

Besluiten-? actielijst:

G
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Uit het verslag van 22 februari 2016

IE ‘cht de nota over de voortgang Economische Veiligheid (EV), waaronder de
casus Fox-IT toe. E deelt de resultaten die in 2015 op het gebied van EV op de onderwerpen 1)
buitenlandse overnames en investeringen die de nationale veiligheid raken, 2) aanbesteding en
inhuur van buitenlandse (staats) bedrijven voor gerubriceerde opdrachten, 3) invloed van
buitenlandse aandeelhoude 4) lopende interdepartementale trajecten met EV- raakvlakken, zijn
behaald. Tevens bespreekt E e stand van zaken van enkele lopende casuïstiek en de agenda
voor 2016.

G



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Strategie en
voorzitter en leden van het MT Bedrijfsvoering

E

Datum
4 februari 2016

agenda MT NCW maandag 8 februari 2016

Omschrijving MT NCTV maandag 8 februari 2016
Vergaderdatum en -tijd A
Vergaderpleats

Aanwezig leden MT

G

Pagina 1 van 2



Voorraadagenda

Directie Strategie en
Bedrijfsvoering

Datum
4 februari 2016

Datum Soort MT Voorraadagenda

Maandag 15 rebruari Regulier MT G

Stand van zaken Economische Veiligheid
mcl. casus Fox-It

G

G
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