
Bijlage 2 bij cieelbesluit 2 Wob-verzoek inzake overname Fox-IT_Inventarislijst

Nr. Document Beoordeling Wob
1. Email: “[Eod] End-of-Day - Monday Deels E, G

11-04-2016 15:00 - Tuesday 12-04- openbaar
2016” 12 april 2016

2. Email: “RE: Fox-It overgenomen door Deels B, E
Brits beursgenoteerd bedrijf openbaar

3. Email: RE_ Betr_ FW_ Fox IT wordt Deels B, E
onderdeel van NCC Group openbaar

4. Email: RE Fox IT, maandag 30 Deels B, C, E
november 2015 10:44 openbaar

5. Email: “RE: Fox IT” 30 november Deels B, C, E
2015 12:16 openbaar

6. Email: “RE: Fox IT” 30 november Deels B, C, E
2015 12:18 openbaar

7. Email: “FW: Overname Fox-IT Deels E
noodzakelijk voor internationale openbaar
expansie” juni 2016 10:21

8. Email: “Overname Fox IT door NCC Deels E
Group.docx” 24 november 2015 openbaar
16:59

9. Email: “Fox IT” 24 november 2015 Deels E
12:53 openbaar

10. Email: “FW: fox” 24 november 2015 Deels B, C, E
11:33 openbaar

11. Email: “Fox IT wordt onderdeel van Deels E
NCC Group” 24 november 2015 8:15 openbaar

12. Email: Bullet bij FOX-IT over RIV Deels B, E
traject openbaar

13. Email: Fox IT (1) Deels B, C, E

openbaar

14. Email: Fox IT (2) Deels B, C, E

openbaar

15. Email: Fox IT (3) Deels B, E

openbaar

16. Email: Fox IT wordt onderdeel van Deels 3, E
NCC Group (2) openbaar

17. Email: Fox IT wordt onderdeel van Deels B, E
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NCC Group openbaar

18. Email: FW: Fox Deels B, C, E

openbaar

19. Email: Fox-IT in Britse handen Deels B, E

openbaar

20. Email: marap november Deels E, G

openbaar

21. Email: Overname Fox IT door NCC Deels E
Group.docx openbaar

22. Email: analyse functionaliteiten NCTV Deels C, E
FOX IT en verzamelgebouw Equinox openbaar

23. Email: fox it Deels C, E

openbaar

24. Email: FW_ NCTV en FOX-IT Deels C, E

openbaar

25. Email: FW_ ter info_ overzicht Deels C, E
diensten en producten van FOX IT in openbaar
gebruik bij NCTV

26. Email: analyse functionaliteiten NCTV Deels C, E

FOX IT en verzamelgebouw Equinox openbaar

27. Email: RE fox IT Deels . B, C, E

openbaar

28. Email: RE_ Betr_ Fox-IT Deels E

openbaar

29. Email: RE_fox IT Deels B, C, E

openbaar

30. Email:.RE_ fox-it Deels B, E

openbaar

31. Email: RE_! beste wensen! Deels B, E, G

openbaar

32. Email: RE_ overname Fox-IT Deels E

openbaar

33 Email: “RE: Brainstorm fox” d.d. 13 Deels B, C, E
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april 201617:23 openbaar

34. Agendaverzoek: “FW: Analyse Fox-IT” Deels E
15 februari 2016 14:51 openbaar

35. Agendaverzoek: “FW: Analyse Fox-IT” Deels B, E
openbaar

36. Agendaverzoek: Accepted overname Deels E
Fox-IT openbaar

37. Agendaverzoek: Analyse Fox-IT Deels B, E

openbaar

38. E-mail: brainstorm fox (10) Deels E

openbaar

39. Email: Brainstorm fox (14) Deels E

openbaar

40. Agendaverzoek: Brainstorm fox (37) Deels E

openbaar

41. Email: Brainstorm fox Deels B, C, E

openbaar

42. Email: Fox overleg met de dienst Deels E

openbaar

43. agendaverzoek: Overleg Fox-IT Deels E

openbaar

44. Email: overleg foxtrot Deels E

openbaar

45. Agendaverzoek: Overleg opdracht 3, Deels E
Fox (10) openbaar

46. Agendaverzoek: Overleg opdracht 3, Deels E
Fox (16) openbaar

47. Email: RE_ Brainstorm fox (7) Deels B, C, E

openbaar

48. Email: RE_ Declined_ Vervolg op de Deels E, G
vos post-CVIN openbaar

49 Email: RE_ fox (15) Deels E

openbaar

50. Email; RE_ fox (17) Deels E

1-s. —
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openbaar

51. Email: .RE_ Fox (29) Deels E

openbaar

52. Email: RE_ FOX (86) Deels E

openbaar

53. Email: RE_ Gaat meeting Fox nog Deels E
door_ openbaar

54. Email: RE_ Overleg opdracht 3, Fox Deels B, C, E

openbaar

55. Email: RE_Tentative_Analyse Fox-IT Deels E

openbaar

56 PGB bericht Deels B, C, E
openbaar

57. Email: “RE: Fox” 2 maart 16:02 Deels B, E
openbaar

58. Email: “RE: fox IT” 7 januari 2016 Deels B, E
22:52 openbaar

59. Email: “RE: afspaak e.v.” 14 Deels B, C, E
december 2015 10:33 openbaar

60. Email: Die analyse Deels E

openbaar

61. Email: foxtrot Deels B, E

openbaar

62. Email: Heel veel dank voor de input! Deels E

openbaar

63. Email: RE_ Fox Deels E

openbaar

64. Email: RE Vragen over ABDO tbv Deels B, E, G
analyse openbaar

65. Email: “FW: NRC Handelsblad: We Deels E
overschatten hoe slim terroristen zn” openbaar
d.d. 2 april 2016 11:09

66. RE_ [Devnull] FW_ Artikel Ronald Deels E
Prins FOX IT openbaar

67. Emial: Woordvoering Fox-It Deels E
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openbaar

68. Email: RE_ agenda IWEV Deels B, E, G

, openbaar

69. Email: RE_ IVEW 26 januari 1530- Deels E, G
1700 uur openbaar

70. Email: “RE: fox” 16 maart 2016 16:39 Deels E
openbaar

71. Email: bullits v CVIN over Fox IT Deels E

openbaar

72. Email: CVIN 04_12 Deels E

openbaar

73. Email: CVIN annotatie Deels E, G

openbaar

74. Email: CVIN as vrijdag Deels E

openbaar

75. Email : cvin verslag Deels E

openbaar

76. Email: CVIN Deels B, E

openbaar

77. Email: Fox (30) Deels E

openbaar

78. Emial: Fox Deels E

openbaar

79. Email:RE_ 2 vragen over Deels E
overnamecasus openbaar

80. Email: RE_CVIN Deels E

openbaar

81. Email: RE_ CVIN overleg morgen Deels B, E, G
1200 u openbaar

82. Email: RE_ cvin-terugkoppeling Deels C, E, G

openbaar

83. Email: RE_Terugkoppeling CVIN mbt Deels E
FOX openbaar

84. Email: RE_ Verslag CVIN — vraagje Deels B, C, E
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openbaar

85. Emial: AD cyber Deels 6, E

openbaar

86. Email:” Fox-It overname” 21 januari Deels E
2016 18:27 openbaar

87. Email: “RE: Fox-It overname t.b.v. Deels B, C, E
AD cybersecurity” 19 januari 2016 openbaar
11:09

88. Email: “RE: voorzetje beantwoording” Deels B, E
19 januari 2016 17:34 openbaar

89. Email: concept Q&A’s voor AD NV 17 Deels E
maart openbaar

90. Email: Factsheet, spreektekst, nota Deels E
en Q&A’s Economische Veiligheid tbv openbaar
AD NV 17 maart 2016

91. Email: Fox-It overname t.b.v. AD Deels E
cybersecurity openbaar

92. Email: FW_ Factsheet, spreektekst, Deels E
nota en Q&A’s Economische Veiligheid openbaar
tbv AD NV 17 maart 2016

93. Email: FW_ Fox-It overname t.b.v. Deels 6, C, E
AD cybersecurity openbaar

94. Email: FW_ Q&A AD cyber Deels 6, E
.

- openbaar

95. Email: FW_ Q&As Economische Deels E, G
Veiligheid tbv het AD NV 17 maart openbaar

96. Emial: FW_ Q&As EV AD NV 17 maart Deels E, G

openbaar

97. Email: FW_ Q&A’s EV tbv het AD NV Deels E, G
17 maart openbaar

98. Email: Q&A’s EV tbv het AD NV 17 Deels E, G
maart openbaar

99. Email: Q&As Deels E, G

openbaar
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100. Email: RE AO cyber 20-1 - Q&A Fox- Deels E
IT openbaar

101. Email: RE_ Betr_ FW_ Q&As EV tbv Deels E, G
het AO NV 17 maart (18) openbaar

102. Email: RE Q&As EV tbv het AO NV Deels E, G
17 maart openbaar

103. Email: voorzetje beantwoording Deels B, E

openbaar

104. Email: “RE: kort ter informatie tbv MT Deels B, E
NCTV” 5 februari 2016 14:55 openbaar

105. Email: .EV stukken Deels E, G

openbaar

106. Email: RE_ kort ter informatie tbv MT Deels B, E, G
NCTV openbaar

107. Email: RE_ uit het mt-verslag Deels E, G

openbaar

108. Email: RE_ MT met MIVD 21 maart(9) Deels B, C, E, G

openbaar

109. Email: RE_ MT met MIVD 21 maart Deels B, E, G

openbaar

110. Email: “RE: E-mail verzenden: Deels B, E
20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 openbaar
concept” 2 februari 2016 19:22

111. Email “RE: E-mail verzenden: Deels B, E
20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 openbaar
concept” 2 februari 2016 17:18

112. Email: E-mail verzenden_ 20160125 Deels B, E
antw Fox art 50 brief rev 2 concept openbaar

113. Email: FW_ E-mail verzenden_ Deels B, E
20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 openbaar
concept

114. Email: RE_ E-mail verzenden_ Deels 3, E
20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 openbaar
concept

115. Email:RE_ Paper Deels E

openbaar
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116. Email: “FW: SPOED: Deels B, E
Interviewaanvraag Argos” d.d. 10 openbaar
april 2016 7:49

117. Email: “RE: Update Argos-Fox-it” 12 Deels B, E
april 2016 10:20 openbaar

118. Email: “RE: Interessante discussie op Deels B, E
tweakers.net” 11 april 2016 23:25 openbaar

119. Email: Argos, Fox-IT Deels B, E

openbaar

120. Email: Bericht aan de IWEV leden Deels E

openbaar

121. Email: FTYI Vandaag op Tweakers_ Deels E
‘Nederlandse overheid doet onderzoek openbaar
naar overname Fox-IT’

122. Emial: FW_ ‘Deal Fox-IT onderzocht’ Deels E

openbaar

123. Email: FW_ Onderzoek buitenlandse Deels B, E, G
investeringen en nationale veiligheid openbaar

124. Email: FW_ onderzoek RU Deels E

openbaar

125. Email: FW_ Reactie AD (1) Deels B, E

openbaar

126. Email: FW_ Reactie AD (2) Deels B, E

openbaar

127. Email: FW_ Reactie AD (5) Deels B, E, G

openbaar

128. Emial: FW_ SPOED_ Deels B, E
Interviewaanvraag Argos (8) openbaar

129. Email: FW_ Uitzending Argos_artikel Deels B, E
One World over NCTV-WODC-Fox-IT openbaar
(35)

130. Email: FW_ Uitzending Argos_artikel Deels E
One World openbaar
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131. Email:.FW_ Update Argos-Fox-it (15) Deels 3, E

openbaar

132. Email: FW_ Update Argos-Fox-it (17) Deels B, E

openbaar

133. Email: FW_ Update Argos-Fox-it (22) Deels B, E

openbaar

134. Email: FW_ Update Argos-Fox-it (24) Deels B, E

openbaar

135. Email: Hebben jullie dit gezien_ Deels E

openbaar

136. Email: Interesse onderzoek Deels B, E
Investeringen vs NV openbaar

137. Email: .RE_ Deels E

openbaar

138. Email; RE_ FTYI Vandaag op Deels E
Tweakers_ ‘Nederlandse overheid openbaar
doet onderzoek naar overname Fox
IT’

139. Email: RE_ Hebben jullie dit gezien Deels E
(38)_ openbaar

140. Email: .RE_ Hebben jullie dit gezien_ Deels B, E

openbaar

141 Email: .RE_ Interessante discussie op Deels B, E
tweakers.net (28) openbaar

142. Email: RE_ Interesse onderzoek Deels B, E
Investeringen VS NV openbaar

143. Email: .RE_ onderzoek RU Deels E

openbaar

144. Email: RE_ Reactie AD (1) Deels B, E

openbaar

145. Email: RE_ Reactie AD (2) Deels B, E

openbaar

146. Email: RE_ Reactie AD (3) Deels B, E, G

openbaar

147. Email: RE_ Reactie AD (5) Deels B, E
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openbaar

148. Email: RE_ Reactie AD -- Fox-it Deels B, E

openbaar

149. Email: RE_ Reactie AD Deels B, E

openbaar

150. Email: RE_ SPOED Deels B, E
Interviewaanvraag Argos (1) openbaar

151. Email: RE_ SPOED_ Deels B, E
Interviewaanvraag Argos openbaar

152. Email: RE_ Ter informatie - uitzending Deels E
Argos_artikel One World over NCTV- openbaar
WODC-Fox-IT

153. Email: RE_ Uitzending Argos_artikel Deels B , E, G
One World (1) openbaar

154. Email: RE_ Uitzending Argos_artikel Deels B, E
One World over NCTV-WODC-Fox-IT openbaar

155. Email: RE_ update Argos_Fox-IT (1) Deels B, E

openbaar

156. Email: RE_ Update Argos-Fox-it (4) Deels B, E

openbaar

157. Email: RE_ Update Argos-Fox-it (5) Deels B, E

openbaar

158. Email: .RE_ Update Argos-Fox-it (7) Deels B, E, G

openbaar

159. Email: RE_ Update Argos-Fox-it (9) Deels B, E

openbaar

160. Email: Re_WODC Deels B, E, G

openbaar

161. Email: Reactie AD Deels E

openbaar

162. Emial: Ter informatie - uitzending Deels E
Argos_artikel One World over NCTV- openbaar
WODC-Fox-IT

163. Email: Uitzending Argos_artikel One Deels E
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World openbaar

164. Email: update Argos_Fox-IT Deels E

openbaar

165. Email: WODC Deels E

openbaar

166. Email: Fox IT vraag Deels B, C, E, G

openbaar

167. Email: FW: ter info: overzicht diensten Deels B, C, E
en producten van FOX IT in gebruik bij openbaar
N CTV

168. Email: RE bezoek accountmanager Deels E, G
FoxIT donderdag openbaar
1712 as

169. Email: RE Fox IT wordt onderdeel van Deels B, L
NCC Group openbaar

170. Email: RE NCTV en FOX-IT (2) Deels C, E

openbaar

171. Email: RE WBI (1) Deels E

openbaar

172. Email: RE WBI Deels E

openbaar

173. Email: FW CVIN Fox-IT Deels E
openbaar

174. E-mail: CVIN ledenlijst en Analyse Fox- Deels E
It openbaar

175. E-mail: Analyse Fox-IT na overname Deels E
NCC Group Deel 1 Bijzondere openbaar
informatie

176. E-mail: RE annotatie CVIN —FoxIT Deels B, C, E

openbaar

177. E-mail: RE Foxlt Deels B, C, E

openbaar

178. E-mail: T.a.v NBV Deels 5, C, E

openbaar

179 E-mail: concept risicoanalyse FOX-IT Deels E
na overname NCC Group Bijzondere openbaar
Informatie
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180. E-mail: Fox IT Deels E

openbaar

181. E-mail: NBV conceptanalyse FDX deel Deels B, E
1 openbaar

182. E-mail : RE : Fox-IT Deels B, C, E

openbaar

183. E-mail : RE concept annotatie Deels B, E

openbaar

184. Email : RE annotatie Fox-IT tbv CVIN Deels B, C, E

openbaar

185. Email: FW Overname Fox IT door NCC Deels E
Group.docx openbaar

186. E-mail: Fox-IT Deels B, C, E

openbaar

187. E-mail : CVIN dossier 29 april Deels C, E

openbaar

188. E-mial : Verzending CVIN Deels E

openbaar

189. E-mail : annotatie CVIN Deels E

openbaar

190. E-mail : Re Fox-it Deels B, C, E

openbaar

191. E-mail : RE concept annotatie Deels B, E

openbaar

192. Email : RE annotatie Fox-IT tbv CVIN Deels B, C, E

openbaar

193. E-mail : FW Deels E

openbaar

194. E-mail: 194. Scenarios met impact en Deels E
huidig instrumentarium openbaar

195. E-mail: nalayse Deels E

openbaar

196. E-mail: FW tbv verzenden aan AIVD Deels E
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openbaar

197. E-mail: zending aan AIVDMIVD Deels E

openbaar

198. E-mail: Verzending CVIN Deels E

openbaar

199. E-mail: FW CVIN Fox-IT Deels E

openbaar

200. E-mail: CVIN dossier 29 april Deels C, E

openbaar

Codering van gelakte delen

Met behulp van letters is per document aangegeven welk type gegeven is weggehaald.

B. Persoonlijke beleidsopvattingen in een document opgesteld ten behoeve van intern beraad

(artikel 11, eerste lid, Wob);

C. Informatie waarbij de openbaarmaking niet opweegt tegen het voorkomen van

onevenredige bevoordeling of benadeling van hierbij betrokken personen of derden

(artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wob);

E. Persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers, (email)adressen en handtekeningen

(artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, Wob);

G. Informatie die geen betrekking heeft op het onderwerp van uw Wob-verzoek.
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IE I-BD/DCS/ACSB

Van: IE I(NCSC-NL) <info@ncsc.nl>
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 16:2 1
Aan: IE
Onderwerp: [Eod] End-of-Day - Monday 11-04-2016 15:00 - Tuesday 12-04-2016 15:00

--- TLP: AMBER / Departementaal Vertrouwelijk / Intern

= Dagrapport

G

= Media Exposure =

1



— NCTV: De NCTV heeft geen opdracht gegeven aan het WODC om onderzoek te doen naar de
overname van Fox-IT. @foxit https://tco/1UzWWWNUox Posted by Ronald Prins a.k.a @cryptoron on
12-4-2016 at 10:48
litps ://twitter.com/cryptoron/status/7 19809293130821632

G
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IE BD/DCS/ACSB

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

IE

_________________

BD/DCS/NCSC/AEA
maandag 1januarI 2016 13:53

E 1 BD/DCS/NCSC/AMP;IE BD/DCS/NCSC/AEA

E
-

BD/DCS/NCSC/AEA
RE: Fox-It overgenomen door Brits beursgenoteerd bedrijf

HoilE Ikanie daar meer over vertellen,

HoiJ zie onder, Gr jE

Sent with Good (www.good.com)

From:jE [BD/DCS/NCSC/AMP
Sent: maandag 18januari 2016 13:31:57
To: 1 BD/DCS/NCSC/AEA
Cc: E DDCS/NCSC/AEA
Subject: FW: Fox-It overgenomen door Brits beursgenoteerd bedrijf

HaIE
In de Airport-ISAC van december is de overname van Fox-IT kort aan de orde geweest. Omdat het toen nog vers
nieuws was, hebben wij vanuit de overheid hier nog geen standpunt/duiding over gecommuniceerd. Is dit er
inmiddels wel? Wij hebben volgende week dinsdag de volgende ISAC en dan zal het weer ter sprake komen...

Groet,IE

___________

Van: IE ](CS\ Staf) [mailtojE l@lvnT.nll
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 16:13
Aan:IE 1- BD/DCS/NCSC/AMP
Onderwerp: FW: Fox-It overgenomen door Brits beursgenoteerd bedrijf
Urgentie: Hoog

IE

Ook al zegt Prins: ‘We blijven een Nederlandse bv onder Nederlandse wetgeving.’, toch zijn de aandelen nu in
handen van een Engels bedrijf B
Ik kan me voorstellen dat andere partijen eenzelfde vraag hebben?
Grt,

IE
Security-specialist Fox-lT voor €135 mln verkocht

Jan Verbeek
Vandaag, 08:l5Update: vandaag, 09:14
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Ad Scheepbouwer (Foto: HH)
Hollandse Hoogte
Fox-IT, het Nederlandse automatiseringsbedrijf dat gespecialiseerd is in cybersecurity, wordt overgenomen. De
Delftse onderneming is onverwacht verkocht aan het Britse beursgenoteerd IT-bedrijf NCC Group. De Britten
betalen €135 mln en krijgen daarvoor alle aandelen.
De overname is dinsdagochtend bekendgemaakt. Fox-IT werd in 1999 opgericht door Menno van der Marel en
Ronald Prins. Het bedrijf legt zich toe op digitaal recherchewerk en cybersecurity en werkt onder meer voor bankenen ministeries.
Omzet €30 mln
Fox-IT is het uitgegroeid tot een bedrijf met 220 werknemers en bijna €30 mln omzet. ‘We hadden een partner
nodig om internationaal te kunnen groeien’, zegt Van der Marel.
De ophanden zijnde aandelenverkoop is een feest voor de drie grootaandeelhouders, die elk 30% hebben, en de
personeelsleden, die voor 10% participeren in het bedrijf. De twee oprichters van het bedrijf, Ronald Prins (46) enMenno van der Marel (43), ontvangen elk circa €40 mln voor hun aandelenpakket. Zij blijven voorlopig aan als
directeuren van Fox-lT.
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Interview

Ronald Prins: ‘Liever de AIVD op het internet, dan een Rus in mijn laptop’

Lees: Waar blijft de cybeornrnissaris?

Scheepbouwer
Ook Ad Scheepbouwer, sinds drie jaar grootaandeelhouder en tevens directeur, verkoopt zijn aandelenpakket. De
voormalig ceo van KPN stapte in 2012 aan boord en verwierf toen voor een onbekend bedrag bijna een derde van
de aandelen. Scheepbouwer keert niet terug in de directie.
Fox-lT wordt onderdeel van NCC Group, een branchegenoot die bedrijven en instellingen adviezen geeft over
cybersecurity. De overname heeft geen gevolgen voor de werknemers, de bedrijfsnaam en de huisvesting. Prins:
‘We blijven een Nederlandse bv onder Nederlandse wetgeving.’
Reputatie NCC
Het Britse NCC is grofweg vijf keer zo groot als de Nederlandse partner. Het zet jaarlijks met 1500 medewerkers
circa £110 mln om. De nieuwe eigenaar van Fox-IT heeft een reputatie opgebouwd als koper van IT-bedrijven: het
lijfde de afgelopen vijftien jaar meer dan twintig bedrijven in.
Volgens Van der Ma rel was Fox-IT toe aan een nieuwe stap. ‘We hebben zestien jaar gebouwd aan ons bedrijf’, zegt
hij. ‘We vinden dat internationale slagkracht ontbreekt. Fox-lT heeft vooral klanten in de Benelux en moet nu een
volgende stap gaan zetten. Cybersecurity als een exportproduct. Voor een verdere internationalisatie is vooral
schaalbaarheid van de producten nodig.’
Deli en HP
Prins: ‘Steeds meer grote Amerikaanse IT-bedrijven worden actief op de Europese markt.’ Hij noemt met name IT-
giganten als Deil en HP die met eigen cybersecuritybedrijven marktaandeel veroveren. ‘Er is een consolidatie gaande
In Europa.’
De eigenaren van Fox-IT waren al langere tijd op zoek naar een financiële en strategische partner. Volgens Prins past
NCC goed bij Fox-IT. ‘We hebben dezelfde cultuur en vullen elkaar goed aan. Zij geven hun internationale
opdrachtgevers vooral advies, wij hebben de technologie en de producten om netwerken te monitoren en te
beschermen.’

Men no van der Marel
Winst marginaal
De overnameprijs van €135 mln is een verrassing. Fox-lT is een solide, snelgroeiend bedrijf maar kan nog geen
klinkende wlnstcijfers laten zien. In 2012 en 2013 was de winst marginaal en vorig jaar werden de boeken gesloten
met een nettowinst van €1 mln.
Over de verwachte winst dit jaar wil Van der Marel geen mededelingen doen. Met de huidige overnameprijs zijn de
Britten bereid vierenhalf keer de verwachte omzet over 2015 te betalen voor het Nederlandse bedrijf.
Gefaseerde betaling
NCC Group zal de overnameprijs gefaseerd betalen. Het bedrijf betaalt in een eerste tranche direct €110 mln in
contanten, Eind 2016 jaar wordt nog eens €12,5 mln uitgekeerd, waarvan €2,5 mln in aandelen. Een jaar later
krijgen de aandeelhouders een zelfde bedrag, waarvan opnieuw €2,5 mln in aandelen is.
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Prins en Van der Marel hebben geen plannen om afscheid te nemen, nu zij geen eigenaar meer zijn. De gespreide
betaling die is afgesproken, staat zo’n stap in de weg, maar ook zonder die bepaling willen de oprichters verbonden
blijven aan hun bedrijf. ‘We voelen er niets voor om nu op onze lauweren te gaan rusten.’

This e-mail and any attachment is intended for the addressee(s) only. 1f you have received this e-mail by mistake
please notify the sender by return e-mail, and delete this e-mail. Unauthorised use, disciosure or copying of this e
mail and any attachment is prohibited. Opinions, conciusions and other information in this message that do not
relate to the official business of Air Traffic Control the Netherlands shali be understood as neither given nor
endorsed by It. Air Traffic Control the Netherlands shali not be liable for the incorrect or incomplete transmission of
this e-mail or any attachment, nor responsible for any delay in receipt.

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 Veiligheid en Justitie

This message may coritain information that is nat intended for you. 1f you are not the addressee er 1f 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 e(ectronic transrnission of messages.

Ministry of Security and Justice

S





Van: IE l BD/NCTV/DCS!ACSB
Aan:
Onderwerp: RE: Betr: FW: Fox 1T wordt onderdeel van NCC Group
Datum: donderdag 26 november 2015 16:54:59

Hoils 1,
Ik heblE Igevraagd dit op te pakken ik heb geen tijd meer voor iets anders dan
RIV. 1B

_____

Zou jij IE Ihierover wiflen benaderen?
Groeten,
IE

Van:IE 1- BD/DSB/AS
Verzonden: donderdag 26 november 2015 16:53
Aan: ‘E

_______________________

CC:IE llE l;IE I-BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: RE: Betr: FW: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

_________

Dank voor je snelle reactie! We zouden volgende week ook even met enlE
(en jij en ik) kunnen overleggen, ergens voor het CVIN?
Ik wil ook best eens naar Zoetermeer afreizen natuurlijk.
Hartelijke groet,

IE

_________________________ _______________________

Van: IE 1 [mailto:IE I(minbzk.nl]
Verzonden: donderdag 26 november 2015 16:46
Aan: IE 1- BD/DSB/AS
CC:lE l;IE
Onderwerp: Betr: FW: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group
Hoi IE 1,

___________

We zijn hiermee bezig, ligt vwb cyber perspectief ook bij IE 1. Ik kan niet
bevestigen of er metB Icontact is geweest vanuit de dienst(en) avant
overname, we zijn ermee bezig.

met vriendelijke groeten,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

06-1E

nknI

1- BD/DSB/AS” <f ]©nçtvmjnvenjxjJ> schreef: -

Aan: “IE l@minbzk.nl”
Van: “ - BD/DSB/AS” <IE linctv.minvenj.nl>
Datum:_26-11-2015 15:53
Cc: “IE 1(1E minbzk.nl)” <fjinInizkjji>
Onderwerp: FW: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

HoilE len
Jullie hebben vast ook de overname van Fox-IT besproken deze week. Klopt het dat
jullie hierover al eerder in gesprek waren met Fox? Volgens Ronald zelf wel ©

Iwe
zijn voornemens dit volgende week in het CVIN ter sprake te brengen bij de wtvvk
(niet bij agendapunt over voortgang EV)
Hartelijke groet



IE

Van: IE 1 (Fox-IT) [rnaiIto:fox-it.corn]
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 17:52
Aan: IE

. - BD/DCS/NCSC
Onderwerp: RE: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

Haha Jazeker. En je hoeft je nergens zorgen over te maken. De diensten waren op de

hoogte van te voren en de nI belangen blijven in goede handen.... Praat je graag

persoonlijk bij.

IE

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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Security and Justice

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart,
rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang
geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

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 dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was cent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice



IE IIDs/TMD
maandag 30 november 2015 10:44

___________________

IE f BD/DAS/AS; IE IBD/DCS/Ncsc/AEA;
D/DCS/ACS B

_____________ ________

IBD/DcS)NcSc/AEA;IE IBD/DAS/AS;IE

Hebben we al iets gehoord van NBV/AIVD?

IE

m+31(0)IE
t +31 (0)70 751 5050

NB in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesduy & Thursday

Van:IE IBD/DSB/As
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 15:04

______________________

Aan:IE D/DCS/NCSC/AEAiE

_____

CC:IE rBD/OCS/NCSC/AEA;1E

BD/DSB/AS;1E )- BD/DRD/ANTMD
Onde9werp: RE: Fox IT

________________________________

IE 1 dank en zeer heIdeB
nctv-analayse ligt.

Ben benieuwd wat er vanuit de dienst gezegd wordt, mn NBV.

IE 1 zullen wij dan even afstemmen over input voor Dick tbv wtvvk op CVIN van 4 dec? Of zal ik een voorzet voor
enkele bullets doen en die direct rnetlE lof IE 1 afstemmen?

Hartelijke groet

IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE D/DC5/NCSC/AEA
Sent: vrijdag 27 november 2015 14:15 :52

________________

To:IE BD/NCTV/DCS/ACSB;IE 1- BD/DSB/AS

Cc:IE IBD/Dc5/NC5C/AEA; IE - BD/DRD/ANTMD;
BD/DSB/AS
Subject: RE: Fox IT

] BD/DCS/ACSB

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ The Haguel The Netherlandsi www,nctv.nl

J- BD/NCTV/DCS/ACSB

1 - BD/DRD/ANTMD;IE

1 En wat goed dat er een gemeenschappelijke

1.



BestefE (enjE

DCS is betrokken geweest bij de analyse van DAS en onze input is in de gezamenlijke analyse verwerkt.

B, C

In het kader van de laatste twee punten heb ikgevraagd om bij de AIVD te vragen naar de appreciatie van de
AIVD mbt deze overname.

Tot zover onze bijdrage op dit gebied. Mocht je behoefte_hebben om meer inhoudelijk te sparen dan ben je
uiteraard welkom, ik wil dan graag verwijzen naar fE (omdat zij ook de afstemming met(E ) heeft

over dit onderwerp. Mocht je behoefte hebben om beleidsmatig af te stemmen dan moet je denk ik bij
E offjzijn.

Gr,)E 1

Serit with Good (www.good.com)

From: jE 1- BD/NCTV/DCS/ACSB
Sent: vrijdag 27 november 2015 13:41:32
ToE j- BD/DSB/AS; jE [BD/DCS/NCSCIAEA
Subject: RE: Fox IT

HiIE t
jE van EenA is volgens mij bezig met een duiding samen met jouw analyse collega’s. Daarin worden

de vragen beantwoord.

@IE 1: is het handig als jij even contact hebt met jE
Vr,gr.

jE

Van:[ l-BD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 13:24
Aan:fE 1- BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: Fox IT
HoijE 1
Moeten wij even schakelen over Fox? Ik begreep van jJJat ik daarvoor even bij jou moest zijn. Ik hoor natuurlijk

graag of/wat jullie evt hebben ondernomen nav het overname bericht.
Bij DAS/analyse is een klein overzicht gemaakt van belangrijke noties nav de overname. Ik heb met AZ gesproken
o’er het CVIN volgende week en de mogelijkheid dat Dick bij de wtvvk eea over Fox meldt en een vraag voorlegt.
Ook heb ik contact gehad met de dienst, nav het commentaar van Ronald P dat hij eea in overleg met de diensten
heeft gedaan. Ik heb hen voorgesteld volgende week vô6r het CVIN hierover bilateraal even bij te praten.

B
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Ik hoor graag hoe jij dit ziet. Ik ben vanmiddag niet op kantoor, maar ik zou maandag even langs kunnen komen?

Hartelijke groet,

E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 ) 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv,nI

iv.,.
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IE 1- BD/DCS/ACSB

Van: IE 1- BD/DAS/AS
Verzonden: maandag 30 november 2015 12:16
Aan: IE 1- BD/DAS/AS;IE BD/DCS/NCSC/AEA
CC: IE BD/DAS/ANTMD;IE BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Fox IT

Allen,
Afgelopen donderdag is er door de NCSC-liaison van de dienst bij mijn weten al wat duiding gedaan op de overname
van FOX in een overleg die middag.B
B Ik heb inmiddels gevraagd of de dienst dit ook op papier zou kunnen/willen aanleveren
zodat dit meegenomen kan worden in de analyse die hier door DCS en DAS gemaakt wordt.

Jullie horen van mij.

Van: IE BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 30 november 2015 12:12
Aan: IE - BD/DCS/NCSC/AEA____________

________________

CC:IE BD/DRD/ANTMD;IE
-

BD/DSB/AS;E
BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Fox IT
HoijE 1
Aangezien)E Ihelaas voor een tijdje uitgeschakeld is graag even overleg met het oog op het CVIN as vrijdag.
Klopt het dat er deze week contact is tussen NCSC en de dienst over onze vragen? (Die drie hieronder). Ik neem aan
dat jJdaarbij zal aanschuiven?
Daarnaast zou ik graag jullie gezamenlijke (DAS-NCSC) analyse ontvangen (of is dat de alinea hieronder in de mail
van IE 1?) dan ga ik vast aan de slag met bullets voor Dick tbv de CVIN aanstaande vrijdag. Deadline voor dossier
Dick is donderdag 12:00.

IE kan ik de bullets een dezer dagen even met jou afstemmen?

hartelike groet,
IE

_____________

Van: IE BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 14:16
Aan:IE - BD/NCTV/DCS/ACSB; IE 1- BD/DSB/AS

_____________

CC: IE - BD/DCS/NCSC/AEA, IE f- BD/DRD/ANTMD; IE 1
BD/DSB/AS
Onderwerp:_RE: Fox IT
BestejE lenlE 1

DCS is betrokken geweest bij de analyse van DAS en onze input is in de gezamenlijke analyse verwerkt.

B,C

In het kader van de laatste twee punten heb ikFÊ ]gevraagd om bij de AIVD te vragen naar de appreciatie van de
AIVD mbt deze overname.



Tot zover onze bijdrage op dit gebied, Mocht je behoefte hebben om meer inhoudelijk te sparen dan ben je
uiteraard welkom, ik wil dan graag verwijzen naarlE jomdat zij ook de afstemming met[E heeft
gedaan over dit onderwerp. Mocht je behoefte hebben om beleidsmatig af te stemmen dan moet je denk ik bij

IE of1ziJn.

Gr,IE

Sent with Good {www.good.om)

FromjE . BD/NCTV/DCS/ACSB
Serit: vrijdag 27 november 2015 13:41:32
ToE - BD/DSB/AS; [Ë ID/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: Fox IT

HiE
van EenA is volgens mij bezig met een duiding samen met jouw analyse collega’s. Daarin worden

de vragen beantwoord.
@

_______

is het handig als jij even contact hebt met IE 1
Vr.gr.

IE

____________

Van:EE [BD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 13:24
AanE BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: Fox IT

HoilE 1
Moeten wij even schakelen over Fox? Ik begreep van dat ik daarvoor even bij jou moest zijn. Ik hoor natuurlijk
graag of/wat jullie evt hebben ondernomen nav het overname bericht.
Bij DAS/analyse is een klein overzicht gemaakt van belangrijke noties nav de overname. Ik heb met AZ gesproken
over het CVIN volgende week en de mogelijkheid dat Dick bij de wtvvk eea over Fox meldt en een vraag voorlegt.
Ook heb ik contact gehad met de dienst, nav het commentaar van Ronald P dat hij eea in overleg met de diensten
heeft gedaan. Ik heb hen voorgesteld volgende week v66r het CVIN hierover bilateraal even bii te praten.

B

Ik hoor graag hoe jij dit ziet. Ik ben vanmiddag niet op kantoor, maar ik zou maandag even langs kunnen komen?

Hartelijke groet,

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
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IE 1- BD/DCS/ACSB

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

IE I-BD/DAS/ANTMD
maandag 30 november 2015 12:18

IE - BD/DAS/AS; [Ë
jE J- B D/DAS/AS;
RE: Fox IT

_________

BD/DCS/NCSC/AEA

1- BD/DCS/NCSC/AEA

Dag[J
Er was nog geen gezamenlijke analyse, alleen dat overzichtje van ‘feiten’ dat ik je eerder had gestuurd en waarin ook
de bevindingen van NCSC so far had opgenomen.
Ik zag net ook de mail van het zou idd fijn zTjn als de info werd gedeeld.
Groet, [Ë]
jE
Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/NationaJ
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Hague 1 The Netherlands www.nctv.nl

m+31(0)61E
t ÷31 (0)70 751 5050

NB in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursdciy

_________

Van:jE
-

BDJDSB/AS
Verzonden: maandag 30 november 2015 12:12
Aan:IE I-BD/DCS/NCSC/AEA__________

_____________

cc:IE 1- BD/DRD/ANTMD;IE BD/DSB/AS;IE
BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Fox IT
Hai E
Aangezien E helaas voor een tijdje uitgeschakeld is graag even overleg met het oog op het CVIN as vrijdag.
Klopt het dat er deze week contact is tussen NCSC en de dienst over onze vragen? (Die drie hieronder), Ik neem aan
datdaarbij zal aanschuiven?
Daarnaast_zou ik graag jullie gezamenlijke (DAS-NCSC) analyse ontvangen (of is dat de alinea hieronder in de mail
van jE 1) dan ga ik vast aan de slag met bullets voor Dick tbv de CVIN aanstaande vrijdag. Deadline voor dossier
Dick is_donderdag 12:00.

jE jkan ik de bullets een dezer dagen even met jou afstemmen?

Hartelijke groet,

IE 1

____ ______

Van: IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 14:16

________________

Aan:IE l-BD/NCTV/Dc5/ACSB;IE I-BD/DSB/AS

___________

CC;IE j-BD/DCS/NCSC/AEA;IE -
BD/DRD/ANTMD;jE

BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Fox IT
BestelE lenlE 1

DCS is betrokken geweest bij de analyse van DAS en onze input is in de gezamenlijke analyse verwerkt.

B, C

1



B C

In het kader van de laatste twee punten heb ik E1gevraagd om hij de AIVD te vragen naar de appreciatie van de

AIVD mbt deze overname,

Tot zover onze bijdrage op dit gebied, Mocht je behoefte hebben om meer inhoudelijk te sparen dan ben je

uiteraard welkom, ik wil dan graag verwijzen naar IE lomdat zij ook de afstemming met j(Fjl heeft

gedaan over dit onderwerp. Mocht je behoefte hebben om beleidsmatig af te stemmen dan moet je denk ik bij

IE kf1zijn.

Gr,IE 1

Sent with Good vi.oocoij)

From;IE IBD/NCTV/DCS/ACSB
Sent: vrijdag 27 november 2015 13:41:32

To:IE I-BD/DSB/AS;IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA

Subject: RE: Fox IT

Hi

IE Jvan EenA is volgens mij bezig met een duiding samen met jouw analyse collega’s. Daarin worden

de vragen beantwoord.

@IE is het handig als jij even contact hebtmet ËJ?
Vr.gr.

IE 1
Van: IE BD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 13:24
Aan: IE 1- BD/NCTV/DCS/ACSB

Onderwerp: Fox IT

HoilE 1’
Moeten wij even schakelen over Fox? Ik begreep van1dat ik daarvoor even bij jou moest zijn. Ik hoor natuurlijk

graag of/wat jullie evt hebben ondernomen nav het overname bericht.
Bij DAS/analyse is een klein overzicht gemaakt van belangrijke naties nav de overname. Ik heb met AZ gesproken

over het CVIN volgende week en de mogelijkheid dat Dick bij de wtvvk eea over Fox meldt en een vraag voorlegt.

Ook heb Ik contact gehad met de dienst, nav het commentaar van Ronald P dat hij eea in overleg met de diensten

heeft gedaan, Ik heb hen voorgesteld volgende week v66r het CVIN hierover bilateraal even bil te praten.

B

Ik hoor graag hoe jij dit ziet, Ik ben vanmiddag niet op kantoor, maar ik zou maandag even langs kunnen komen?

Hartelijke groet,

Senior Adviseur
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Ministerie van Veihgheid en Justitie
Nationaal Coördinatar Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 j 2500 EH 1 Den Haag www.nctv.nI
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IE 1- BD/DCS/ACSB

Van: IE - BD/DCS/NCSC/AMR
Verzonden: woensdag 1juni 2016 10:21

Aan: IE I-BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: FW: Overname Fox-IT noodzakelijk voor internationale expansie

IE 1
Security Specialist

Nationaal Cyber Security Centrum
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 117 1 2501 CC Den Haag 1 www.ncsc.nl

T 070 888 75 55
E Jnctv.minvenj.rii

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Van:IE 1
Verzonden: woensdag 25 november 2015 4:09
Aan: IE 1- BD/DCS/NCSC/AMR
Onderwerp: Overname Fox-1T noodzakelijk voor internationale expansie

Overname Fox-IT noodzakelijk voor internationale expansie

Cybertrots verkocht
door

Fox-IT komt in buitenlandse handen. Het Britse NCC Group betaalt €135 miljoen voor alle aandelen van
‘. het cybersecuritybedrijf. De overname maakt de oprichters financieel onafhankelijk, maar laat Nederland

niet zonder zorgen achter.

Fox-IT-directeur Ronald Prins. Foto: Robin Utrecht

Nederland is internationaal een belangrijke speler in cybersecurity. En van alle hier actieve bedrijven is
Fox-IT de ongekroonde koning. Wordt er in Nederland een lek ontdekt, dan staan bij de Deiftenaren de
telefoons roodgloeiend. Overigens niet alleen slachtoffers, maar ook alle media hangen in zo’n geval aan de
lijn.

Het succes is niet los te zien van de oprichters van het bedrijf, Ronald Prins en Menno van der Marel. Waar
andere bedrijven de verleiding niet konden weerstaan om systemen te hacken en zogeheten spyware te
ontwikkelen, beperkte Fox-IT zich tot defensief beveiligingsbeleid. In zestien jaar bouwden de twee
daarmee een brandschone naam op.

Eén keer kwam Fox-IT wel in opspraak, toen Wikileaks beweerde dat het bedrijf Iran zou helpen om zijn
burgers te bespioneren. Het bedrijf ontkende de aantijging. Omdat er nooit substantieel bewijs is gekomen

1



voor de beschuldiging, heeft de kwestie geen serieuze problemen opgeleverd. Fox-IT mag onder meer de
Nederlandse overheid en talloze banken tot zijn klanten rekenen.

Het Delftse bedrijf ging niet op de avances van NCC Group in omdat er grote investeringen op komst zijn.
Die kon Fox-IT naar eigen zeggen uit zijn kasstroom financieren. Wel geeft de overname een impuls aan
zijn buitenlandse activiteiten. De naam Fox-IT blijft bestaan en de oprichters blijven als directeur aan het
bedrijf verbonden.

Binnen NCC zullen de Deiftenaren doorgaan met waar ze goed in zijn: monitoring en dreigingsanalyses. De
Britse branchegenoot is gespecialiseerd in het beveiligen van datatransport. Ook geeft het domeinnamen uit
die eindigen op .trust.

Overlap is er wel, maar is gering. Zodoende kan Fox-IT meteen aan de bak om het zeer internationale
klantenbestand van NCC aan zich te binden. Toch kleven er ook risico’s aan de overname. Weliswaar heeft
NCC een onbesproken reputatie, maar Fox-IT is nu geen 100% Nederlands bedrijf meer.

Zo’n overname door buitenlanders kan leiden tot het verliezen van overheidsopdrachten, stelt
informatiekundige Richard Larnb. ,,Natuurlijk mag het niet, maar aanbestedingen worden vaak zo
geschreven dat bepaalde bedrijven worden uitgesloten. De beveiliging van computersystemen ligt zo
gevoelig dat Nederlandse bedrijven een streepje voor hebben.”

Volgens Lamb hoeven klanten zich geen zorgen te maken dat hun gegevens ineens over de wereld zullen
gaan zwervçn. ,,Hoe Fox-IT zijn systemen opzet is waanzinnig, bijna autistisch strict.”

Oprichters Van der Marel en Prins verdienen €40 miljoen aan de verkoop. Het personeel profiteert mee.
Maar de grote winnaar is Ad Scheepbouwer, die in 2012 voor naar verluidt €4 miljoen instapte. De oud
KPN-topman houdt aan het kortstondige avontuur derhalve een rendement van 900% over.

Heeft Scheepbouwer aangestuurd op de verkoop? ,,Nee”, laat hij aan deze krant weten. ,,[k heb tegen
Ronald en Menno gezegd: het is jullie baby, dus jullie bepalen om wel of niet te verkopen. Maar ik heb het
natuurlijk ook niet tegengehouden. Ik heb geen moeite met deze overname.”

Scheepbouwer heeft alweer een nieuwe groeimarkt in het vizier: die van datacenters. ,,Ik zie een zelfde
patroon als toen ik in cybersecurity stapte. Er is een grote vraag naar datacenters, onder meer vanwege het
Internet of Things. Daarnaast dwingt wetgeving bedrijven om hun gegevens in Europa op te slaan.” Hij
heeft zijn eerste investeringen al gedaan, maar is ‘niet in de positie’ om daar gedetailleerd op in te gaan.

Fox-IT is het volgende IT-kroonjuweel die in buitenlandse handen komt. In de afgelopen twee jaar werden
onder meer Unit4, Exact en Total Specific Solutions al overgenomen.



IE - BD/DCS/ACSB

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Dag EJ

IE I BD/DAS/ANTMD
dinsdag 24 november 2015 16:59
IE LBD/DAS/ANTMD
IE - BD/DCS/NCSC/AEA;IE 1- BD/DAS/ANTMD
Overname Fox IT door NCC Group.docx
Overname Fox IT door NCC Groupdocx

Op verzoek van heb ik een paar feiten mbt de overname van FoxiT op een rijtje gezet. NCSC/E&A was ook al
aan de slag, ik heb hun info so far opgenomen.
Viazijn vragen aan de NBV en Zoetermeer algemeen uitgezet.
wil graag wat info om Dick te kunnen informeren, mar nu hebben we vooral nog vragen.

Groet,IE





BD/DCS/ACSB

Van: IE J- BD/DAS/ANTMD
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 12:53

______________

Aan: IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA;IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA;
IE BD/DCS/NCSC/AEA

Onderwerp: Fox IT

Dag allen,

Wie van jullie Is bezig met een duiding van de overname van Fox IT???
Zullen we even afstemmen?
Groet,IE 1

IE
Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 2500 BZ 1 The Haguel The Netherlandsi www.nctv.nl

+31 (0)61E llFË1@nctv.minvenj.nl
t +31 (0)70 751 5050

NB in office on (Monday every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday





{Ë -BD/DÇS/ACSB

Van: IE I- BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 11:33

___________

Aan: EIB Incsc.nI;lE BD/DCS/NCSC/AEA;IE
BD/DCS/NCSC/AEA

Onderwerp: FW: fox

Ti,gr,E

Van:E I-BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 11:31

_____________

Aan: IE BDINCTV/DCS/ACSB,IE 1- BD/DSB/AS
CC: Zorko MPA, P.M. - BD/DCS; Vries, mr. H.L de - lD/DCS/NCSC; IE - BD/OCS/NCSC/AMR;

1E 1- BD/DCS/NCSC/AMP
Onderwerp; RE: fox

HoilE 1
8,0

BesteJj nav de berichten mbt overname Fox-IT door de NCCgroep, zou jij als liaison richting AIVD kunnen

voorzien in de appreciatie van de AIVD mbt de overname?

Alvast bedankt,

Gr,IE

Van:IE BD/NCTV/DCS/ACSB
VerZ9nden: dinsdag 24 november 2015 11:00
AanlE - BD/DCS/NCSC/AEA

________________

CC: Zorko MPA, P.M. - D/DCS;E BD/Dcs/NcSC;IE 1- BD/LJCS/NCSC/AMR;

IE 1- BD/DCS/NCSC/AMP
Onderwerp: FW: fox

HoilE 1
Vanuit Directie Strategie (economische veiligheid)B
B

Vr.gr.

IE

Van:E J(NCSC-NL)[fÉ7@ric.sc.ir_.nr
Verzonden; dinsda 24 november 2015 9:11

______________

IEA

________



-
BD/DCS/NCSCJAMP;jE (NCSC-NL);jE J BD/DC5/NC5C/AEA;E 1-

8D/DCS/NCSC/AMP; [Ë - BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: RE: fox

h [tp//www.teIegraa .nI/dft/nieijws dft/24783545/ ComputerbeveHiger Fox-IT in Britse handen html
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1- BD/DCS/ACSB

Van: IE fox-it.com>
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 8:15
Aan: IE )-BD/NCSC/ST
Onderwerp: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

Beste

De laatste periode zijn we druk bezig geweest om te onderzoeken wat cle beste lange termijn strategie zou
zijn voor Fox IT. In deze ontzettend dynamische wereld van cyber security met veel internationale en
nieuwe spelers is het voor ons noodzaak keuzes te maken om te kunnen blijven groeien. We zijn erg trots
op wat we tot nu toe hebben bereikt en nu nog trotser om met je te mogen delen dat we een nieuwe stap
hebben gemaakt. We zijn vanaf nu onderdeel van een internationaal cyber security groep, NCC Group.

Ik wou je persoonlijk hiervan op de hoogte stellen zodat je hier vroeg mee bekend bent. Ik blijf gewoon aan
als directielid, en voor eventuele vragen over deze transactie ben ik beschikbaar.

Hieronder een aantal links met meer informatie:

- Persbericht: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group
- Achtergrondinformatie over de transactie
-Achtergrondinformatie over NCC Group

Met vriendelijke groet,

IE
CTO - Founder J Efit,cojij 1 (cryptoron linkedin skype:cryptoron

F 0X
Olof Palmestraat 6, Delft

Postbus 638, 2600 AP Delft

T+31152847990M+
FORAMOESECURESOCIETV 3161E

1.





-

BDfDAS/AS

Van: jE IBD/NCTV/DCS/ACSB
Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:25
Aan: E 1 BD/DSB/AS
CC: 1 BD/DSB/AS 1 1 BDJDSB/AS;

IE IBD/NCTVJDCS/ACSB; IE 1 BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: Bullet bij FOX-fl over RIV traject

HeyIE

Zie bullet voor CVIN bij FOX-IT irt RIV traject. Laatste bullet heb ik opgetikt naar aanleiding van
gesprekje, amar zit niet voldoende in de materie om te kunnen checken of dit klopt. Kijk jij er even
naar?

B

Voor IJEJ en F dit komt dus bij agendapunt FOX-IT, niet bij cyber.

Met vriendelijke groet,

Strategisch Adviseur Cybersecurity

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag ( www.nctv.nI

W ma/di/do
MIE
EIE nctv.minvenj.nl

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag





JBD/DAS/AS

Van: 1E 1 BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: maandag 30 november 2015 16:52
Aan: IE BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Fox IT

HoilE t,
Ik ben vandaag en morgen beschikbaar om die bullets met je af te stemmen. Plan maar wat in als je
wilt.

____________

Van een afspraak tussen het NCSC en de dienst ben ik niet op de hoogte. IB
iet vrIenceIJKe groet, IE

Van:IE JBD/DSB/AS
Verzonden: maandag 30 november 2015 12:12
Aan: IE - BD/DCS/NCSC/AEA

____________ _______________

CC: IE 1- BDf DRD/ANTMD; jE 1- BD/DSB/AS; 1E -

BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Fox IT
Hol IE 1,
AangezienlE helaas voor een tijdje uitgeschakeld is graag even overleg met het oog op het CVIN
as vrijdag. Klopt het dat er deze week contact Is tussen NCSC en de dienst over onze vragen? (Die drie
hieronder). Ik neem aan dat IE Idaarbij zal aanschuiven?
Daarnaast zou ik graag jullie_gezamenlijke (DAS-NCSC) analyse ontvangen (of is dat de alinea
hieronder in de mail van IE 1) dan ga ik vast aan de slag met bullets voorEEjtbv de CVIN
aanstaande vrijdag. Deadline voor dossier is donderdag 12:00.
jE 1, kan ik de bullets een dezer dagen even met jou afstemmen?

Hartelijke groet,
E

Van: jE 1- BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 14:16

_______________

Aan: IE 1- BD/NCTV/DCS/ACSB; IE - BD/DSB/AS

_____________

CC: IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA; IE - BD/DRD/ANTMD; IE

BD/DSB/AS
Onderwerp:_RE: Fox 1T
Beste IE fl

DCS is betrokken geweest bij de analyse van DAS en onze input is in de gezamenlijke analyse verwerkt.

B, C

In het kader van de laatste twee punten heb ikEZl gevraagd om bij de AIVD te vragen naar de appreciatie

van de AIVD mbt deze overname.

Tot zover onze bijdrage op dit gebied. Mocht je behoefte hebben om meer inhoudelijk te sparen_dan ben je

uiteraard welkom, ik wil dan graag verwijzen naar jE
- omdat zij ook de afstemming met 1E 1?)

heeft gedaan over dit onderwerp. Mocht je behoefte hebben om beleidsmatig af te stemmen dan moet je

denk ik bij IE 1 ofZZijn.

Gr,IE



Sent with Good

From: IE
—

BD/NCTV/DCS/ACSB
Sent: vrijdag 27 november 2015 13:41:32
To:ZEZZZZJ - BD/DSB/AS; IE - BD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: Fox 1T

HilE ,
IE Is volgens mij bezig met een duiding samen met jouw analyse collega’s.
Daarin worden de vragen beantwoord.
@ IE t is het handig als jij even contact hebt met Z1?
Vr.gr.

IE 1

Van: 1 - BD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 13:24
Aan: IE 1- BD/NW/DCS/ACSB
Onderwerp: Fox IT
Hoi IE 1,
Moeten wij even schakelen over Fox? Ik begreep van EZ1 dat ik daarvoor even bij jou moest zijn. Ik
hoor natuurlijk graag of/wat jullie evt hebben ondernomen nav het overname bericht.
Bij DAS/analyse is een klein overzicht gemaakt van belangrijke noties nav de overname. Ik heb met
AZ gesproken over het CVIN volgende week en çle mogelijkheid dat ZJ bij de wtvvk eea over Fox
meldt en een vraag voorlegt. Ook heb ik contact gehad met de dienst, nav het commentaar van
Ronald P dat hij eea In overleg met de diensten heeft gedaan. Ik heb hen voorgesteld volgende week
vâôr het CVIN hierover bilateraal even bij te praten.
Het gaat volgens mij om de volgende 3 vragen die helder moeten worden en die ook aan deelnemers
CVIN voorgelegd kunnen worden:

B

Ik noor graag hoe jij dit ziet. Ik ben vanmiddag niet op kantoor, maar ik zou maandag even langs
kunnen komen?

Hartelijke groet,

IE 1
IE
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 I 2500 EH 1 Den Haag j www.nctv,nl

EIE I@nctv.minvenl.nI
MIE
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1- BD/DAS/AS

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

IE BDJDRD/ANTMD
maandag 30 november 2015 15:53
[E BD/DRD/ANTMD
IE - BD/DSB/AS
RE: Fox IT

IE
Analyst/division Natura, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departernent/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 8Z 1 The Haguel The Netherlandsl wwW.nctv.nl

m jE

tl
IIE

NB in office en Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Van:IE - BD/DRD/ANTMD
Verzonden: maandag 30 november 2015 11:23
Aan: IE l-SD/DRD/ANTMD
CC: IE 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Fox IT

Ik heb niets van de dienst gehoord. In het Ieidinggevendenoverleg van vanmorgen kwam Fox-IT wel
even ter sprake. fE meldde dat de AIVD wel vooraf op de [booate zou ziin aesteld/aeweest
(DCS/NCSC niet). Voorts werd door IE 1 opgemerkt dat [B

Gr. ZZJ

Aan: ie

BD/NCTV/DCS/ACSB
CC: IE
Onderwerp: RE: Fox IT

Hebben we al iets gehoord van NBV/AIVD?

IE
Analyst/division Natural, TechnologicaI & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement! National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Haguel The Netherlandsl www.nctv.nI

IE IIIE Inctv.minveni.nI
t fE

NB in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Van: IE - BD/DRD/ANTMD
Verzonden: maandag 30 november 2015 10:44

- BD/DSB/AS;E - BD/DCS/NCSC/AEA;

1- BD/DCS/NCSC/AEA; IE 1- BD/DSB/AS; E - BD/DRD/ANTMD

1



Van: IE I-BD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 15:04
Aan:[ - BD/DCS/NCSC/AEA; jE - BD/NCTV/DCS/ACSB

CC: IE 1- BD/DCS/NcSc/AEA; EE 1- BD/DRD/ANTMD; IE

BD/DSB/AS; IE - BD/DRD/ANTMD
Onderwerp: RE: Fox IT

IE
- dank en zeer helder.IB JEn wat goed dat er een

gemeenschappelijke nctv-analayse ligt.

Ben benieuwd wat er vanuit de dienst gezegd wordt. mn NBV.

IE 1, zullen wij dan even afstemmen over input voor !E1 tbv wtvvk op CVIN van 4dec? Of zal ik een

voorzet voor enkele bullets doen en die direct met IE j of jE 1 afstemmen?

Hartelijke groet
IE 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE - BD/DCS/NCSC/AEA
Sent: vrijdag 27 november 2015 14:15:52
To: [ - BD/NCTV/DCS/ACSB;F 1- BD/DSB/AS

___________

Cc: jE 1- BD/DCS/NCSCIAEA; jE BD/DRD/ANTMD; jE

BD/DSB/AS
Subject: RE: Fox IT

Beste IE _JenJ

DCS is betrokken geweest bij de analyse van DAS en onze input is in de gezamenlijke analyse verwerkt.

B, C

In het kader van de laatste twee punten heb ikEl gevraagd om bij de AIVD te vragen naar de appreciatie

van de AIVD mbt deze overname.

Tot zover onze bijdrage op dit gebied. Mocht je behoefte hebben om meer inhoudelijk te sparen dan ben je

uiteraard welkom, ik wil dan graag verwijzen naarlE j omdat zij ook de afstemming met IJ)
heeft gedaan_over_dit onderwerp. Mocht je behoefte hebben om beleidsmatig af te stemmen dan moet je

denk ik bij [Ë ] ofjjzijn.

2



Sent with Good (v .ood.coni)

From:JE
-

Sent: vrildaci 2Tnovember 2015 13:41:32
To: E
Subject: RE: Fox IT

HiIE 1,

IE

___________________________

is volgens mij bezig met een duiding samen met jouw analyse collega’s.
Daarin worden de vragen beantwoord.
@ IE 1 is het handig als jij even contact hebt met

Vr.gr.

IE

Van: IE 1- BD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 13:24
Aan: IE - BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: Fox JT

Hoi jE 1

Moeten wij even schakelen over Fox? Ik begreep van Edat ik daarvoor even bij jou moest zijn. Ik
hoor natuurlijk graag of/wat jullie evt hebben ondernomen nav het overname bericht.

Bij DAS/analyse is een klein overzicht gemaakt van belangrijke noties nav de overname. Ik heb met
AZ gesproken over het CVIN volgende week en de mogelijkheid datJbij de wtvvk eea over Fox
meldt en een vraag voorlegt. Ook heb ik contact gehad met de dienst, nav het commentaar van
Ronald P dat hij eea in overleg met de diensten heeft gedaan. Ik heb hen voorgesteld volgende week
v66r het CVIN hierover bilateraal even bij te praten.

Ik hoor graag hoe jij dit ziet. Ik ben vanmiddag niet op kantoor, maar ik zou maandag even langs
kunnen komen?

Hartelijke groet,

IE
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

B

3



Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH Den Haag 1 www,nctv.nI

E1nctv.minvenj.nI

4



15

-BD/DAS/AS

Van: IE 1- BD/DRD/ANTMD
Verzonden: donderdag 3 december 2015 17:41
Aan: IE BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Fox-IT

Nee, morgen niet en van overleg bij TNO weet ik niets...

Sentwith Good (woood.com)

From:IE I-BD/DSB/AS
Sent: donderdag 3 december 2015 17:38:37
To:IE —j- BD/DRD/ANTMD
Subject: RE: Fox-IT

Ah! NBV ook. jB

_____

ben jij morgen op kantoor? En bij het overleg met TNO over de scenario’s?
grts

Van:IE - BD/DRD/ANTMD
Verzonden: donderdag 3 december 2015 17:36
Aan: IE 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Fox-IT
Praatte gisteren nog even na (na aandeelhouderstoets vergadering) metlE van biv/mivd over fox. Zij waren wel
vooraf op de hoogte, verdere details op rubri

Sent with Good (www.good.com)

From:(E (-BD/DSB/AS
Sent: donderdag 3 december 2015 17:33:08
To: IE 1- BD/DRD/ANTMD
Subject: RE: Fox-IT

Heb ik denk ik nét te snel uit gelogd! Nog niet gezien, kijk ik morgen even! Of kun je al wat via de open mail laten
weten ©

Van:IE -BD/DRD/ANTMD
Verzonden: donderdag 3 december 2015 17:32
Aan: IE - BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Fox-lT
Heb je mijn mailtje in antwoord daarop gezien?

Sent with Good (www.good.com)

From:IE I- BD/DSB/AS
Sent: donderdag 3 december 2015 17:26:09
To: IE - BD/DCS/NCSC/AEA;IE

- BD/NCTV/DCS/ACSB;E
1



BD/DRD/ANTMD;j BD/DSB/AS

______________

Cc:IE
- BD/DCS/NCSC; IE - BDJNCTV/DCS/ACSB; IE t- BD/D58/AS

Subject: Fox-IT

Collega’s
Ik heb jullie op het andere net de annotatie gestuurd over Fox-IT die metlE Imee is gegaan tbv het CVIN
van morgen.

@EJenJ klopt het dat jullie geen rubri hebben? Als je geïnteresseerd bent dan kan iemand het vast wel voor je
uitprinten ©
Mvg

IE
IE
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag www.nctv,nl

EIE [lctvninvenj.nI
M06_IE
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1- BD/DAS/AS

E
- BD/NCTV/DCS/ACSB

donderdag 26 november 2015 15:03
IE 1- BD/DSB/AS
EW: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

Zie onderstaande mailwissel. Heb jij een terugkoppeling gehad.

Van: IE
- BD/NCTV/DCS/ACSB

Verzonden: dinsdag 24 november 2015 23:43
Aan: IE 1- BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: RE: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group
HoilE 1,

From: jE 1- BD/DCS/NCSC
Sent: dinsdac 24 november 2015 19:41:38
To: I - 8D/DCS; IE - BD/NCTV;

JE
- BD/NCTV/DCS/ACSB

Subject: FW: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

Ter inro.

Van: IE lfox-it.com1
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 17:52
Aan: IE 1- BD/DCS/NCSC
Onderwerp: RE: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group
Haha Jazeker. En je hoeft je nergens zorgen over te maken. De diensten waren op de hoogte van te voren en de nI
belangen blijven in goede handen.... Praatje graag persoonlijk bij.

IE
IE

Origina 1 Message
From: IE 1- BD/DCS/NCSCE

Van:
Verzon den:
Aan:
Onderwerp:

Ik zou deze ook even doorzetten naar JE
. IB

IB

Groeten,

Sent with Good (v .ood.com)

From: IE - BD/NCTV/DCS/ACSB
Sent: dinsdag 24 november 2015 19:58:26
To: JE

- BD/NCTV/DCS/ACSB
Subject: FW: Fox [T wordt onderdeel van NCC Group

Tu

Sent with Good (\\vw,iood.com)

- BD/DRD; JE

1



Received: Tuesday, 24 Nov 2015, 17:07
To:IF I@fox-it.com]
Subject: RE: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

BestelE
Er komen uiteraard een heleboel vragen in mij op, maar: Mag ik je fehciteren ?

; —)

___________

Groet, IE 1
Van:JE
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 8:15
Aan: jE t- BD/DCS/NCSC
Onderwerp: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group
BesteJ
De laatste periode zijn we druk bezig geweest om te onderzoeken wat de beste lange termijn strategie zou
zijn voor Fox IT. In deze ontzettend dynamische wereld van cyber security met veel internationale en
nieuwe spelers is het voor ons noodzaak keuzes te maken om te kunnen blijven groeien. We zijn erg trots
op wat we tot nu toe hebben bereikt en nu nog trotser om met je te mogen delen dat we een nieuwe stap
hebben gemaakt. We zijn vanaf nu onderdeel van een internationaal cyber security groep, NCC Group.

Ik wou je persoonlijk hiervan op de hoogte stellen zodat je hier vroeg mee bekend bent. Ik blijf gewoon aan
als directielid, en voor eventuele vragen over deze transactie ben ik beschikbaar.
Hieronder een aantal links met meer informatie:

- Persbericht: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group
-Achtergrondinrormatie over de transactie
-Achtergrondinformatie over NCC Group

Met vriendelijke groet,

IE
1 11 fQx-jt corn (cryptoron 1 linkedin 1 slypryptcron

F 0 1 I Oiof Pairnestraat 6. Delft

Postbus 638 2600 AP Dft
-- T+3115847999Mr-

tSt:UR S’ IE

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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

M inistry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
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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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

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 ti 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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan ti 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
niet risico’s verbonden aan liet elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

3





E BDIDAS/AS

Van: IE

______________I@minbzk.nl>

Verzonden: donderdag 26 november 2015 16:46
Aan: It

-

BD/DSB/AS
CC: IE IIE
Onderwerp: Betr: FW: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

Hol IE I
We zijn hiermee bezig, ligt vwb cyber perspectief ook bij I 1. Ik kan niet bevestigen of er

metiB contact is geweest vanuit de dienst(en) avant overname, we zijn ermee bezig.

met vriendelijke groeten,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkerelaties

jE

nbzk.nl

IIIE 1’ schreef:
Aan: IIE l@minbzk.nl”
Van: “IE - BD/DSB/AS”
Datum:_26-11-2015 15:53
Cc: “IE 1
Onderwerp: FW: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

Hoi IE , en

Jullie hebben vast ook de overname van Fox-IT besproken deze week. Klopt het dat jullie hierover al eerder
in gesprek waren met Fox? Volgens Ronald zelf wel ©

B We zijn voornemens dit
volgende week in het CVIN ter sprake te brengen bij de wtvvk (niet bij agendapunt over voortgang EV)

Hartelijke groet

El

Van:
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 1 7:52

1



Aan: IE 1- BD/DCS/NCSC
Onderwerp: RE: Fox IT wordt onderdeel van NCC Group

____________ ___________________________________________1De

diensten waren op de hoogte van te voren en
de ni belangen blijven in goede handen.... Praatje graag persoonlijk bij.

1

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f
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 Security and Justice

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient .i In het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig Identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of
vreerndelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van
andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Dit bericht kan informatie bevatten dle niet voor u is bestemd. Indien u niet dc 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 dan ook, dle verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepta no liability for damage of any kind resulting from the risk
inherent in the electronic transmission of messages.

2



118 1
} BD/DAS/AS

Van: 1E l-BD/NCTV/DCS/ACSB
Verzonden: donderdag 26 november 2015 15:03
Aan: IE BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: fox

Idem vorige mail

Van: IE - BD/NCW/DCS/ACSB
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 19:22
Aan: [ - BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: FW: fox

Ti

Sent with Good ( v .oocl.com)

From: 1E BD/DCS/NCSC/AEA
Sent: dinsdag 24 november 2015 11:3 1:09

_____________

To: E
- BD/NCTV/DCS/ACSB; )E I- BD/DSB/AS

Cc: E
- BD/DCS; IE - BD/DCS/NCSC; IE - BD/DCS/NCSC/AMR;

1E - BD/DCS/NCSC/AMP
Subject: RE: fox

Hoi IE 1,

B, C

Beste , nav de berichten mbt overname Fox-IT door de NCCgroep, zou jij als liaison richting AIVD
kunnen voorzien in de appreciatie van de AIVD mbt de overname?

Alvast bedankt,

Gr,IE 1

Van: IE
- BD/NCTV/DCS/ACSB

Verzonden: dinsdag 24 november 2015 11:00
Aan:IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA

________________

CC:IE I BD/DCS;IE - BD/DCS/NCSC; jE 1- BD/DCS/NcSC/AMR;
IE 1- BD/DCS/NCSC/AMP
Onderwerp: FW: fox

Hoi IE I

B Ihoor ik uit de
wandelgangen. Ik zou willen suggereren om samen met DRD en evt. input van AIVD een duiding te



maken in termen van mogelijk effect op de vitale infrastructuur van Nederland. Ik sluit niet uit dat

DRD zelf op de lijn komt of âl bezig is.

Vr.gr.

JE

Van: J(NCSC-NL) [rnailto:JE I©ncscnl]
Verzonden: dinsdaq 24 november 2015 9:11

_____________________
___________

Aan: JE
- BD/NCTV/DCS/AcSB; JE

- BD/NCTV/DCS/ACSB; JE

BD/DCS/NCSc/AEA;JE - BD/DCS/NCSc/AMR;IE 1- BD/DCS/NCSC; JE

Jj- BD/DCS/NCSC/AMPJ I(NCSCNL);IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA;JE

BD/DCS/NCSC/AMP; [ - BD/NCTV/DCS/ACSB
Onderwerp: RE: fox

http://wwwtelegraaf.nI/dft/nieuws dft/24783545/ CompLiterbeveiliger Fox-IT in Britse handen .htrnl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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[_____ - BD/DAS/AS

Van: t BD/DCS/NCSC/AMP
Verzonden: woensdag 25 november 2015 8:48
Aan:
Onderwerp: Fox-IT in Britse handen

HollE
Fox-IT, één van de grootste IT leverancier (zowel productçn als diensten’), zowel aan overheid als
vitale partijen, wordt overgenomen door een Brits bedrijf. IB

B

IB Wellicht iets om ook vanuit EV over na te denken!
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws dft/24783545/ Computerbeveiliger Fox-lT in Britse handen ,html
G rt,

IE
Programma Manager

Nationaal Cyber Security Centrum
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

TI
M÷31(0)GlE
W wwwncsc.nI

1





BD/DAS/AS

Van:

_________________

BD/DSB/AS
Verzonden: dinsdag 8 december 2015 10:45
Aan: jE 1- BD/DSB/AS
CC: IE BD/DCS
Onderwerp: marap november.

Hol,

Heb jij correctIes/aanvullingen? Iets over Fox-IT? Ik geloof niet dat daar in November actie is
verricht/besluiten zijn genomen.

G

Met vriendelijke groet,

IE
1



Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Analyse en Strategie
Afdèling strategie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

M06[E
vriiiveii,l

www.nctv.nl

Vrijdag afwezig

2



- BD/DAS/AS

Van: IE 1- BD/DRD/ANTMD

Verzonden: dinsdag 24 november 2015 20:40

Aan: I 7-BD/DSB/AS

Onderwerp: FW: Overname Fox IT door NCC Group.docx

Bijlagen: Overname Fox IT door NCC Group.docx

DagEj
Bijgevoegd_een eerste korte feitenimpressie van fox, NCC group en aandachtspunten daaromtrent.

Groet, IE 1

Sent with Good (w\ v .ood.coni)

From: f BD/DRD/ANTMD

Sent: dinsdag 24 november 2015 16:59:16

To: IE - BD/DRD/ANTMD

______________

Cc: jE
- BD/DCS/NCSC/AEA; jE 1- BD/DRD/ANTMD

Subject: Overname Fox 1T door NCC Group.docx

DagJ
Op verzoek van1heb ik een paar feiten mbt de overname van FoxiT op een rijtje gezet. NCSC/E&A was ook al

aan de slag, ik heb hun info so far opgenomen.

Viaj zijn vragen aan de NBV en Zoetermeer algemeen uitgezet.

jwiI graag wat info om te kunnen informeren, mar nu hebben we vooral nog vragen.

Groet, [-1





Van: IE IBD/DSB/AB E 1 E
Aan: IBD/DSS/AB: IE IED/058/AV; . ]0D/NCPIIDrS)CflO:

PiDCS)NCSC; F l/DS6/A6;IE 1 8D/OSSfA0;E
E F

Cc: EDIDSBi E
Onderwerp: analyse nincrion2litelten NCTV FOX fl en verzamelgebouw Equinox
Datum: donderdag 3 december 2015 15:12:20

Beste allemaal,
Ter info het volgende;
Vanochtend met IE Ibesproken dat bedrijfsvoering en DCS samen een korte
beschrijving/analyse maken van welke functionaliteiten wij hebben van FOX IT.
Dit staat los van de algemene analyse over de bredere consequenties hkv
economische veiligheid die DAS IE IAIVD tbv CVIN maakt.
E 1 heeft reeds opzetje met Ic en [Jbesproken. Volgende week bekijken
E len ik welke acties hieruit verder voortvloeien en eventueel in MT moeten worden
belegd.

c

Beide punten heeft bedrijfsvoering onder de aandacht gebracht van BVA tbv Ven]-
brede analyse, IE brengt eea in dO-raad en afdeling bedrijfsvoering neemt dit op in
integrale_maandrapportage beveiliging.
GrJE

IE
Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering
Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1

_______________________

Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag
Secretaresse NS. Bihari 1 n.s.bihari@nctv.minvenj.nl 1 070-7515050

IE
M06-

IE I@nctv.mnveni.nl
http://www.nctv.nl
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Van: E 60 S
Aan: 5 BDD A.
Onderwerp: fox t
Datum: vrijdag 18 december 2015 11:26:00

De NCTV gebruikt de volgende systemen van FOX-IT
c

De NCTV gebruikt de volgende diensten van FOX-IT

c
Met vriendelijke groet,

Beveiligingscoördinator

Is
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

wwwnctv.nI

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van

onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder

legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.



t.. t ..._. — . t.. . r . —. • •. • . . . .. t _.



Met vriendelijke groet,
IE

NCTV, Directie Strategie en bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZI Den Haag 1

jE

124

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

le lBD/Ds6!AB

FW: NCtV en FOX-IT
dinsdag 8 december 2015 9:24:01

jE 1 LE zie bij aand inventarisatie ter info.
Ik zal het ook aan E ter info zenden in zijn hoedanigheid als mijn directeur.
Gr,jE
Van: Ie IBD/DSB/AB
Verzonden: maandag 7 december 2015 14:37
Aan: IE 1- BD/DSB/AB
CC: IE 1 BD/DSB/AB;IE IBD/DSB/AB;IE j BD/DSB/AB
Onderwerp: RE: NCTV en FOX-IT
HallolE 1
Bijgaand een antwoord op de vraag: wat betekent dit nu?

c

Bezoekadres:
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

____________________

BD/DSB/AB
Verzonden: maandag 7 december 2015 10:22
Aan: IE BD/DSB/AB

____________

CC: IE IBD/DSB/AB; E BD/DSB/AB; IE IBDIDSB/AB
Onderwerp:_NCTV en FOX-1T
HallolE
Met dank aan IE 1 bijgaand een inventarisatie producten/diensten die de NCTV



afneemt van FOX-IT.
c

Met vriendelijke groet,

IE
NCTV, Directie Strategie en bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZI Den Haag

E



E

Bezoekdres:
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
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Van: JE
Aan:
Onderwerp: FW: ter iriro: overzicht diensten en producten van FOX IT in gebruik bij NCTV
Datum: vrijdag 18 december 2015 10:42:48

Met vriendelijke groet,

Beveiligingscoördinator

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

IE
www.nctv,ni

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van

onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder

legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Van: IE BD/DSB/AB
Verzonden: dinsdag 8 december 2O1 1 ‘7

Aan:e IBD/NCTV;IE 1 BD/DCS
Onderwerp: ter info: overzicht diensten en producten van FOX IT in gebruik bij NCTV

IIE
N.a.v. de overname van FOX IT door Engels bedrijf is DAS bezig met de strategische
kanten inzake economische veiligheid van dit dossier.
Daarnaast heb ik — in overleg met E laten uitzoeken welke diensten en producten
de NCTV van FOX-IT afneemt.
In jullie hoedanigheid als eindverantwoordelijke voor de bedrijfsvoering van de NCTV
zie onderstaande informatie.
Maandag a.s. staat voor MT geagendeerd de maandrapportage beveiliging waarin deze
lijst ook is aangekondigd.

c



c

Conclusie

c

Groet, IE
[E

Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid



Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Ha

E





jE Rn/Dsn/AR

iA

RE: analyse functionaliteiten NCTV FOX 1T en verzamelgebouw Equinox
donderdag 3 december 2015 17: 12:49

Nee, geen stg account, zou het wel graag willen lezen en dan vernietigen.

Gr,IE t
Van: jE JBD/DSB/AS
Verzonden: donderdag 3 december 2015 17:07
Aan:{E IBD/DSB/AB
Onderwerp:_RE: analyse functionaliteiten NCTV FOX IT en verzamelgebouw Equinox
HoilE
Wat goed dat hier aandacht voor is gevraagd bij BVA en dO. Ik heb me vanuit EV
inderdaad m overname van Fox-IT bezig gehouden. Ik heb voor het CVIN van
morgen aan E en E enkele bullets meegegeven om de overname op te
brengen. E E zal vragen om een uitgebreidere en meer gezamenlijke analyse,
omdat nu enke e over eidsonderdelen afzonderlijk een assessment maken (die niet
met ons gedeeld worden). Heb jij een rubri account, dan kan ik je het toesturen als je
het zou willen zien.
Mvq

iE

Van: IE IBD/DSB/AB
Verzonden: donderdag 3 december 2015 15:12
Aan: IE 1- BD/DSB/AB; IE BD/DSB/AB:IE
BD/NCJV/DCS/COO; E 1 BD/DCS/NCSC; IE BD/DSB/AB; IE

IE 1 BD/DSB/AB; E 1- BD/DCS/NCSC/AMRE 1 BD/DW

IE J UU/USI3/A; jE 1- BD/DSB/AS
onderwerp: analyse functionaliteiten NCTV FOX 1T en verzamelgebouw Equinox
Beste allemaal,
Ter info het volg
Vanochtend met E besproken dat bedrijfsvoering en DCS samen een korte
beschrijving/analyse maken van welke functionaliteiten wij hebben van FOX IT.
Dit staat los van de algemene analyse over çle bredere consequenties ihkv
economische veiligheid die DASIE IATVD tbv CVIN maakt.
E heeft reeds opzetje met Ibesproken. Volgende week bekijken
E en ik welke acties hieruit verder voortvloeien en eventueel in MT moeten worden
belegd.

Beide punten heeft bedrijfsvoering onder cie aandacht gebracht van BVA tbv Ven]-
brede analyse, IE 1 brengt eea in dO-raad en afdeling bedrijfsvoering neemt dit op in
integrale_maandrapportage beveiliging.
Gr,IE

IE
Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1

________________

Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haan

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

c

IE





IE IBD/DCS/ACSB

Van: IE -BD/DAS/AS
Verzonden: vrijdag 8januari 20169:20
Aan:

_____________ ____

BD/DAS/AS

___________

CC:

__________DCS/NCSC/AEA;FÉ

]- BD/DAS/ANTMD;IE
IE IBD/DAS/AS

Onderwerp: RE: fox IT

H1IE
Dank voor de update ik heb einde middag vanaf 1600 tijd laten we dan even spreken. Ik denk dat in
elk geval richting CVIN een breder stuk moet komen waarin EV wel meegenomen wordt dus dat biedt
mogelijk nog kansen. Verder goed om even te checken of in overzicht van bedrijfsvoering alle
producten ook vanuit NCSC zijn meegenomen, dii omdat ik van IE voor de vakantie
begreep dat hij er weinig van had gehoord.
Groet,
E

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 l 2500 BZ l Den Haag

ven.nI

Van:IE I-BD/DSB/AS
Verz9nden: donderdaa 7 januari 2016 18:06
Aan:IP I-BD/DSB/AS

_____________

CC:E BD/DCS/NCSC/AEA; IE I- BD/DRD/ANTMD;IE
-

BD/DSB/AS
OrnfPrwPrI7:fox IT

__________________________

HollE lik zou morgen graag even willen overleggen over Fox-IT. B
B nav gesprek datlE en ik vanmiddag hadden met
E Ien
Lang verhaal kort:

- Voorzitter WBI (hoofd NBV) heeft via BVA’s van BZK, DEF en V&) gevraagd om een
inventarisatie_van afgenomen producten en diensten van FOX.IE -ieeft een overzicht voor
NCTV via IE 1 naar het WBI gestuurd.

- Voorzitter WBI heeft de opdracht voor een risicoanalyse vervolgens belegd bij defensie (Bureau
Industrieveiligheid - BIV).

- Defensie heeft met NBV een risicoanalyse gemaakt (met beperkte scope) en vanuit de ABDO
veiligheidsmaatregelen/eisen bedacht. Op zich al heel goed natuurlijk.

- Deze maatregelen willen zij nu asap in een brief aan Fox sturen. Bedoeling was al december,
maar daar is het niet van gekomen.

B

Ik heb nu de contactgegevens van de verantwoordelijkelE bij BIV met hem om de tafel
te gaan om onze betrokkenheid bij de analyse alsnog te bewerkstelligen. E DAS) en IE [NCSC)

1



staan stand by om die bijdrage te leveren. Betekent ook dat we hun analyse nu eindelijk willen zien.
En dat we onz en vragen daaraan toevoegen.
Met het NCSC E in afstemming met IE 1) hebben we afgesproken dat ik de overste benader
vanuit de EV hoek.
Ik wil graag even met je spreken over het lijntje naar Patricia en het CVIN over proces maar vooral
ook de besluitvorming en hoe we ons hierin positioneren.
NB. AO cyber staat voor de deur en vragen over Fox liggen in lijn der verwachting. Dan moeten we
kunnen zeggen hoe het zit c.q. dat er aan gewerkt wordt.
Grts

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag lwww.nctv.nl

E nc\’.minvenj.nl
M06-IE

2
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

From: IE 1- BD/DSB/AS
Sent: maandag 14 december 2015 8:37:54 —

To: IE IBD/DCS/NCSC; IE
IE IBD/DRD/ANTMD; IE - BD/DSB/AS
Subject: RE: Betr: Fox-IT

1 BD/DCS/NCSC/AEA: I

Hol IE dank voor de toelichting, zo leer ik elke dag weer iets nieuws :-)

Ik zou graag even contact zoeken met IE lom zeker te maken dat onze
vragen worden meegenomen. Ik weet nI niet in hoeverre deze werkgroep ook de
EV-bril meeneemt. Gaat dan om bijv voorstelbare risico’s op de (middel)lange
termijn als doorverkoop, opsplitsing, faillissement etc.

En als voorzitter van de interdepartementale werkgroep EV zouden we ook graag
eea aan elkaar koppelen. Zodat t geen losse eilandjes blijven.

Kan dat jouw steun ook dragen?

Hartelijke groet
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE lBD/DCS/NCSC
Sent: zondag 13 december 2015 20:0118

________________

To:IE 1-BDf

____________

IE 1- BD/DRD/ANTMD;
DSB/AS; /11,1

Subject: RE: Betr: Fox-1T

Ja, ik weet wat de WBI is en wie daar in zitten.

WBI staat voor ‘Werkgroep Bijzondere Informatie” en geldt als de opdrachtgever
voor het NBV.
Leden zijn meestal BVA’s van onder andere AZ, BZK, BZ, Defensie en ook V&J.
Voor BZK is IE Ilid, voor V&J zit IE I in de WBI.
NCTV heeft geen zitting in het WBI.

Als wij inhoudelijk betrokken willen zijn bij het onderzoek dan zou dit aan
Z1kunnen voorstellen.
We kunnen ook eerst het resultaat afwachten....

IE 1 BD/DCS/NCSC

IE B/A
RE: Betr: Fox-IT
maandag 14 december 2015 10:03:19

Tu u rijk

Sent with Good (www.good.com)



Belangrijke spelers in deze zijn het NBV en Defensie.

Zij laten namelijk door Fox-rTIF lbouwen (meerjarige en

zeer ingewikkelde projecten, geleverd door Fox-Crypto, een afdeling van Fox-IT.

Groet, IE

Sent with Good (www.good.com)

From: IE IBD/DsB/As
Sent: vrijdag 11 december 2015 16:33:53

_____________________ __________

To: IE BD/DcS/NcSC/AEA; IE 1 BD/DRD/ANTMD;lE
IE 1 BD/DSB/AS
Cc: E BD/DCS/NCSC
Subject: FW: Betr: Fox-IT

Collega’s, weten jullie watJwie de WBI club is? En zijn wij daarbij aangesloten?

mvg
IE

_______________ ______________

Van:IE l[mailto:IE Ijminbzk.nl]
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 16:31
Aan: IE [BD/DSB/AS
CC: IE mindef.nl
Onderwerp: Betr: Fox-IT
Ik zie in het verslag dat de W131 ministeries de gezamenlijke analyse zouden maken, daar is naar ik begrijp ook
zeer onlangs overleg over geweest. Idee daar is om eerst overzicht te creëren van wat er speelt, laten we dat
eerst bezien alvorens het eea op te tuigen. WBI club is dus (in le instantie) aan zet.

mei vriendelijke groeten,

IE

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrelaties

E
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Van: IBD/DCS!NCSC/AFA
Aan: jE IBD/DSBIAS
Onderwerp: jE jeste wensen!
Datum: dinsdag 5januari 2016 12:47:32

Hè ihij is er deze week niet. Zal m volgende week even aanspreken.

Sent with Good (www.good.com)

From: jE BD/DSB/AS

Sent: dinsdag 5januari 2016 11:40:24

To: E BD/DCS/NCSC/AEA

Subject: RE: E beste wensen!

(mijn interpretatie/woordkeus ;0)

________

Wil jij hem even bijpraten over analyseopdracht aan WBI en ons_gesprek daarover donderdag metfE Ie
IE 1? En dat dit helemaal is afgestemd met jE lonze 8VA en jJvan bedrijfsvoering

die voor NCTV een plaatje heeft gemaakt van wat we allemaal doen met Fox. Of wil je dat ik dat doe?
Grts

IE

____________

van:IE JCS/NCSC/AEA

Verzonden: dinsdag 5januari 2016 10:45

Aan: jE IBD/D5B/A5
Onderwerp: RE: IE Ibeste wensenl

Top, ik heb uitnodiging even gemist, Komt vast goed. Groet IE 1

Sent with Good (www.good.com)

From:IE 1- BD/DSB/AS

Sent: dinsdag 5 januari 2016 10:43:56

To:JE

Subject: RE: E beste wensen!

G

Jij en ik gaan toch? Naar het LV overleg? Ik ben nog niet bij met mn mail, ben vandaag weer ingelogd, maar
euh, jE heeft je als het goed is uitgenodigd, klopt dat?

IG

G rts

jE

________

Van: jE BD/DCS/NCSC/AEA

Verzonden: maandag 4januari 2016 17:13

Aan:IE IBD/DSB/AS
Onderwerp: jE fl beste wensen l

1-loilE



Twee practische punten:
Moet ik nog iets doen in de EV discussie?
Wie gaat er nu naar dat overleg?
Gaat dat allemaal goed zo?

Hoor t graag!

[____

IE
Coördinerend Adviseur Cybersecurity

Nationaal Cyber Security Centrum.

Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1 www,ncsc,nI

Bezoe kadres:

Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag



Van:

vrijdag 8 januari 2016 15:54:24

Dank je IE
Lukt het ook om steun te krijgen voor vertegenwoordiging van de NCTV?
ISIE 1 RijksBVA nog een optie?
Met vriendelijke groet,

Beveiligingscoördinator

IE
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

wwwnctv.nI

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van
onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder

legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Beste wensen voor 2016.

Van: BD/DSB/AS
Verzonden:_vrijdaqsjanuari 2016 15:47
Aan: IE 1 BD/DSB/AB
Onderwerp:_fox-it
HoiE
e en ik hebben gisteren even met Jen IE Igesproken. In

IB maar de opdracht van het CVIN is bij het WBI belegd, en
die hebben het weer bij defensie belegd. Die zijn er nu mee bezig en willen asap nog
een brief met aanvullende maatregelen aan het bedrijf sturen. Dinsdag hebben we een
overleg met de meneer die binnen defensie de risicoanalyse maakt, zodat we nog
kunnen bijdragen aan de analyse en onze EV vragen kunnen toevoegen.B

IB
Hoe dan besluitvorming verloopt en een terugkoppeling in het CVIN gaat, daarover is
totaal niets afgesproken in het WBI. Dus daar ben ik nog even achter aan aan het
gaan.
Wordt vervolgd dus, en ik zal je natuurlijk op de hoogte houden’
Hartelijke groet,
E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv,nl

ïFE
MJ

Aan:
Onderwerp:
Datum:





Van: IE IBD/DSBIAS
Aan: E DIDSBIAS

__________________

Cc: EDIDC$/NCSC(AEA;

Onderwerp: RE: fox fl
Datum: vrijdag 8januari 2016 9:20:30

HiIE 1
Dank voor de update ik heb einde middag vanaf 1600 tijd laten we dan even spreken.
Ik denk dat in elk geval richting CVIN een breder stuk moet komen waarin EV wel
meegenomen wordt dus dat biedt mogelijk nog kansen. Verder goed om even te
checken of in overzicht van bedrijfsvoering alle producten ook vanuit NCSC zijn
meegenomen, dit omdat ik van IE 1 voor de vakantie begreep dat hij er
weinig van had gehoord.
Groet,
E

Waarnemend Afdelingshoofd Strategie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

www.nctv.nJ

VanlE BD/DSB/AS
Verzonden: donderdag 7 lanuari 2016 18:06
Aan: Ig 1 BD/DSB/AS

________________

CC: IE D/DCS/NCSC/AEA; IE 1- BD/DRD/ANTMD; IE
- BD/DSB/AS
Onderwerp: fox JT
Hol IE 1, ik zou morgen graag even willen overleggen over Fox-IT.

_____________

IB is mijn conclusie nav gesprek dat
[_.n ik vanmiddag hadden met IE 1 (de V&J man in de WBI) en IE 1
IE 1 (de BZKE un de WBI).
Lang verhaal kort:

-Voorzitter WBI (hoofd NBV) heeft via BVA’s van BZK, DEF en V&] gevraagd om
een inventarisatie van afgenomen_producten en diensten van Fox.IE Iheeft
een overzicht voor NCTV via IE maar het WBI gestuurd.

-Voorzitter WBI heeft de opdracht voor een risicoanalyse vervolgens belegd bij
defensie (Bureau Industrieveiligheid - BIV).

- Defensie heeft met NBV een risicoanalyse gemaakt (met beperkte scope) en
vanuit de ABDO veiligheidsmaatregelen/eisen bedacht. Op zich al heel goed
natuurlijk.

-Deze maatregelen willen zij nu asap in een brief aan Fox sturen. Bedoeling was al
december, maar daar is het niet van gekomen.

- Met de brief is wat hun betreft de kous af.
Op me rkel Ik:

B

Ik heb nu de contactgegevens van de verantwoordelijke overste bij 81V om zsm met
hem om de tafel te gaan om onze betrokkenheid bij de analyse alsnog te



bewerkstelligen. E I(DAS) enjE jNCSC) staan stand by om die bijdrage te
leveren. Betekent ook dat we hun analyse nu eindelijk willen zien. En dat we onze
eigen vragen daaraan toevoegen.
Met het NCSC (in afstemming metJ hebben we afgesproken dat ik de
overste benader vanuit de EV hoek.

_______

Ik wil graag even met je spreken over het lijntje naar IE 1 en het CVIN over proces
maar vooral ook de besluitvorming en hoe we ons hierin positioneren.
NB. AC cyber staat voor de deur en vragen over Fox liggen in lijn der verwachting.
Dan moeten we kunnen zeggen hoe het zit c.q. dat er aan gewerkt wordt.
Grts
E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www,nctv.nl

E 1
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Van: E 8 8 VA

_________________________

Aan: 8 ;IE IBDIDII
Onderwerp: RE: overname Fox-IT
Datum: dinsdag 5januari 2016 11i45:31

Prima, ik ben er bij.

Met sriendclijke groei.

IE
Ie’ ciljaingsautoriteit

Ministeries Vcn.1 en fIK

Ministerie an \‘eiligheid en Justitie. bureau Secretaris—generaal. bureau llVi\

i’ur[hiarkt 147 25 Ii D! Den 1 laag 1 lage 8 Noord
Postbus 200! 1 251)1)1 i\ Den 1 laag

Van: IE 1 BD/DSB/AS

Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 11:35
Aan:le 1 BDf DII
CCIE BD/BSG/BVA
Onderwerp: RE: overname_Fox-IT
Beste IE en IE

Ik heb een overleg laten plannen voor aanstaande donderdag. Mijn collega E1
(NCSC) en ik (afdeling strategie) ontvangen jullie graag bij de NCTV op de 7e.

Mvg

Ie

____________________________

Van: IE 1- BD/D1I
Verzonden: dinsda 22 december 2015 15:29
Aan:IE IBD/DSB/AS
cC:Ie BD/BSG/BVA
Onderwerp: RE: overname Fox-1T
Beste Ie
Bedankt voor je bericht, prima om na de jaarwisseling een afspraak te maken om dit
door te spreken.
Graag ook IE Ivan BVA (zie CC) erbij betrekken, aangezien er momenteel een
uitvraag loopt naar de impact van deze overname op bestaande contracten met Fox
IT.
Met vriendelijke groet,
IE
Strategisch adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Informatisering en Inkoop

Afdeling Risicobeheersing

Turfmarkt 147 1 Den Haag 1 18N
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

IE

http://www.justitie.nI/

Justitie. Recht raakt mensen.

Van:IE IBD/DSB/AS
Verzonden: dinsdag 22 december 2015 15:27



Aan; E - BD/DII
CC: E BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp:_overname Fox-1T
Beste IE
Als het goed is neem jij namens V&J deel in de WBI. Graag zou ik met je
kennismaken en even overleggen over de gezamenlijke analyse van de overname van
Fox-IT. Ik heb begrepen dat die opdracht bij het WBI ligt. Als programmamanager
Economische Veiligheid bij de NCTV, heb ik me (met de interdepartementale
werkgroep die de NCTV leidt) de afgelopen twee jaar voornamelijk gericht op
buitenlandse overnames en investeringen, daar waar die de nationale veiligheid
kunnen raken. De potentiele overname van Fox-IT is interdepartementaal een
terugkerend scenario geweest.
Vanuit het economisch veiligheidsdossier hebben wij enkele vragen (zie hieronder)
waarvan we hopen dat die binnen de analyse worden meegenomen. Dat is ook de
reden dat we vanuit de NCTV een voorstel deden tot een gezamenlijke analyse in het
CVIN.

- Hoe beoordelen we de evt risico’s van de toegang die de Britten zich hiermee
verschaffen tot specifieke, vertrouwelijke, strategische kennis en informatie?

- Geeft de overname aanleiding om onze verstandhouding, relaties, activiteiten met
Fox-IT te wijzigen?

- Welke voorstelbare risico’s zijn er in de nabije toekomst (zoals doorverkoop,
splitsing/opknippen, verhuizing, doorverkoop, faillissement met een Britse
curator) en op welke wijze zijn onze NV belangen dan geborgd?

Graag maak ik, samen met mijn collega van de NCSC, een afspraak met je voor na
het kerstreces.
Met vriendelijke groet,

LE_ 1
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www,nctv.nl

E



IE I-BD/DCS/ACSB

Van: [E BD/DAS/ANTMD
Verzonden: woensdag 13 april 2016 17:23

________ ________

Aan: E BD/DAS/AS;IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA; LE
E NCSC-NL);IE BD/DCS/NCSC/AMR;IE
BD/DAS/AS

Onderwerp: RE: Brainstorm fox

Sent with Good (vww.ood.com)

From:IE 1- BD/DSB/AS
Sent; woensdag 13 april 2016 17:18:19

____________________ ________

To: E - BD/DCS/NCSC/AEA; j2ni;IE 1- BD/DRD/ANTMD; IE
E -BD/DCS/NCSC/AMRIE l-BDIDSB/AS
Subject: Brainstorm fox
When: Thursday, April 14, 2016 10:30 AM-12:00 PM.
Where: Father Judge zaal (7e middenbouw)
Collega’s, we zitten morgen in de father judge zaal en volgens mij moeten we morgen de volgende
scenario’s doorlopen:

Voorstelbare risico’s + impact + handellngspp onder de huidige omstandigheden:

BC

Grt
IE

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

1



1

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for daniage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

2



J BD/DCS/ACSB

Van: [E IBD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: maandao 15 februari 2016 14:51

_______________

Aan: [È -BD/DCS/NCSC/AEA;IE 1-BD/DCS/NCSC/AMR
Onderwerp: FW: Analyse Fox-IT
Bijlagen: Analyse Fox-IT.ics

Dame heer, graag passen en meten om hierbij te kunnen zijn
Thx
Groet
IË
Coördinerend Adviseur Cybersecurity

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1 www.ncsc.nl

T 070 751 55 55
M06[Ë 1
EE nc5c.nl

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag





IE IBD/DCS/ACSB

Onderwerp: FW: Analyse Fox-IT
Locatie: tbc

Begin: wo 17-2-2016 15:30
Einde: wo 17-2-2016 17:30
Tijd weergeven a15: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: jE BD/DAS/AS

Ik hoop dat je hier bij kan aansluiten. Gr[ËZ_J

Sent with Good (www.good.com)

All times listed are in the following time zone:(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

From:jE jBD/DSB/AS
Serit: woensdag 10 februari 2016 18:03:59

_____________________

To:[F - BD/DSB/AS; E j BD/DCS/NCSC/AEA; IE BO/DRO/ANTMO
Subject: Analyse Fox-IT
When: Wednesday, February 17, 2016 3:30 PM-5:30 PM.
Where: tbc

Collega’s,

Volgende week komen

___________jenkele

lieden van de beide diensten bij ons om tafel om een
gezamenlijke analyse te maken, Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen. Als dat niet zo is, hoop ik opvervanging. Ik ben van de afdeling mensen bijelkaar brengen maar ik weet verdomde weinig van
zaaiber ;-)

Laat me ook.weten of je vind dat er sowieso meer inhoudstypes bij moeten zijn!

Hartelijke groet,

IE
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IE BD/DCS/ACSB

Van: IE BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: maandag 28 december 2015 13:31
Aan: IE

-

BD/DAS/AS
Onderwerp: Accepted: overname Fox-IT





Van: IE 1- BD/0S8/A5
Aan: I 1 - 6D/DCS/NCSC/AEA; I 1- 6/DRIJ/ANTMD
Cc: QÇ5/; IE - BD/DCS/NCSC/AMR
Onderwerp: Analyse Fox-IT

When: Wednesday, February 17, 2016 3:30 PM-5:30 PM. (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Where: Aridrew Carnegie zaal, 7e etage

Collega’s,

Volgende week komen IB t enkele lieden van de beide diensten bij ons om tafel om een gezamenlijke analyse te maken.
Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen. Als dat niet zo is, hoop Ik op vervanging. Ik ben van de afdeling mensen bijelkaar brengen
maar ik weet verdomde weinig van zaaiber ;-)

Laat me ook weten of je vind dat er sowieso meer inhoudstypes bij moeten zijn!

Hartelijke groet,





Van: IE -801058/AS
Aan: IE - BD/DSBIAS
Onderwerp: brainstomi fox
Datum: woensdag 13 april 2016 16:08:09

5 morgen brainstorm ik met E en drie collega’s van het NCSC over de
voorstelbare risico’s (de komende 6mnd — 2 jaar) van de overname van Fox-IT en wat
het NLse handelingsperspectief is. Bouwt voort op eerdere gesprekken en de analyse
van de diensten over de concrete risico’s (van nu).
Je bent natuurlijk van harte welkom mee te denken, als je tijd hebt en het leuk
vindt... Het is niet noodzakelijk maar jouw scherpe blik is natuurlijk altijd gewenst! Het
is morgen van 11-12:30. Ik probeer nog een ruimte bij ECO te krijgen, en anders
wordt het naast de liften in de middenbouw. De rest zit al vol...
Grts
EZJ
IE

Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

E I lnctv.minveni.nl
MIE 1





1

_______________

Van: IE t- 8DIDSB/A5
Aan: E

- 8O/DCS/NCSC/AEA; FLR1INI2;
E BD/DCSINCSC/AMR

Onderwerp: Brainstomi fox

helaas is er donderdag geen enkele ruimte beschikbaar...
Ik check s ochtends of de kamer met beamer op het NCC beschikbaar is op de 7e, if not dan doen we weer het kleine kamertje
naast de Iiftenl

Grt
E





Van: IE - BD/DSB/AS

___________________

Aan: IE 1- f - BDIDRD/ANTMD;
I 1- 8D/DCS/NCSC/AMR

Onderwerp: Bralnstorrn fox

When: Thursday, April 14, 2016 10:30 AM-12:00 PM. (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Whera: Tbc





Van IE - BD/DSIAS

___________________

Aan: IE 1- 80/DCSINCSCIAEA; I IErncsc.nI; IE 1- BD/DRD/ANTMD;
1- 6D/DCS/NCSC/AMR: E L.D/DSBfA5

Onderwerp: Brainstomi fox

Collega’s, we zitten morgen In de atJier judge zaal en volgens mij moeten we morgen de volgende scenario’s doorlopen:

B,C

Grt
E
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__________

Van: IE - BDIDSB/AS
Aan: IE 8D/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: Fox overleg met de dienst

Collega’s, morgen komt f•J (onverwachts) even langs om een eerste concept analyse te bespreken. Het lukt hem vandaag
niet die te versturen via F0, dus het komt hard copy. Do

Kunnen jullie/een van jullIe daar bij zijn?

Hartelijke groet,





Van: IE
- D/D58lAS

Aan: IE 1- BD/DCS/NCSCIAEA
Onderwerp: Overleg Fox-IT

When: Thursday, Februery 04, 2016 1:00 PM-2:00 PM. (UTC+01:00) Brussels Copenhagen, Madrid, Parls
Where: Ge

Met de man
IE





Van: IE 1- D/D5B/AS
Aan:

- DJECS/NÇSC/AEA
Onderwerp: overleg foxtrot

we gaan met [E praten!





Van: IE 1- BDIDS6IAS
Aan: E BDIDÇS/NCSCIAEA;IE

BD/DCS/NCSCIAMR
Onderwerp: Overleg opdracht 3, Fox

When: Tuesday, March 22, 2016 1:00 PM-2:00 PM. (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Where: Giovani Falcone zaal 7e verdieping

* ,,,* ,,* ,.-, * ,‘, *





146

__________

Van: IE 1- BD/D56/AS
Aan: IE 1- 80/XSIIJCSC/AEA; jE I’Encsc.nI;
Onderwerp: Overleg opdracht 3, Fox

When: Tuesday, March 22, 2016 1:00 PM2:00 PM. (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Where: Tbc





Van:

_______________ ________

Aan: IE 1- BD/DRD/ANTND
Onderwerp: RE: Bralnstorm fox
Datum: woensdag 13 april 2016 17:35:03

Psies. Ik heb deze alvast onder elkaar gezet:

B,C

Van: 1E 1- BD/DRD/ANTMD
Verzonden: woensdag 13 april 2016 17:30
Aan: IE 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Brainstorm fox

IB

Sent with Good (www.good.com)

From:IE 1- BD/DSB/AS

Sent: woensdag 13 april 2016 17:25:26

To: JE 1- BD/DRD/ANTMD
Subject: RE: Brainstorm fox

B

Van: le 1- BD/DRD/ANTMD
Verzonden: woensdag 13 april 2016 17:23

________

Aan: jE 1- BD/DSB/AS; le 1- BD/DCS/NCSC/AEA;
J@n,ni; IE - BD/DCS/NCSC/AMR; IE
BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Brainstorm fox
IB

Sent with Good (wwwgoodçom)

From: IE 1- BD/DSB/AS

Sent: woensdag 13 april 2016 17:18:19

To: IE - BD/DCS/NCSC/AEA; IE l(ncscnI; IE

BD/DRD/ANTMD; IE: 1- BD/DCS/NCSC/AMR;IE 1- BD/DSB/AS

Subject: Brainstorm fox

When: Thursday, April 14, 2016 10:30 AM-12:00 PM.
Where: Father Judge zaal (7e middenbouw)



Collega’s, we zitten morgen in de father judge zaal en volgens mij moeten we
morgen de volgende scenario’s doorlopen:

B, C

Grt
IE 1



Van: IE BD/D5B/
Aan: L0PLDRD/ANTMID
Onderwerp: RE: Declined: Vervolg op de Vos post-CVIN
Datum: vrijdag 29 april 2016 20:38:58

Ho) EJ, snap ik sry, ik ben maandag de hele dag extern en di mutvol, woe
thuis en donderdag is Vrij.

Alle anderen konden wel op vrijdag en kwilde t niet nog een week later doen.
Vind je t goed dat we die week er op even bij praten en dat ik met de rest alvast
aan de slag ga?

rijn weeKena!

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: r 1- BD/DRD/ANTMD
Sent: vrijdag 29 april 2016 20:15:39
To: le 1- BD/DSBIAS
Subject: Declined: vervolg op de vos post-CVIN
When: Friday, May 06, 2016 2:00 PM-3:00 PM.
Where: naast de lift op de 7e natuurlijk:)

Hol e
Ik ben er graag bij maar kan nooit op vrijdag...
Ben volgende week maandag en dinsdag op kantoor.
Groet, Z1





Van: l I-8D)DSB/AS
Aan: JE l BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: fox
Datum: woensdag 16 maart 2016 16:49:21

_______

ik ben vergeten hoe jouw collega bij ncsc heet dit vorige keer aanwezig
was bij overleg over Fox. Die wil ik natuurlijk uitnodigen voor dinsdag!
Grts

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: [E - BD/DCS/NCSC/AEA
Sent: woensdag 16 maart 2016 16:38:33
To: IE 1- BD/DSB/AS
Cc: Je

- BD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: fox

Dag1

Mijn excuses. Het doorgeven van de annotatie was mij ontschoten. Ik zorg dat beiden het alsnog z.s.m.

ontvangen.

Met vriendelijke groet, Je

Van:IE l-BD/DSB/AS

Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 17:36

Aan:I 1- BD/DCS/NCSC/AEA; JE 1- BD/DCS/NCSC/AEA

Onderwerp: fox

Hol collega’s

Ik sprak irijdag, en hij zei dat hij nog geen printje had ontvangen van de annotatie over Fox die ik jullie

vai het andere net stuurde, tbv het CVIN van 4 maart.

Klopt dat? Lukt het om die hem alsnog te geven? En E heeft hij m wel gehad?

Grts

IE

Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Analy5e en Strategie

Turfmarkt 147

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nçtynl

E I I(nctv.minvenj,nl

MIE





5o

Van:
Aan: je - BD/DCSINCSC/AEA
Cc: 1F 1- BDIDCS/NCSCIAEA; []8DLRDLNiMD
Onderwerp: RE: fox
Datum: woensdag 16 maart 2016 16:44:52

Dankjewel I Dat zou heel fijn zijn! Ik had I Ivandaag nog aan de lijn,
hij begon er niet over ;-)

@ allen: in het CVIN is besloten dat opdracht 1 in april in t CVIN moet liggen, en
die van ons (opdracht 3) in mei. 1B

Ik wil zsm aan de slag met ons analyse deel (opdracht 3). En ik heb een hele
goeie voorzet gehad vanuit EZ... Laat ik jullie snel zien!

Ik plan wat in voor volgende week, is dat goed?
Grts
IE 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

-

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE - BD/DCS/NCSCJAEA
Sent: woensdag 16 maart 2016 16:38:33
To: - BD/DSB/AS
Cc: - BD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: fox

DagE 1
Mijn excuses. Het doorgeven van de annotatie was mij ontschoten. Ik zorg dat beiden het alsnog z.s.m.

ontvangen.

Met vriendelijke groet, I 1
Van:IE

-

BD/DSB/AS

Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 17:36

Aan:IE I BD/DCS/NCSCIAEA;jE 1- BD/DCS/NCSC/AEA

Onderwerp: fox

Hol collega’s.

Ik sprak vrijdag, en hij zei dat hij nog geen printje had ontvangen van de annotatie over Fox die ik jullie

val het andere net stuurde, tbv het CVIN van 4 maart.

Klopt dat? Lukt het om die hem alsnog te geven? En heeft hij m wel gehad?

Grts l

1F 1
IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Analyse en Strategie

Turfmarkt ],47



Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nI

.nvn.I

MIE



Van: E l 8DID5IAS

____________

Aan: E J
Cc:
Onderwerp: RE: Fox
Datum: woensdag 2 maart 2016 9:54:48

Nee de memo is de samenvatting van de 17e, Sindsdien geen woord... Jullie dus
ook niet?
Grts

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE ]- BD/DRD/ANTMD
Sent: woensdag 2 maart 2016 8:57:34
To: l 1- BD/DSB/AS; jE jcncsc.nI
Cc:lE l-BD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: Fox

Will do. Hebben jullie nog iets gehoord vaniB 1? Of lees ik dat
allemaal in dat memo?

Sent with Good (www.good.com)

From: I 1- BD/DSB/AS

Serit: woensdag 2 maart 2016 08:15:35

To: IE l@ncsc.nI;lE 1 - SD/DRD/ANTMD
Cc:lE 1- BD/DCS/NCSC/AEA

Subject: Fox
HoilE lenlE

Ik heb tbv het CVIN van as vrijdag een kort memo geschreven voor in de
annotatie van Dick/Patricia. Die heb ik via rubri gestuurd.

Hebben jullie vandaag tijd om even te kijken?

_______

, heb jij geen rubri? Ik kon je er niet in vinden, Mss kan le It voor je
uitprinten?

Grtjs
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

je

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV



Ministerie van Veiligheid en Justitie
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Van: minde,nI
Aan: E

- 80/056/AS
Onderwerp: RE: FOX
Datum: dinsdag l2janusri 2016 12:05:56

Kan.

Van: IE 1- RD/DSB/AS [rnaE @nctv.minvenj.nI1

Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 11:44

Aan: JE

Onderwerp: RE: FOX

Ja 1, ik zou vanmiddag [E I graag meenemen. Kan zij nog aangemeld
worden?

Hartelijke groet,
Ja l

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV

Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: J!rninLij1
Sent: donderdag 7januari 2016 17:28:26
To:lE I-BD/DSB/AS

Subject: FOX

Je zocht contact hoorde ik.
Ben bereikbaar op 1E

[ 1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht

dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform

the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Onderwerp: RE: Gaat meeting Fox nog door?
Datum: dinsdag 22 maart 2016 11:53:26

In principe wel. Tenzij er net een spoedoverleg gepland wordt!

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

le
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA
Sent: dinsdag 22 maart 2016 11:21:41
To:IE 1- BD/DSB/AS
Subject: Gaat meeting Fox nog door?

Dagje

Vanmiddag staat de meeting over Fox gepland.

Gaat deze i.v.m. de gebeurtenissen in Parijs nog door?

Met vriendelijke groet, IB 1
IE
Senior Analist

Nationaal Cyber Security Centrum

Postbus 117 1 2501 CC j Den Haag 1 www.ncsc.nl

T15__________
MIE
Ejscni

Bezoekadres:

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag





Van: IE 1- BDIDS6IAS

_________________

Aan: - BD/DCSINCSC!AEA; l ltncsc,ni; IE 1- 8D/DRD/ANTMD;
- 50/DCS!NCSC1AMR

Onderwerp: RE: Overleg opdracht 3, Fox
Datum: dinsdag 22 maart 2016 12:20:02

Collega’s

Ik zal aan de bak moeten vanwege de gebeurtenissen van vandaag. Zouden jullie
willen overwegen om het overleg door te laten gaan? Ik vind het zonde om jullie
denkkracht nu niet te gebruiken, ©IB
1B En dan op een rijtje zetten: welke dreiging
en weerstand (dus een risicoanalyse) er tav NV belangen zijn in de onderstaande
situaties, Dan spring ik aan het eind van de week weer even bij?

Mvg

IE 1

B,C



B, C

-Oorspronkelijke afspraak-
Van: 1F I-BD/DSB/AS
Verzonden: woensdag 16 maart 2016 16:48

______________

Aan:IE J- BD/DSB/AS; 1E 1- BD/DCS/NCSC/AEA; - l@ncsc.nl;
1E - BD/DRD/ANTMD; IE - BD/DCS/NCSC/AMR
Onderwerp: Overleg opdracht 3, Fox
Tijd: dinsdag 22 maart 2016 14:00-15:00 (UTC+01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs.
Locatie: Giovani Falcone zaal 7e verdieping

Collega’s excuus, ik moet om 13 uur naar fJvoor iets anders.

Ik hoop dat 14 uur ook uitkomt...

G rts

IE 1



Van; IE 1- 00/056/AS
Aan; IE 1- BDIDCSINCSC/ArA
Onderwerp: RE: Tentative:Analyse Fox-IT
Datum; donderda9 11 februari 2016 7:29:58

Wie zou dat kunnen zijn?

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

-

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:[E l-BD/DCS/NCSC/AEA
Sent donderdag 11 februari 2016 7:04:40
To:F J-BD/DSB/AS
Subject: Tentative:Analyse Fox-IT
When: Wednesday, February 17, 2016 3:30 PM-5:30 PM.
Where: tbc

Ik denk dat er van ons nog een inhoudelijk expert bij moet. Hangt ook beetje van het
abstractieniveau af, Gr e





3. PGP Mail vanlE 113-4.txtHOi IE

Volgens mij is er niet veel anders meer te bedenken...

Groet

IE

Vriendelijke groet / Best regards

IE ..

y Specialist

lJonal cyber security Centre
P.O. Box 117 2501 CC The Hague 1 Netherlands 1 www.ncsc.nl

-ïii 7flIE J
EIE ncsc.nl
PcP:IE

Pagina 1
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IE 1- BD/DCS/ACSB

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

IE I(NCSC-NL) E ncsc.n>
woensdag 2 maart 2016 16:02

IE t- BD/DAS/ANTMD;IE

IE j- BD/DCS/NCSC/AEA
RE: Fox

BD/DAS/AS

Met vriendelijke groetjE 1

Nee.
Ik kom net uit een cursus. Ga er nu naar kijken.

From: E BD/DRD/ANTMD [Ë
Sent: woensdag 2 maart 2016 10:55
To: E

_____-

BDIDSB/AS;
Cc: E BD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: Fox

nope

IE
Analyst/division Natural, Technological & Societal Tbreat Analysis/Threat & Risk Analysis
DepartementfNational Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Hague The Netherlandsi www.nciv.iil

m+31 (0)61E III1@nctv.miveni.nl
t+31 (0)70 751 5050

NB in office 0fl Monday frvery other week), Tucsday, Wednesday & Thursday

Vnn:IE j-BDIDSB/AS
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 9:55
Aan:IE

-

BDfDRD/ANTMD;[1fisc.ul
CC: IE t- BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Fox

Nee de memo is de samenvatting van de 17e. Sindsdien geen woord... Jullie dus ook niet?
Grts

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE - BD/DRD/ANTMD
Sent: woensdag 2 maart 2016 8:57:34

I(Dnct .min’ eni.nll

j (NCSC-NL)

1



To:

______________

- BDJDSB/AS; [Ë 1 u,ncsc.nt
Cc: IE - BD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: Fox

Will do. Hebbenjullie nog iets gehoord vaniB Of lees ik dat allemaal in dat memo?©

Sent with Good (ww’.oocl.com)

From:[Ë j-BD!DSB/AS
Sent: woensdag 2 maart 2016 08:15:35
To: E I?ncsc.nl; fË 1- BD/DRD/ANTMDCc: E [ÏJ/DCS/NCSC/AEA
Subject: Fox

Hoi[ËJen(E _J
Ik heb tbv het CV[N van as vrijdag een kort memo geschreven voor in de annotatie van Dick/Patricia. Dieheb ik via rubri gestuurd.

Hebben jullie vandaag tijd om even te kijken?
heh jij geen rubri? Ik kon je er niet in vinden. Mss kanf Jt voor je uitprinten?

Grtjs
E 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

.1
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TheState accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice

2



[8 1

IBD/DCS/ACSB

Van: IE D/DCS/NCSC

Verzonden: donderdag 7januari 2016 22:52
Aan: IE D/DC5/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: fox IT

Eens.

Sent with Good (www.good.com)

From:IE IBD/DCS/NCSC/AEA
Sent: donderdag 7 januari 2016 18:10:56
To: IE t BD/DCS/NCSC
Subject: FW: fox IT

[ ter info.
Dit is in lijn met jouw beelden toch?

IE
Coördinerend Adviseur Cybersecurity

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CC 1 Den Haag www.ncsc.nl

T 070 751 55 55
MO6IE
E.nl

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag

VanlE l-BD/DSB/AS
Verzonden: donderdag 7januari 2016 18:06
Aan:IE IBD/DSB/AS
CC:JE D/DCS/NCSC/AEA;IE j. - BD/DRD/ANTMD;IE 1- BD/DSB/A5
Onderwerp: fox IT

__________________________________

HoltE (ik zou morgen graag even willen overleggen over Fox-IT. IB

______________________

B en ik vanmiddag hadden met IE
E r
Lang verhaal kort:

-Voorzitter WBI (hoofd NBV) heeft via BVA’s van BZK, DEF en V&i gevraagd om een inventarisatie van
afgenomen producten en diensten van Fox. IE 1 heeft een overzicht voor NCTV via Ë1naar het WBI
gestuurd.

-Voorzitter WBI heeft de opdracht voor een risicoanalyse vervolgens belegd bij defensie (Bureau

Industrieveiligheid - BIV).
-Defensie heeft met NBV een risicoanalyse gemaaktiB n vanuit de ABDO

veiligheidsmaatregelen/eisen bedacht.

1



Ik heb nu de contactgegevens van de verntwoordelijke E hij BIV om zsm met hem om de tafel te gaan om
onze betrokkenheid bij de analyse IB 1 te bewerkstell g E IDASI enLi INCSC) staan stand by om die
bijdrage te leveren. fB rËw’dat we onze eigen vragen daaraan
toevoegen.

_____
__________

Met het NCSC in afstemming met {E 1 hebben we afgesproken dat ik IE benader vanuit de EV hoek.
Ik wil graag even met je spreken over het lijntje naar Patricia en het CVIN over proces maar vooral ook de
besluitvorming en hoe we ons hierin positioneren.

1
Grts

E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

IE I@nctv.minveni.nl
MO6IE

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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

B

2
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

IE - BD/DCS/NCSC/AEA
maandag 14 december 2015 10:33

IE [BD/Dcs/NCSC/AEA;IE
RE: afspaak e.v.

1- BD/DCS/NCSC/AEA

Super, Merci

Sent with Good (www.good.com)

From:IE 1 BD/DCS/NCSCJAEA
Sen: maandaa 14 december 2015 9:58:40
To: E 1- BD/DCS/NCSC/AEA;
Subject: afspaak e.v.

- BD)DCS/NCSC/AEA

Heren,
Ik ga graag naar deze afspraa
Voor zover ik begrijp van E gaat’t over een invalshoekvariulteconomi veIflgheId.B

B [ E vroeg me expliciet om aan te haken
vanuit mijn dossierkennis over dit onderdeel.

GroetlE
_9orsoronkeliike afso aak
Van:IE (D/DsB/As
Verzonden: zondag 13 december 2015 21:14

________

AanJË IBDIDSB/AS; IE

____________________ _____________________

{Ë
-

BD/DCS/NCSC/K]E

______________

BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: Overleg over opdracht CVIN -> gezamenlijke analyse over Fox-IT
Tijd: dinsdag :is december 2015 14:00-14:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: tbc

________

Heren, zie onder afspraakverzoek mbt FoxIT. Input is eerder al via IE (met mijn input) geleverd. Dus ligt voor
de hand omte sturen.
Daarom: zouden jullie samen willen overleggen wie van de adviseurs/analisten naar deze afspraak kan en gaat?
Dankl
Gr,IE 1

Oorspronkelijke afspraak

Van:IE D/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 10:08

____________________

AanE IBD/DSB/AS:IE I-BD/DCS/NC5C/AEA;IE
BD/DRD/ANTMD;IE 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: Overleg over opdracht CVIN -> gezamenlijke analyse over Fox-IT
Tijd: dinsdag 15 december 2015 14:00-14:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: tbc
Collega’s,

___________________

Zullen we dinsdag even overleggen hoe we deze opdracht uit het CVIN opgaan pakken? MetlE
afgesproken dat we vanuit DAS een voorstel doen voor het voeren van enkele Inhoudelijke gesprekken (DAS-NCSC)
met AIVD en MIVD, waarin een aantal vragen centraal staan:
rc

1- BD/DCS/NCSC/AEA E - BD/DCS/NCSC/AEA;

1- BD/DRD/ANTMD;IE

1



1Hartelijke groet,

E

2



Van: 1E

Aan: IE EZ

Onderwerp: Die analyse
Datum dlnsda 12 april 2016 16:15:33

Hol

___________

Gisteren werd ik nogal door woordvoering lastiggevallen. Vandaag is een
vergadermarathon.

Zullen we morgen even bellen over de analyse? Ik ben de hele dag beschikbaar,
ik heb een dag geblokkeerd voor ‘dit onderzoek”.

Hartelijke groet
IE

-

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie





Van EZEEZZ1QLQLA5.
Aan [98DLQRQjNjj.lD
Onderwerp: foxtrot
Datum: vrijdag 8januari 2016 15:51:14

Hoi Z1,
Ik heb met de meneer gesproken die bij defensie met de_risico-analyse bezig is.

18 IIE IWe kunnen dinsdag
om 15 uur bij m langs om te praten over die analyse en hoe wij kunnen bijdragen.
Eijkan mee voor de NCSC bril. Kan jij ook mee. Ik ga mee vanuit EV en ik ben ook
vooral nog op zoek naar de wijze waarop besluitvorming nu loopt.

G rts!

r
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfrnarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www,nctv.iii

E
M06—IE
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Van: Is 1- 80/055/AS

__________ ______________

Aan: 1F . I8rridefnl’; Is lcmindefnI°; l 1t8mindef.nr’; [
Is Iillrniribzk,niY

Cc: 1-B0/DRDLN]1; 1F 8D/DCSINCSC!AEA
Onderwerp: Haal veel dank voor de inputl
Datum: donderdag 21 april 2016 18:34:48

Heren, met veel dank voor het snelle schakelen, de opmerkingen van l 1 en
[t ien het overleg dat ik vanmiddag nog had met 11-t

paragraaf 5, heb ik jullie zojuist de laatste versie laten sturen, die morgenochtend om
10:00 door pNCTV wordt gezien.
ZJ, kan ik je morgenochtend even bellen? (Voor 9:45, want daarna moet ik printen
;)) voor eventuele laatste opmerkingen? Dat geldt uiteraard ook voor ieder ander ©
mochten er nog onvolkomenheden zijn, dan hoor ik het graag 1
Hartelijke groet,
Is 1

Van: l 1- BD/DSB/AS
Verzonden:_donderdag 21 april 2016 10:56

___________ ______________

Aan: I l@mindef.nl; IE I@mindef.nl; Is l1mindef.nl; IE
I©minbzk.nI; IE l@lminbzk.nl)

CC: je
- BD/DRD/ANTMD; Is - BD/DCS/NCSC/AEA

Onderwerp: Jullie ontvangen bericht!
Urgentie: Hoog
Collega’s

_______

Ik heb zojuist met dank aan Is 1 voor het overleg gisteren en aan voor zijn
aanvullingen tav het schema een tweede versie toegestuurd van de beoordeling. Laat
me weten als je binnen 15 minuten niets ontvangen hebt. Later vanmiddag maken wij
de bijlage ook af.
je J,

______________,

is het mogelijk om aan het eind van de dag telefonisch
te spreken over enkele laatste verzoeken tot wijzigingen, en enkele openstaande
vragen? Mijn dank zou groot zijn © ik wil de nota vanavond In de lijn doen.
Ik spreek vanmiddag nog met Ie Ivoor enkele specifieke juridische vragen.
Mvg
1

Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyseen Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag www,nctv.nl

E lnctvminvenj,nl
M06-Es
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Fox
Datum: woensdag 2 maart 2016 17:49:00

Thanks! Ik heb t meegenomen!

Van: l - BDJDRD/ANTMD
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 12:29
Aan: IE 1- BD/DSB/A5
Onderwerp: RE: Fox
Mijn reactie vind je op rubri ;-)
le
Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis
Departement! National Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 52 1 The Haguej The Netherlandsi www.nctv.nI

m +31 (0)6 IE 1
t +31 (0)70 I

NB in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Van: Ie 1- BD/DSB/AS
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 8:16
Aan: IE - BD/DRD/ANTMD
CC: Ir I- BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: Fox
Hoie Jen V

Ik heb tbv het CVIN van as vrijdag een kort memo geschreven voor in de annotatie van
DicklPatricia. Die heb ik via rubri gestuurd.

1—lebben jullie vandaag tijd om even te kijken?

______

, heb jij geen rubri? Ik kon je er niet in vinden. Mss kan It voor je uitprinten?

Grtjs
IE 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

1
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie





Van: IE kErnindef,nl
Aan: [ 1-/DSB/A; njnet.l
Cc: lmifJil
Onderwerp: RE: Vragen over ABDO tbv analyse
Datum: maandag 18april 2016 11:10:44

E, het ingevulde document is zojuist via ons comcen verstuurd. Zou je dus over niet al telang
binnen moeten krijgen ©
Groetenl
E

From:l - BD/D5B/AS (mailto:IE I@nctvminvenjnhj
Sent: maandag 18 april 2016 8:23
To:IE

Cc:IE LIE
Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

IE 1, merci dan hebben we dezelfde persoon in t vizier :-) Weet dat ik dus ook met

hem afstem!

Ik hoop vandaag einde dag een eerste concept rond te sturen en woensdag laatste

versie.

G rts

I 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie

N CTV

Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:IE kmindef.nl

Sent: maandag 18 april 2016 7:49:47

To:IE I-BDIDSBIAS
Cc: 1.@rnindfnI; J.rn1ru1LaI
Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

Ik heb contact met NBV hierover (IE 1)
IE 1
From: IE 1- BD/DSB/AS [mailto:jE I(nct.rninveni.nI1
Sent: vriidag 15 april 2016 17:03

To: t

Cc:[ l;IE
Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

Hoile 1, heel fijn merci. Nog een vraag over de andere dienst. Weet dat wij al aan het

afstemmen zijn met de dienst, en wel met 3 afdelingen IG



Om te voorkomen dat eea door elkaar loopt :-) met wie zou je het willen afstemmen?

Ik probeer maandag t eerste concept vd analyse/notitie tbv CVIN te sturen. En kijk
maandag ook of het mogelijk is om later volgende week (woe of do) nog een
afstemmingsoverleg te organiseren. Daar worden jullie (en die andere dienst) dan

• natuurlijk voor uitgenodigd.

Fijn weekend!
IE 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV

Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE JWrnindef,nl
Sent: vrijdag 15 april 2016 16:44:36
To:IE I-BD/DSB/AS
Cc: JZjmjncj.fjjj; jE iEmindef,ni
Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

zi
Ik heb wel wat ideeën. Ik zal deze in de tabel aanbrengen en dan heden nog sturen naar EJ
jE

. en jE j. Ik heb hierover ook gesproken met een collega van de AIVD.
Ik neem hem derhalve ook mee in de ioop.
Maandag kijken IE IenZ1 hier nog naar (heden afwezig), en zorgt voor tijdige
toezending.

Groet
jE 1

From: IE 1- BD/DSB/AS lmailto:i5 I(nctv.minvennhl
Sent: vrijdag 15 april 2016 9:28
To:IE

Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

Als je even wilt overleggen kan t he, ik ben telefonisch bereikbaar!

G rts
jE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon



IE

Senior adviseur Afdeling Strategie

N CTV

Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: t1@.rnind.Lnl
Sent: vrijdag 15 april 2016 9:20:49
To:IE 1- BD/DSB/AS

Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

0K, ontvangen.

1- BD/DSB/AS IE ‘“qveni.nllL,’.,,u’.,.,

Excuus. Het schema is jullie dus via de andere lijn gestuurd.

Mvg
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie

N CTV

Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: EE1@rnind.ef,ii
Sent: donderdag 14 april 2016 15:13:47

To:IE
-

BD/DS8/AS;rninj.nI;a’f.l

Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

Welk schema bedoel je nou?
IE

From:)E - BD/DSB/AS n,in,,n nfl

Sent: donderdag 14 april 2016 13:17

To: IE 1; IE l;IE
Subject: Vragen over ABOD tbv analyse

Collega’s

Voor het derde deel van de analyse over hét bedrijf dat zo in de picture staat, hebben collega’s en ik in een

korte snelle brainstorm vanochtend enkele voorstelbare scenario’s voor de komende maanden onder elkaar

gezet. Gaat bijv om wijzigingen in bedrijfsvoering, in eigendomsstructuur of bijv faillissement. Ik heb een

schemaatje gemaakt met 3 kolommen: 1-scenario, 2-impact, 3-opties overheid onder de huidige

omstandigheden.

From: IE

Sent: donderdag 14 april 2016 16:56

To: IE 1: 1; IE

Subject: RE: Vragen over ABDO tbv analyse

Ha, ik was de belangrijkste bodschap vergeten: via de riddle jullie toegestuurdl

— , ‘.. S,,,,.,,,, •! J. •3



Ik zou het heel erg op prijs stellen als jullie naar het schema willen kijken en daarbij letten op:
- Ontbreekt er nog een scenario?
- Ontbreekt er nog iets aan de impact c.q. zou eaa anders verwoord moeten worden?
- Maar het allerbelangrijkst: kunnen jullie in kolom 3 aanvullen wat mogelijk is onder de huidige ABDO

regels?
Ik wil uit dit schema conclusies trekken voor het document dat naar het CVIN gaat. Het schema zal dan slechts
een bijlage zijn. Gezien alle commotie deze week, zou ik deze analyse zsm afmaken. We proberen zelfs te
mikken op het CVIN van 29 april. IB

[B

Maw, zou het jullie lukken om voor maandag 1:00 te reageren op het schema? Dan sturen we
dinsdagochtend de conceptanalyse...
Alvast bedankt en met hartelijke groet,

IE
IE

Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie

Turfmarkt 147

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv

Einvi.nl

M06IE

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liabifity for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind



resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
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IE I-BD/DCS/ACSB

Van: fE BD/DV/P&8
Verzonden: zaterdag 2 april 2016 11:09

____________

Aan: IE 1- BD/NCC/ECO;IE 1- BD/DCS/ACSB; Zorko MPA, P.M. -

GD/DCS; Schoof, drs. H.W.M. - BDJNCTV;IE 1- 13D/DCS/NCSC;IE _]
- BD/NCSC/ST

Onderwerp: UW: NRC Handelsblad: We overschatteri hoe slim terroristen zijn

Tkn

From;IE
Sent: zaterdag 2 april 2016 11:07:50
To:IE I-BD/DV/P&8
Subject: NRC Handelsblad: We overschatten hoe slim terroristen zijn

Iv=—

De wereld van ronald prins

We overschatten hoe slim terroristen zijn
Ronald Prins

Het bedrijfvan Ronald Prins helpt mee Nederlandse staatsgeheimen te beveiligen. Onlangs verkocht hij het
aan een Britse multinational. ,,De gehéimen zijn niet in Britse handen, alleen de aandelen.”

Tekst Mcirc Hijink en Esther Rosenberg Foto ‘s Merljjn Doomernik

Marc Hij ink Esther Rosenberg Foto’s Merlijn Doomernik

De drie kilometer tussen zijn appartement en de jachthaven van Scheveningen legt Ronald Prins (47) af in
zijn grijze Maserati. Hij stapt uit: 1 meter 93, een lichtblauw overhemd, klassiek horloge van IWC. Prins is
een van de meest invloedrijke Nederlanders in het debat over online veiligheid. Hij komt uit de opsporing
en de inlichtingendienst, kent het bedrijfsleven én heeft een hackersachtergrond. Dat maakt hem
geloofwaardig. Hij is toegankelijk en legt complexe zaken duidelijk uit — zonder al te veel jargon.

Commissies in de Tweede Kamer praat hij regelmatig bij over nieuwe hack- en inlichtingenwetten. In de
media pleit hij onvermoeibaar voor extra digitale bevoegdheden voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
en voor de politie. Hij spiegelt het publiek voor hoe makkelijk een ziekenhuis, een waterkering en zelfs een
heel land platgelegd kunnen worden door een aanval van kwaadwillende hackers. ,,Als een digitale bom
afgaat, zijn wij niet meer in staat onze boodschappen te doen”, zegt hij.

Eind jaren negentig richtte hij met een vriend een bedrijf op dat zo goed bleek te zijn in cybersecurity dat
het Nederlandse staatsgeheimen mocht helpen beveiligen. Fox-IT ondersteunt de beveiliging van de
ministerraadnotulen, het telefoon- en mailverkeer tussen staatslieden, berichten tussen ambassades en
legerleiders. Het helpt grote banken bij de bestrijding van fraude en test of bedrijven bestand zijn tegen
computerinbraken, door nepaanvallen op ze uit te voeren. ,,Soms zetten we een drone op het dak om het
netwerk binnen te dringen.” Het bedrijf leert ook Defensiemedewerkers hacken.



Een belangrijk deel van de Nederlandse infrastructuur leunt dus op Fox-IT. Eind vorig jaar verkocht Prins
het bedrijf aan een Britse multinational. Het leverde hem persoonlijk 40 miljoen euro op. Hij vertelt erover,
eerst op zijn kantoor naast de ikea in Delft en twee weken later op zijn 14 meter lange zeilschip, De Prins.

De Prins?

,,Ik had het eerst ‘Per Undas Adversas’ genoemd, tegen de stroom in. Dat is het motto van de AIVD. Maar
dat verstond echt niemand over de radio. Toen ik het daarna ‘Cyberstorm’ noemde, riep de verkeerscentrale
nog altijd: ‘Wat? Zuiderstorrn?’ En dus werd het De Prins.”

Zijn opa was technisch ingenieur en legde de eerste radioverbmndingen met Bandung en Suriname voor radio
Kootwijk. Zijn vader beheerde in de jaren zeventig de computers op de renbanen. ,,Hij had in zijn touringcar
een totalisator voor de paardenkoersen, met van die grote harde schijven van Ericsson. Daar speelde ik mee.
Later probeerde ik ze beter te maken. We reden van renbaan naar renbaan. De eerste Nederlandse zaak van
computervredebreuk was in zijn bus, bij renbaan Duindigt in Wassenaar. Criminelen als Willem Holleeder
en zijn vrienden liepen daar rond, een outsider won en dan kregen zij die hoge uitbetalingen. Een operator in
de bus van mijn vader bleek verrot geslagen en fysiek bedreigd. Mijn vader is drie maanden getapt. Ze
dachten dat hij er iets mee te maken had.”

Prins verveelde zich op school, ging hacken als tijdverdrijf. Proberen in te bellen in Amerika. Regelen dat
hij gratis kon bellen. Scanners luisteren en uitvinden waar een observatieteam van de politie zich bevond,
,,gewoon, omdat het kon”. Hij studeerde wiskunde met een voorliefde voor cryptografie. Op het dak van
zijn appartement in Scheveningen staan weer antennes. Nu om naar de reddingsacties van de kustwachten
op zee te luisteren, ook in het buitenland. ,,Daar kan ik nachten mee bezig zijn.”

In tegenstelling tot de meeste hackers wantrouwde hij dc overheid niet, wat maakte dat andere hackers hém
soms wantrouwen. Hij werd lid van de VVD, ging voor het Nederlands Forensisch instituut (NFI) werken
en voor de Directie Bijzondere inlichtingen van de AIVD. ,,Ik ben niet zo anarchistisch. Nooit geweest. Ik
dacht altijd: als ik me niet mag verdedigen dan moet de overheid dat maar goed doen. Bij de AIVD zag ik
dat het er keurig aan toe ging. Ik wilde soms iets en werd dan tegengehouden.”

Bij het NFI leerde hij zijn zakenpartner Menno van der Marel kennen. Er kwam een moment dat ze
misdaden niet meer achteraf wilden reconstrueren, maar deze voor wilden zijn. Zo ontstond hun bedrijf.

Fox-IT verkocht in het begin apparatuur om boodschappen te versleutelen aan de ene overheid en
apparatuur om te tappen aan een andere overheid.

,,Ja, maar daar zijn we in 2011 mee gestopt. Dat houd je als bedrijf niet vol. Je moet kiezen ofje een
offensief of een defensief bedrijf wil zijn. Wij hebben voor het laatste gekozen.”

Klopt het dat jullie tapapparatuur verkochten aan regimes in het Midden-Oosten?

,,Even denken, ligt het in het Midden-Oosten? Weet je, ik kan er niets over zeggen. Het was in ieder geval
geen dubieus regime.”

Uw bedrijf stond in 2003 met beveiligingsapparatuur op een beurs in Iran.”

,,We hebben er niets verkocht. We wonnen wel de prijs voor de mooiste stand,”

De dilem.rna’s blijven. Wat doet u als u bij uw klant KPN malware tegenkomt van de AIVD?

,,Dan zouden we aan KPN vertellen: er is AIVD-malware. De veiligheidsbelangen van de klant die ons
inhuurt, dat is ons uitgangspunt.”

2



Maar ook de AIVD is uw klant.

,,De AIVD is heel beperkt klant. Die kopen wat cryptografische doosjes, maar dat is minimaal. Dus zo
relevant zijn ze uiteindelijk niet.”

Zo’n doosje laat hij zien. Een eerste legergroen prototype dat het bedrijfvoor Defensie maakte. Waterdicht
en bestand tegen schokken en woestijnzand. ,,Kijk, deze kabel is rood, daar gaan de geheime data in. Die
worden versleuteld en dan worden ze zwart gemaakt, heet dat. Dan mogen ze via deze kabel naar buiten, het
intemet op. Defensie neemt zo’n doosje mee naar Mali. Ofwel tien. En in Nederland staat eenzelfde doosje
bij Defensie op het Plein in Den Haag. Daar worden de data weer ontcijferd.”

Het beeld bestaat dat u een nauwe relatie met de overheid heeft.

,,Dat is niet zo. Misschien draag ik bij aan de verwarring omdat ik het niet kan laten iets te vinden van de
wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten of de terughackwet van de politie. Ik heb daar geen directe
bemoeienis mee, maar mijn klanten — banken en telecombedrijven — smeken dat cybercriminelen een keer
worden aangehouden. Daarvoor moet je adres en identiteit van daders kunnen achterhalen.”

Hebben jullie de overheid vooraf gewaarschuwd dat liet bedrijf in handen zou komen van een buitenlands
bedrijf?

,,We hebben ze een paar maanden voor de verkoop rond was, geïnformeerd.”

Wat vonden ze ervan?

,,De reactie was wel een beetje zo van ‘oeh, is dat niet eng?”

Waar waren ze bang voor?

,,Het leek politieke angst. Toen KPN door meneer Slim zou worden overgenomen, stond de Tweede Kamer
ook op zijn achterste benen, zo van hoe kon dit gebeuren?’ Ze moesten het kunnen verkopen. En misschien
waren ze ook wel bang voor de continuïteit, dat een nieuwe eigenaar met die apparatuur zou willen
stoppen.”

Waren ze niet bang dat hun geheimen in Britse handen zouden komen?

,,Nee dat denk ik niet. De werkplaats voor onze cryptografische apparatuur is bij Koninklijk Besluit
aangewezen als verboden plaats. Alleen door de AIVD en MIVD gescreende personen mogen er binnen. De
A[VD controleert of we geen troep maken. En we hebben goed contact met onze klanten, ook daaruit
ontstaat vertrouwen. Dat verandert allemaal niet.”

En als uw Britse baas om de sleutel vraagt?

,,Dat gebeurt niet. Dat zag je ook bij de overname zelf Alle contracten die gerubriceerd zijn, dus die een
stempeltje ‘staatsgeheitn’ hebben, hebben we ze nooit getoond. Ze geloofden ons gewoon. De gehéimen zijn
dus niet in Britse handen, alleen de aandelen. Kijk, overheden hebben zelf nauwelijks geïnvesteerd in
technologie en zijn daarvoor dus wereldwijd afhankelijk geworden van bedrijven die er meer verstand van
hebben. Dat is iets waar ze mee moeten leren omgaan.”

Hoe duidt u de strijd tussen de FBI en Apple over toegang tot de iPhone van een terrorist?

,,Het lukte FBI zelf het toestel te hacken, met forensische software die het NFI in Nederland waarschijnlijk
ook gebruikt. Apple weigerde medewerking omdat ze zeiden dat als ze één toestel zouden ontgrendelen, dit
de veiligheid van iedereen zou schaden. Dat is overdreven, blijkt nu. Voor jou en mij maakt het niet veel uit

3



dat zo’n in beslag genomen toestel te hacken is. Je moet fysiek toegang hebben tot zo’n telefoon. Bovendienzijn de nieuwere iPhones een stuk beter beveiligd.”

Wat doet de Nederlandse overheid om cyberaanvallen tegen te gaan?

,,Nou niet genoeg. Bij High Tech Crime van de politie zit zo’n 180 man. De helft van de capaciteit gaat opaan rechtshulpverzoeken van andere landen. Wat er aan eigen onderzoeken voorbij komt, ik heb geen idee.Het laatste wat ik zag was een persbericht, dat ze twee jongens uit Amersfoort hadden gepakt die rnalwarehadden proberen te maken en daar duizend euro mee wisten te stelen. De grote jongens worden nooitgepakt. We werken samen met de FBI en met de Secret Service, maar de Nederlandse politie zit de laatstejaren niet meer op onze informatie te wachten. Ook de AIVD, de M1VD en Defensie doen wat aancybersecurity, maar het is allemaal zo versnipperd dat er scenario’s denkbaar zijn waarbij niemandverantwoordelijk is.”

U pleit voor niimere bevoegdheden voor opsporingsdiensten. Zou dat een aanslag als in Brussel hebbenkunnen voorkomen?

,,Ve overscharten hoe slim terroristen zijn. Vaak gebruiken ze de standaard middelen als ze elkaar snelwillen spreken. Al die poespas erom heen met beveiliging werkt niet erg efficiënt; ze bellen niet met vijfseconden vertraging via een beveiligde lijn. Daarbij: hoe moeilijk is het om een relatief kleine wijk teobserveren? Vergelijk het met de inval die de politie {in 2004] deed bij de Hofstadgroep in Den Haag. Dathuis was door de AIVD vol gehangen met microfoons.”

Het Lijkt alsof Europese overheden geen gebrek aan data hebben, maar niet in staat zijn ze te delen.

,,Gehejme diensten zijn zuinig op hun informatie. Als je informatie deelt, verliest het zijn waarde en raak jewellicht je bronnen kwijt. Er wordt daarom wel voor gepleit om passagiersgegevens uit te wisselen zodat jein ieder geval weet op welke verdachte figuren je moeten letten. De politieke moed ontbreekt daarvoorvaak, maar incidenten als in Brussel kunnen de zaak versnellen,”

Ziet u online verontrustende activiteiten? Hebben terroristen het via die weg op onze infrastructuur gemunt?

,,Nee, maar ik zie wel de potentie van de dreiging. Er zijn geslaagde pogingen gedaan, bijvoorbeeld bijDuitse hoogovens of door Iraniërs die zich in Amerikaanse sluizen wisten te hacken. Ik zie in Nederlandnog geen concrete aanwijzingen. De meeste hackpogingen in het buitenland zijn ook niet terrorjstisch vanaard, maar gericht op spionage.”

Prins heeft twee tienerzonen uit een eerder huweLijk. Zijn vrouw heeft een goede, fulltime functie bij Shell.Met haar heeft hij twee heel kleine kinderen. Thuis loopt een nanny rond.

We zien op intemet hoe u uw trouwdag doorbrengt, hoe u een nieuwjaarsduik neemt met uw kinderen enook op Facebook deelt u veel persoonlijke informatie. Privacy is niet uw grootste zorg.

,,Nee.”

Waarom eigenlijk niet? U bent rnultimiljonair en beveiligt staatsgeheimen.

,,Ik kan wel ingewikkeld doen, maar iemand met slechte bedoelingen weet me toch te vinden. Omdat ik hierzelf goed in zit, weet ik hoe makkelijk het is om ergens doorheen te prikken. Bovendien, ik leef met datinternet en wil het voluit gebruiken.”

Wat Leert u uw kinderen over gevaren op internet?



,,Niet zo veel. Ik leer ze niet naïef te zijn. Ik weet ook niet goed waar ik ze voor zou moeten waarschuwen,
Het gaat mis als digitale kinderlokkers in beeld komen, maar kinderlokkers heb je ook op straat. Ze zien
beter dan ik wai-meer een mail nep is. Zij hebben de camera’s op hun computer afgeplakt, ik niet.”

U vloog in 2014 met uw drone boven de zwaarbeveiligde nucleaire top. Heeft u eigenlijk antecedenten?

,,Nee. Die drone was in de aanloop naar de top. Dat hacken was allemaal van voor 1993, toen mocht het
nog. Mijn rijbewijs is eens in beslag genomen omdat ik meer dan vijftig kilometer te hard reed — ik rijd
soms hard om rust in mijn hoofd te krijgen. Verder vloog ik met mijn drone eens te dicht bij de
vuurwerkshow in Scheveningen. Die boete heb ik met succes aangevochten. Dat was het geloof ik.”

Kunt u eigenlijk nog hacken?

,,Nee, dat is niet bij te houden. Het is topsport. Ik sprak laatst een jongen van zestien, die was zo
verschrikkelijk handig. Het is vooral de drive die je verliest. Ik lag vroeger zelden voor drie uur op bed, ik
zat maar achter die computer. Bij ons werken veel mannen. Op een dag komt er een vrouw in beeld die ‘s
avonds Netflix-series wil kijken.”

Als een digitale bom afgaat, zijn wij niet meer in staat onze boodschappen te doen

Voor jou en mij maakt het niet veel uit dat zo’n in beslag genomen toestel te hacken is

Terroristen bellen liever niet met vijf seconden vertraging via een beveiligde lijn

Meekijken met criminelen

Fox-IT (van forensic experts,) werd in 1999 opgericht door Ronald Prins en Menno van der Marel . Vorig
jaar verkochten ze het voor 133 miljoen euro aan het Britse NCC. Ook intel, Deil en Microsoft toonden
interesse. Er lag een bod van 20 miljoen meer, maar Fox-IT had een voorkeur voor deze, Europese, partij.

Het bedrjfbeveilig1 me! name de financiële sec’or en de telecombranche . Medewerkers werden in het
verleden ook ingehuurd om de politie te helpen bij onderzoek. Om op de hoogte te blijven van de
technieken van cybercriminelen kijkt Fox-IT mee op hackersfora en verboden marktplaatsen. Prins is het
gezicht van Fox-IT maar hoeft van NCC niet jaren aan te blijven.

Te jong om niets te doen

Wat gaat Ronald Prins nu doen? Hij investeert in technologie — blockehain, drones — en doet advieswerk.
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) vroeg hem voor een commissie over elektronisch stemmen.
Hij volgt een beleidscursus aan Harvard (,,dat kost dus een g6dsvermogen”).

Van niks doen wordt-je onrustig. In de auto staat altijd de radio aan, praatprogramma ‘s om zijn hoofd
bezig te houden. ,,Anders ga ik te hard rijden en het houdt me ook bij de les.” Zijn hersens moeten zich
kunnen vastbijten. Bijvoorbeeld in het vuistdikke boek Cryptograpy Engineering ,,Heerlijk, een paar
pagina’s voor het slapen gaan.”

Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 2 april op pagina 14 & 15

http://www.nrc.nI/handelsblad/van/201 6/apri l/2/we-overschatten-hoe-sliin-terroristen-zi in- 1 603328

Verstuurd vanaf mijn iPad

5



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 Veiligheid en Justitie

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 infomi the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
trarismission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Van: 1 BDIDS8/A5

_______________ ________________

Aan: BD/D58/AS; FID/056!AS; IE
OlO5elA;Is 1 OD/DSBIAS

Onderwerp: RE: [DevnullJ FW: Artikel Ronald Prins FOX IT
Datum: maandag 4 april 2016 10:06:54

En de belangrijkste punten uit het stuk:

Gr EJ
Van: l - BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 4 april 2016 9:44
Aan: 1F

- BD/DSB/AS; 1F - BD/DSB/AS; [
lEJ- GD/DSB/AS; [F

- BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: [Devnull] FW: Artikel Ronald Prins FOX IT
Ter info

Van: Info (NCSC-NL) [mailto:1ncsc.nlj
Verzonden: zaterdag 2 april 2016 2:54
Aan: IE 1lists.ncsc.nl
Onderwerp: [Devnull] FW: Artikel Ronald Prins FOX IT
From: NCC - NCTV [mailto:EZ1nctvminvenj.nl]
Sent: zaterdag 2 april 2016 2:41
To: Info (NCSC-NL)
Subject: Artikel Ronald Prins FOX IT
Met vriendelijke groet,
Nationaal CrisisCentrum (NCC)
E nccncty,minveni.nI

FIE

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii 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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Van: I6DfDSB/S
Aan: IE 6D1DVlP&0
Onderwerp: Woordvoering Fox-It
Datum: dinsdag 12april2016 12:33:39

Ik heb dit breed in ons netwerk verspreid:

De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname
van Fox4T. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de
Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie
tot de nationale veiligheid, gaat dan ook niet specifiek over de overname van
Fox-Il. De aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de
zomer, ruim voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Daarbij is het
WODC-onderzoek ook niet geheim, noch het feit dat de NCTV opdracht heeft
gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage Economische Veiligheid
aan de TK ( 4 januari 2016) is het WODC-önderzoek dan ook gewoon genoemd.

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie





Van: le OD/D58/AS
Aan: EEEEZJoiLLa
Onderwerp: RE: agenda IWEV
Datum: dinsdag 19januari 2016 17:47:23

Hoi EEi ziet er goed uit. Ik mis denk ik twee dingen:

B

Zoals ik al zei, ik kan er zelf niet bij zijn, maar we bespreken eea met IE Ivoor,
dan zal ik ook nog even Fox-IT updaten. Het parlementaire deel kan wellicht een
B

Groet,

Van: IE 1 - BD!DSB/AS
Verzonden: maandag 18 januari 2016 16:06
Aan:IE 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: agenda IWEV
Hol,
Hierbij de concept-agenda. Heb jij nog op-/aanmerkingen?

G

Met vriendelijke groet,

Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Analyse en Strategie
Afdeling strategie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ Den Haag

T070lE

M061E

11@ncty.mnveni.nl
www.n ctv, n 1

Vrijdag afwezig
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169 I
Van; IE I-BD/DSB/AS
Aan; IE i-BD/D58/AS
Onderwerp: RE: IVEW 26 januari 1530-1700 uur
Datum: donderdag 14 januari 2016 9:29:04

Ja, als het goed is gaat het door,
ja (had geloof ik eerst met mensen gebeld,

maar ik ga nog even achter de outlookuitnodiging aan.

G

Grt

Sent with Good (www.good.com)

From:I 1- BD/DSB/AS
Sent: woensdag 13 januari 2016 15: 57:06
To:IE - BD/DSB/AS
Subject: FW: IVEW 26 januari 1530-1700 uur

Hoi

_______________________

Ik ga er vanuit dat deze datum doorgaat. Op de agenda in elk geval IG

rG [ En in het besloten deel: Fox-IT (licht ik toe met IE 1).
Grts

Ie

Van:lE - BD/DSB/AS

Verzonden: woensdag 13 januari 2016 15:55

Aan: IE I-BD/DCS

CC: Secretariaat DAS

Onderwerp: RE: IVEW 26 januari 1530-1700 uur

Holle 1

Heb je al reacties c.q. gaat deze datum door? Dan moet er nI snel een vergaderverzoek gestuurd worden

vanuit outlook, dan heeft iedereen het in zijn agenda staan? Doe jij dit of geef je het door aanJ?

Thanks

Enmvg

Ie

Van: 1F - BD/DCS

Verzonden: vrijdag 8januari 2016 13:24

Aan:IF Kmindef.nr; 1F l@rws.nI; ja I@minaz.nl’; IE I@minienm.nl’;
a l@minbua.nI’; Ie jtmindef.nI’; ja kvnoncw-mkb.nl;

IE I@minez.nl’;lE,

_________________

CC:lE 1- BD/DSB/AS; IE - BD/DSB/AS;IE - BD/DS8/AS;

IE
. 1- BD/DSB/A5

Onderwerp: IVEW 26 januari 1530-1700 uur

Geachte leden van de IWEV,

In de laatste week van januari willen we de eerste IWEV-bijeenkomst plannen van 2016. Het voorstel is om .

januari van 1530-1700 uur bij elkaar te komen. Graag hoor ik of dit schikt in de agenda’s.

De volgende vergaderingen zullen worden gepland door mijn collega IE 1. Zij neemt het
spreekwoordelijke stokje van mij over.

Alvast hartelijk dankl



Met vriendelijke groet / Be5t regards,

je

Projectmedewerker / Project officer

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministry of SecUrity and Justice
Directie Cyber Security Department of Cyber Security
Beleidsciutter 1 Division of Cyber Security Policy
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Hsag
Postbus 16950 I 2500 BZ Den Haag

061E
e I@oçiv.rriinveni,ni

wwwnçtvnI



rE 1- BD/DCS/ACSB

Van: [Ë 1 - BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: woensdag 16 maart 2016 16:39
Aan: rE -BD/DAS/AS
CC: EE j- BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: ‘REtox

Dag

____

Mijn excuses. Het doorgeven van de annotatie was mij ontschoten. Ik zorg dat beiden het alsnog
z.s.m. ontvangen.

_______

Met vriendelijke groet,[E

van:IE BD/DSBJAS
Verzonden:_dinsdag 15 maart 2016 17:36
Aan:IE - D/DCS/NCSC/AEA; [E - BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: fox
Hol collega’s
Ik sprak IE vrljdag, en hij zei dat hij nog geen printje had ontvangen van de annotatie over Fox die
ik jullie val het andere net stuurde, tbv het CVIN van art.
Klopt dat? Lukt het om die hem alsnog te geven? En E heeft hij m wei gehad?

G rts!
IE 1ç
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nI

E[1cInçv.mInvenj.nl
MO6-IE





Van: IE 1- 6DIDRD!ATE

___________

Aan: jE 1- BDIDSOLA5; IE 1- BD/DSB/AS
Cc:
Onderwerp: buflits v CVÏN over Fox IT
Datum: dinsdag 1 december 2015 13:01:07

-,
EI

Hoorde ets zeggen over bullits voor CVIN over FOX It. Maken jullie die en mag ik die
dan voor de annotatie?
Th x,
IE
IE
Senior Analist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid * Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147, 2511 EP Den Haag
Postbus 16950 T 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv.ni

T +31 7011 IEIE k1nctvminvenjnl
M÷3161E





IE-AZ

CVTN Oq/12
donderdag 25 november 2015 11:15:02

72

Van:
Aan:.
Onderwerp:
Datum:

Ha alles goed? De CVIN agenda 04/12 is al vastgesteld. Echter, misschien toch handig om

even over verkoop FOX-ITte spreken?

Grt.IE





Cc:
Onderwerp: CVIN arinotatie
Datum: woensdag 2 december 2015 16:16:08

EI

Heb twee dingen staan voor jou:
IG
- Bullits over Fox IT

Kun je die aanleveren? Ik moet morgenochtend voor 10.00 dossier a hebben. Of ik
kan ou om 9.45 dossier geven om het aan te vullen.
E

IE
Senior Analist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147, 2511 EP Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 wwwnctvnl

T +31 71e IE IE l)nctvrninveninl
M+316jE





II
Van: E

Aan: E EZ IVlminee.gl)

Ondenserp: CVIN as vrijdag
Datum: dinsdag 26april 2016 16:28:45
Prioriteit: Hoog
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Hoi
Ik probeerde even te bellen vanwege het CVIN van a.s. vrijdag en de verwarring die
per ongeluk is ontstaan over het uitnodigen van EZ en Fin. De bedoeling is —zoals jij
en ik reeds bespraken - dat we vrijdag de analyse en de duiding in het CVIN
bespreken met een voorstel voor vervolg samen met EZ en Fin, en dat in een volgend
CVIN ook EZ en FIN worden uitgenodigd.
Jij hebt over deze casus eerder met I lover gesproken klopt dat? Dan
zou ik hem ook graag bellen om te zien of ook bij Fin verwarring over ht CVIN is
ontstaan.
Als je in de gelegenheid bent, kun je mij dan terug bellen? Alvast bedankt en mvg
IE 1
IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfrnarkt 147
Postbus 20301 2500 EH Den Haag wwwnctv.nl

MW





1

__________

Van: IE 1- 80/DSB/AS
Aan:
Onderwerp: É:vin verslag
Datum: maandag 1 februari 2016 16:46:32

Collega’s, is er al een verslag van het CVIN van januari?
Ik ben benieuwd wat er staat over Fox-IT...
Grts
IE
IE

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

E nctv.rninnjji!
M06-[
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Van: E-AZ
Aan: [5 IQLQL
Onderwerp: CVIN
Datum: dinsdag 26april 2016 15:42:29
Prioriteft: Hoog

Dagle 1
DGETM meld zich af voor het CVIN van aanstaande vrijdag. Heeft stukken van NCTV ontvangen

en zag dat als uitnodiging.

NCTV nodigt uiteraard niet uit voor CVIN, dat kan alleen de voorzitter. Dus EZ heb ik vooralsnog

0fl hold gezet. Graag even afstemming over wie aan zou moeten schuiven en waaromiB 1
IB

Kortom wat is de achtergrond?

Dank, l





Van: IEhD)DSBIA5
Aan:

_

Onderwerp; Fox
Datum: woensdag 2 maart 2016 8:15:36

Hoil IenL 1
Ik heb tbv het CVIN van as vrijdag een kort memo geschreven voor in de
annotatie van Dick/Patricia. Die heb ik via rubri gestuurd.

jJben
jullie vandaag tijd om even te kijken?

______

heb jij geen rubri? Ik kon je er niet in vinden. Mss kan IE t voor je
uitprinten?

GrijsIE 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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Van: E BDIDSBIAS
Aan: S / NS A
Onden.verp: fo
Datum; dinsdag 15maart2016 17:35:50

Hol collega’s
Ik sprak vrijdag, en hij zei dat hij nog geen printje had ontvangen van de
annotatie over Fox die ik jullie val het andere net stuurde, tbv het CVIN van 4 maart.
Klopt dat? Lukt het orri die hem alsnog te geven? En heeft hij m wel gehad?

G rts!

Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

E1
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Van: IE 1130/OSE$IAS
Aan: IEEZ
Onderwerp: RE: 2 vragen over overnamecasus
Datum: donderdag 21 april 2016 11:24:42

Merci! Tot vanmiddag

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sent: donderdag 21 april 2016 11:20:00
To:lË IBD/DSB/AS
Subject: RE: 2 vragen over overnamecasus

Je kunt mij na 15 uur 30 bellen.. ik zit voor die tijd vast

Van: Ir 1 BD/DSB/AS [mailtoE
Verzonden: donderdag 21 april 2016 11:11
Aan:IE .1
Onderwerp: 2 vragen over overnamecasus

1-bi IE .1 ben jij vanmiddag telefonisch bereikbaar/heb je tijd voor twee vragen. Wij
hebben onze analyse bijna af en zou graag nog twee puntjes willen bespreken.

Het onderwerp staat geagendeerd voor het CVIN van volgende week vrijdag. Daarom is
de deadline voor mij vanavond (de lijn in).

Ik kan elk moment tussen 14-17:30 even bellen!
Mvg
IE I

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

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. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you



are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: IE JD/DS6IA5
Aan: IE —EZ IIE — EZ Ien8oter11nezf1fl
Cc: IE i2’IE - EZ
Onderwerp: RE: CVIN
Datum: vrijdag 29 april 2016 18:16:34

Col ega ‘s,
Het CVIN heeft vanmiddag vrij uitgebreid over de casus gesproken en de voorgestelde
vervolgacties gesteund. En onderstreept dat EZ daarbij onmisbaar is.
Ik kom volgende week graag bij jullie op de lijn.

Met hartelijke groet en fijn weekend,

jE

Van: jE t [mailtoE II
Verzonden: donderdag 28 april 2016 15:00
Aan: 1- BD/DSB/AS

____________________

CC: IE t- BD/DSB/AS; I
Onderwerp:_CVIN
Beste IE 1
Wij hebben wel een aantal kanttekeningen bij de geschetste analyse van de NCTV, maar zijn
het eens met de voorgestelde vervolgactie van de NCTV waarbij — zoals voorgesteld — EZ een
actieve rol gaat vervullen.
Met_vriendelijke groet,

1
Van: IE J BD/DSB/AS [mailto:lE II
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 16:35
Aan: IE
CC: I IBD/DSB/AS
Onderwerp: CVIN stuk
Beste ik probeerde je zojuist te bellen over een CVIN stuk dat jullie vanuit ons
hebben ontvangen. Het is zeker de bedoeling dit stuk in een volgend CVIN ook met EZ
te bespreken. Agendering in komend CVIN is er echter op gericht om de analyses
tussen de diensten vast te stellen. Ik ben graag bereid eea nader toe te lichten bij
voorkeur telefonisch gezien vertrouwelijkheld. Excuses voor de verwarring.
Vriendelijke groet,
IE 1
Waarnemend Afdelingshoofd Strategie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

MIE
jE

www.rlctv.ni

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 Veiligheid en Justitie

This message may contairi information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Ministry of Security and Justice

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you
are requested to inforrn the sender and delete the message.
The State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the
risks inherent in the electionic transmission of messages.



Van: 1- OD/ORO/ATE

______________

Aan: IE 1- W/ORD;IE 1- 8D!DSBAS
Cc:
Onderwerp: RE: CVTN overleg morgen 1200 u
Dahim: donderdag 3 december 2015 9:47:00

Dossiers liggen op secretariaat l 1. IE 1 voegt nog annotatie toe

Van: IE I-BD/DRD
Verzonden: woensdag 2 december 2015 22:55
Aan: jE - - BD/DRD/ATE; IE - BD/DSB/AS
CC: lv - BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: CVIN overleg morgen 1200 u
ZZI, tussen 1130 en 1230 ben ik op het Lange Voorhout. Kan dus voor 1110 of na 1300.

Sein with Goed (wv.good .com)

From: IE - BD/DRD/ATE
Sent: woensdag 2 december 2015 17:51:25
To:lE 1- BD/DSB/AS

______________

Cc: lv - BD/DRD; IE - DJDSB/AS
Subject: RE: CVIN overleg morgen 1200 u

De volgorde morgen inzake CVIN:
Ik geef morgenochtend dossier(s) aan jou, voor aanvulling (document via rubri al
gestuurd),
Ergens in de ochtend zou E1 het ook nog moeten zien.
Om 1200 uur staat er vooroverleg gepland met alle dossierinhoudelijk ingevoerden op
de drie (!) NCTV stukken die inCVIN liggen. Dwz: als Patricia naar CVIN gaat. Als

Grt ZJ
Van:IE . l-BD/DSB/AS
Verzonden: woensdag 2 december 2015 17:12
Aan: IE 1- BD/DRD/ATE
Onderwerp: RE: CVIN annotatie
1-lol EJ door omstandigheden (16 was
ik vandaag niet op kantoor. Ik kan er morgen pas aan beginnen dus ik denk dat we de
estafette-optie weer moeten doen?

Groet!
I 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: l - BD/DRD/ATE
Sent: woensdag 2 december 2015 16:16:07
To:FE . 1- BD/DSB/AS
Cc: - BD/DSB/AS



Subject CVIN annotatie

E,

Heb twee dingen staan voor jou:
IG
-aullits over Fox IT

Kun je die aanteveren? Ik moet morgenochtend voor 10.00 dossier af hebben. Of ik
kan_jou om 9.45 dossier geven om het aan te vullen.
jE 1
IE
Senior Analist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorlsmebestrijding en Veiligheid - Drectie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147, 2511 EP Den Haag
Postbus 16950 2500 BZ 1 Den Haag 1 wwwnctv.nI

T +31 7015 IE Is hEnctvminyern.nl
M 4-31 6fs
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Van: TE I-8o/DSB/A5

____________

Aan: IZZEJLQL.;lE l-BOIDSBIAS
Onderwerp: RE: cvin-terugkoppeling
Datum: vrTJdag 4 december 2015 16:28:44

Mooi!
je 1
Waarnemend Afdelingshoofd Strategie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

M061E 1
ncv.minveninI
www,nctvnI

Van: [e
- BD/DSB/AS

Verzonden: vrijdag 4 december 2015 16:14
Aan: IE - BD/DSBJAS
CC:jE I-SD/DSB/AS
Onderwerp: cvin-terugkoppeling
Hi,

IG at betreft Fox C

Ic
Grt.,
jE

Met vriendelijke groet,
jE

Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Analyse en Strategie

Afdeling strategie

Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 16950 2500 BZ 1 Den Haag

T0701E

M061E

nctv. mi nve n. n 1

wwwnctv,nl

Vrijdag afwezig





183 1
Van:
Aan: LJ12LLA5.
Onderwerp: R: Terugkappeïng C’JIN mbt FOX
Datum: vrijdag 4 rnart 2016 17:43:21

Haha klopt! Mooi thanks! Grijs en fijn weekend!

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE 1
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE 1 BD/DSB/AS
Sent: vrijdag 4 maart 2016 16:17:44
To:IE F BD/DSB/AS
Subject: Terugkoppeling C’IIN mbt FOX

Hal

Dit kan wel via de open mail ©:

-jheeft gezegd wat was afgesproken;

- In april de dienst, en in mei de NCTV...

en Dick dacht dat jij dan wel zou begrijpen wat het betekent ©©
Groet,
E

IE

Senior Adviseur 1 Beleidsliaison

Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 NCTV 1 Directie Analyse en Strategie 1 Cluster Strategie

IE





IE
IE

Holle
Het zijn conclusies, er is geen versIag.BC

IB,c
Duidelijker kan ik het niet maken ;-).
Groet, IE

Van: [ 1- BD/DSB/AS [mailto:IE I@rictv.minvenj.nI]
Verzonden: woensdag 3 februari 2016 16:00

Aan: je

CC;1E

Onderwerp: Verslag CVIN - vraagje
Holle 1
Ik heb een vraagje over het verslag van het cVIN van vorige maand.IBC
Bc

Alvast bedankt en met hartelijke groet,

IE 1
IE

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering

Turfmarkt 147

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag wwwnctvnl

Ejnvn

M06—lE

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

IE
RE: Verslag VIN - vragje
donderdag 4 febwari 2016 8:04:08
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ink.n1
Onderwerp: A0 cyber
Datum: donderda9 21 januari 2016 14:19:53

Collega’s, het AO cyber is gisteren rustig verlopen. Er is geen vraag over Fox gesteld.
B J Nog dank voor de snelle afstemming dinsdag!

Mvo
E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag www,nctvnl

1 ilCtv .
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jE flD/DCS/ACSB

Van:

________

BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: donderdag 21januari 2016 18:27
Aan: FË J- BD/DCS/NCSC/AMP
Onderwerp: Fox-It overname

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Hier de standaardantwoorden zoals we die naar AO gezonden hebben.

Wat heb jij nodig?

Is er gekeken naar de veiligheidsrislco’s van de Britse overname van Fox-IT? Welke velligheidsrisico’s
zijn gemoeid hij de overname van Fox-IT? Kunnen de Britten nu bij onze cryptosleutels?

Fox-iT heeft een dienstverlenende en leveranciersrelatie met een aantal overheidspartijen, waaronder
V&). 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 veiligheldseisen voldoen. Dat was zo en blijft zo, ook nu Fox-IT onderdeel uit maakt van
het Britse NCC.

- Voor specifieke vragen over deze ABDO regeiingen verwijs ik ii naar het ministerie van defensie.
• Over eventuele specifieke nationale veiligheidsrisico’s kan ik in het openbaar uiteraard geen uitspraken

doen.

GroetlE

1 BD/NCTV/DCS/ACSB
Verzonden: dinsdag 5 januari 2016 15:53
AanlE IBD/DSB/A5
Onderwerp: Fox-It overname t.b.v. AO cybersecurity

HoilE i

Op ZO januari staat er een AO cybersecurity op de planning. Gezien de recente overname van Fox-IT is
het voorstelbaar dat hier vragen over gesteld kunnen worden, Heb jij misschien een standaard lijntje
klaarliggen vanuit dossier economische veiligheid dat toepasbaar zou kunnen zIjn op de Fox-IT
overname t.b,v. van het dossier?

Groeten,
IE

IE
Senior beleIdsmedewerker Cyber Security

MinIsterie van Veiligheid en )ustltie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den 1-laag

M 06 E
E

Vn
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I - i/DC/AcSB

Van: IE I RD/DCS/ACSB
Verzonden: dinsdag 19januari 2016 11:09
Aan: IE IGD/DAS/AS
CC: IE BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Fox-It overname tb.v. AD cybersecurity

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

H1IE
Dank je wel voor de beantwoording Ik giet het in het format geen probleem. Ik zit zelf achter de tafel
metlE enlE 1
Misschien daarom handig om even bij mij toe te lichten?
Groeten,

[E

Van:IE J- BD/DSB/AS
VerzQnden: dinsdag 19januari 2016 11:00
Aan:IE

____[8D/Ncrv/Dcs/Acss

CC:IE DJDCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RÈ: Fox-It overname t.b.v. AD cybersecurity
Urgentie: Hoog
Gevpelioheid: Vertrouwelijk
HoijE 1
Hierbij de voorlopige beantwoording, ik hoop véér 12 uur akkoord van defensie te krijgen. HP is
akkoord en ook de belde diensten. Bij doorvragen kan er verwezen worden naar de minister van
defensie en/of aangegeven worden dat hierover in het openbaar geen mededelingen kunnen worden
gedaan, wat zoveel betekent als dat het dus eventueel in de commissie stiekem zou kunnen worden
toegelicht.

Kun je het zo meenemen? Of heb je een format waar ik het in moet gieten?
Nog een vraag: wie zit er morgen achter de tafel? Mocht de vraag over Fox komen dan is het goed dat
de persoon achter de tafel iets meer achtergrond kent, Ik zou de antwoorden graag even telefonisch
toelichten.
Groet,

1F
Is er gekeken naar de veiligheidsrislco’s van de Britse overname van Fox-IT? Welke veiiigheidsrisico’s
zijn gemoeid bij de overname van Fox-IT? Kunnen de Britten nu bij onze cryptosleutels?

a Fox-IT heeft een dienstverlenende en leveranciersretatie 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 velligheldseisen 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.
Vertrouwelijk: voor uw informatie:

• B, C



Van IE IBD/N\(/DC5/AcSB
Vergnden dinçdao 5 ipuari 2016 15:53
Aan BD/DSB/AS
Oriderwer Fox-It overname t.b.v. AO cybersecurity
H0IE
Op 20 januari staat er een AO cybersecurity op de planning. Gezien de recente overname van Fox-IT ishet voorstelbaar dat hier vragen over gesteld kunnen worden. Heb jij misschien een standaard lijntjeklaarliggen vanuit do5sier economische veiligheid dat toepasbaar zou kunnen zijn op de Fox-ITovername t.b,v. van het dossier?
Groeten,
IE

Senior beleidsmedewerker Cyber Security

Ministerie van Veiligheid en 3ustitle
Directie Cyber Securlty
Turfmarkt 147 j 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

6IE ZEI
flg1v.minveni.nl
wWW.nctv fl1

2



1BD/DCS/ACSB

IE B D/DAS/AS
dinsdag 19januari 2016 17:34

IE JBD/DCS/NCSCIAEA
RE: voorzetje beantwoording

Vertrouwelijk

Ik kon jouw mail er niet tussen vinden. Je hebt çle eindversie van de beantwoording gezien Iie. IB 1

Zodra analyse en concept-brief af Is krijgen we van [Ë jeen afstem-seiritje, heeft hij beloofd...

Van: IE IBD/DCS/NCsC/AEA
Verzôncien: mandag 18 januari 2016 19:07
Aan:IE 1- 8D/DSB/AS
Ondèrwerp: : voorzétje beantwoording
Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Energy isac. Oorspronkelijke vraag zat onder mijn eerste mail.,.. GrF

Sent with Good (www.good.com)

From;IF JBD/DSB/AS
Sent: maandag 18januari 2016 18:08:13

TOjE BD/DCS/NCSC/AEA
Subject: FW: voorzetje beantwoording
hierbij hetgeen ik morgen met defensie bespreek. Ik leg dit ookog even voor. Bij welke ISAC
werd hierover gevraagd? Dan neem ik die vraag morgen ook meteen even mee als ik DEF spreek. Is
dat een idee?

Grts
[IE

_____

Van:IF BD/DSB/AS
Verzonden:_maandag 18 januari 2016 18:06
AaniF kmindefnl
Onderwerp: voorzetje beantwoording
Urgentie: Hoog
Gevoeli held: Vertrouwelijk
Hol E hierbij een voorzetje dat we morgen kunnen bespreken.
Q: Is er gekeken naar de velligheldsrlslco’s van de Britse overname van Fox-IT?

Q: Welke veiligheldsrisico’s zijn gemoeid bij de overname van Fox-IT?
Q: Kunnen de Britten nu bij onze cryptosleutels?

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Gevoeligheid:

IB
IR

Grts!

B

1
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Mv9

IE

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid er, 3ustitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmrkt 147
Postbus 20301 j 2500 EH Den Hang 1 www.nctv.nl

ElF lcnctv.minvenj.nI
M06—l iI

2
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Van: IE 11D58145
pan: IE Im’ ez

IE Iminb,uza,nl)
Cc: E 1 6O/DS1AS
Onderwerp: concept Q&lk’s voor AO NV 17 maart
Datum: dinsdag 8 maart 2016 11:24:55
flhjlagen: 20160317 OAs Economsche VeIiube:d v2 AO NV 17 maart 2016,docx

20160219 Façt,sheet Economische Veilicilield tbv AO 17 maart 2016 schoon.docx
20160219 Soreektekst EV A0 NV 1,7 maart 2016 schoon riooc

Beste LE
Zoals afgesproken stuur Ik jullie hierbij het hele pakket Q&A’s. Er zijn 8 vragen
gehlghlight die met de minister mee moeteh. Dat betekent dat we die a.s. donderdag
12:00 moeten aanleveren. Graag met voorrang naar die antwoorden kijken dus. De
rest van het geheel willen we volgende week dinsdag helemaal rond hebben. Ik heb
voor jullie tevens de spreektekst en de factsheet die de minister krijgt meegestuurd...
Ik hoef natuurlijk niet op de vertrouwelijkheid te wijzen, Gelieve niet verder
verspreiden.
Ik zou willen vragen om je reactie naar mij en Jte sturen. Alvast veel dank en mvg
E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH L Den Haag 1 www,nctvnl

E
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______________

Van: IE IOSWAS
Aan: IE I8D/DyLA

____________________

Cc: E I8DIDSBIAsjE bD/osB/AS; IE IDSS1AS;
E B0/DRD

Onderwerp: actatieel, spreektekat, no en &A’s Economische Veiligheid tbv A0 NV 17 maart 2016
Datum: maandag 22 februari 2016 12:03:07
Bijlagen: 20602l9 0erzicht OenA EV tbv A0 NV 17 maart 2016dpcx

20160219 Soreektek5t EV A0 NV 31maart 20I6.do
20160219 Stukie EV voor notitie A0 17 maart 2016 docx
20160219 Fpctsheet Economische Veiiintrejd tbv AD 17 maart 2016.docx

Hol IE
Zoals vrijdag afgesproken © hierbij onze bijdrage voor het eerste concept-dossier voor
het AD NV van 17 maart.
De Q’s zijn bijgevoegd, de A’s komen in de loop van de komende twee weken.
Mvg,

E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH Den Haag 1 wwwnctvnl
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191 1

___________

Van: NCIV/DCS/ACS6
Aan: IE BD/0561A5
Onderwerp: Fox-il overname Lb.v, A0 cyberecurity
Datum: dinsdag 5 jenueri 2016 15:52:51

HollE
Op 20 januari staat er een AD cybersecurity op de planning. Gezien de recente
overname van Fox-IT is het voorstelbaar dat hier vragen over gesteld kunnen worden.
Heb jij misschien een standaard lijntje klaarliggen vanuit dossier economische
veiligheid dat toepasbaar zou kunnen zijn op de Fox-IT overname t.bv. van het
dossier?.
Groeten,

Senior beleidsmedewerker cyber Security

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

wwwnctv,nl
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Onderwerp: FW: Factsheet, spreektekst, nota en Q&A”s Economische Veiligheid tbv AD NV 17 maart 2016
Datum: donderdag 25 februari 2016 12:01:48
Bijlagen: 201602t9 Overzicht DsM 6V 11w AD NV 17 meert 20k6,docx

20160219 Spreektekst 6V AD NV 1? meert 2016,docx
20160219 Stukje 6V voor notitie AD 17 meert 2016.docx
20160219 Fpctsheet Economische Vejlinhejcl lbv AD 17 meert 2016docx

En de concept bijdrage voor het AD NV.

Van: jE j- BD/DSB/AS
Verzonden:_maandag 22 februari 2016 12:03
Aan: IE IBD/DW/AV

______________

CC: IE - BD/DSBIAS; [ 1- BD/DSB/AS; IE 1
BD/1i513/As; tE D/DRD
Onderwerp: Factsheet, spreektekst, nota en Q&As Economische Veiligheid tbv A0 NV 17 maart
2016

Is
Zoals vrijdag afgesproken © hierbij onze bijdrage voor het eerste concept-dossier voor
het AD NV van 17 maart.
De Q’s zijn bijgevoegd, de Ns komen In de loop van de komende twee weken.
M vg,

E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH t Den Haag 1 www.nctvnl

‘‘ 1iY - 4 “
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Van: IE 1 00/056/AS
Aan: IE 1- BD/D56/AS
Onderwerp: FW: Fox-It overname t.b.v, AO cybersecuilty
Datum: maandag 25januari 2016 12:00:17
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

De Q&A + toelichting voor de minister

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE BD/DS8/AS
Sent: dinsdag 19 januari 2016 10:59:56
To; E IBD/NCTV/DCS/ACSB
Cc: E IBDJDCSJNCSC/AEA
Subject: RE: Fox-It overname Lb.v. AO cybersecurity

HollE

Hierbij de voorlopige beantwoording, ik hoop v66r 12 uur akkoord van defensie te krijgen is akkoord en

ook de beide diensten. Bij doorvragen kan er verwezen worden naar de minister van defensie en/of

aangegeven worden dat hierover in het openbaar geen mededelingen kunnen worden gedaan, wat zoveel

IB

Kun je het zo meenemen? Of heb je een format waar ik het in moet gieten?

Nog een vraag: wie zit er morgen achter de tafel? Mocht de vraag over Fox komen dan is het goed dat de

persoon achter de tafel iets meer achtergrond kent, ik zou de antwoorden graag even telefonisch toelichten.

Groet,

IE
Is er gekeken naar de velligheidsrisico’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 ci-yptosleutels?

• Fox-lT 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;

mdat 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-1T onderdeel uit maakt van het
Britse NCC.

oor 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.

Vertrouwelijk: voor uw informatie:

B, C

Van: IE 1 BD/NCTV/DCS/ACSB

Verzonden: dinsdag S januari 2016 15:53

Aan:IE IBD/DsB/AS
Onderwerp: Fox-lt overname t.b.v. AD cybersecurity



HoilE
Op 20 januari 5taat er een AD cybersecurity op de planning. Gezien de recente overname van Fox-IT is het
voorstelbaar dat hier vragen over gesteld kunnen worden. Heb jij misschien een standaard lijntje klaarliggen
vanuit dossier economische veiligheid dat toepasbaar zou kunnen zijn op de Fox-IT overname t.b.v. van het
dossier?

Groeten,

IE

Senior beleidsmedewerker cyber Security

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
turfmerkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20011 2S00 EA 1 Den Haag

www.nclvnI
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Onderwerp: FW: Q&A AD yber
Datum: dinsdag 19januari 2016 13:34:’18
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

IE Iwe hebbeii tot zover geen aanvullingen. Wel nog een aanvullende Q, waar we geen A op

hebben. Wellicht komt MIVD nog op de lijn, maar vooralsnog is dit het.

Groet,

IE

From: IE IBS/AL/HDB/Belmdwrs
Sent: dinsdag 19 januari 2016 11:26

To:IE 1 BS/AL/HDB/Belmdwrs Ie
Subject: RE: Q&A AD cybec

Sensitivity: Confidential

IE
Kunnen we niet ook nog cle volgende Q (waar ik geen antwoord op heb) verwachten:

Q: Wat kunt u doen en heeft u gedaan om een bedrijf dat cryptosleutels aan NL levert uit

buitenlandse handen te houden?

Op de huidige antwoorden heb ik geen aanvullingen.

Groet,

IE

From: IE 1BS/AL/HDB/Belmdwrs
Sent: dinsdag 19 januari 2016 9:57
To: IE IBS/AL/HDB/Belmdwrs; IE
Subject: FW: Q&A AD cyber
Sensitivity: Confidential

IE
Zie de qena’s inzake F0X11IE 1 jullie zijn op ACIV-niveau kennelijk al akkoord. Vinden we dit
goed zo? Heb zelf geen aanvullingen.

Veni wil graag als het kan deze ochtend een reactie.

Groet,
IE 1
From: IE BD/DSB/AS

Sent: dinsdag 19 januari 2016 9:50

To:IE IBS/AL/HDB/Selmdwrs

CC:IE Iminbzk.nI)
Subject: FW: Q&A AO cyber

Sensitivity: Confidential

HOllE
Hierbij de voorgestelde beantwoording over Fox-IT. heeft het bij bureau 61V gecheckt en die zijn
inhoudelijk akkoord. Heb net met IE besproken, en ook daar akkoord op onderstaande lijn.

1 als hieronder nog iets onvolkomen staat hoor ik het natuurlijk graag!

Merci voor het snelle reageren!
grt

Ie
Van:Zrnjflc1aLnl (rnailto:IE kmndef,n1l

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 9:23



Aan: 180/058/As
Onderwerp: RE: voorzetje beantwoording

Gevoeligheid: Vertrouw&ijk

H2IE

_________

Het nummer van

______________Ijs

[ Succes!

GrtIE

From: IE IBD/DSB/AS lmailto:IE I1nctvniin .e;j II
Sent: maandag 18 januari 2016 18:06

To:ÏE
Subject: voorzetje beantwoording
Sensitivity: Confidential
Hoihierbij een voorzetje dat we morgen kunnen bespreken.
Q: Is er gekeken naar de veiligheidsrisico’s van de Britse overname van Fox-IT?

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

Q: Kunnen de Britten nu bij onze cryptosleutels?

Mvg

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering

Turfmarkt 147

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www,nctv.nI

EE

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 risic&s

verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the

addressee or if this rnessage 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

B

le



resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: IE IBD/DSBA5
Aan: IE I1)micief.nl
Onderwerp: FW: Q&As EconomIsche VeiIiheId tbv het A0 NV 17 maart
Datum: woensdag 9 maart 2016 9:34:45
Bijlagen: 2J2.1g317 pAs Ecpnomisd Vejliriheid v2 AD NV 17 maart 2016 DEF.doc’

Hoe zit je volgende week woensdag of vrijdag? Ochtend of middag is allebei goed!

G rts
IE

Van: fE 1- 8D/DSB/AS
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 9:31
Aan: IE I@mindef.nI’
Onderwerp: RE: Q&As Economische Veiligheid tbv het AO NV 17 maart
Heel fijn, dank je wel JE

______________

Van: i jnindfnI [mailtdE mindef.nl]
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 8:45
Aan: Zwan, 1.5. van der - BD/DSB/AS
Ccl 1mJnbzjji[

Q&As Economische Veiligheid tbv het AO NV 17 maart
Hol LJ dank voor je mail, we gaan ermee aan de slag. Collega IE theeft deze

uitgezet bij zijn mensen. We komen snel hierop terug.

Groet,IE 1
Van: IE IBD/DSB/AS [mailto:Ie hctv.minvenj.nl]
Verzonden: dinscipo 8 maart 2016 14:31
Aan: IE IBS/AL/HDB/Belmdwrs
CC: E Iminbzk,nl
Onderwerp: Q&A’s Economische Veiligheid tbV het AO NV 17 maart
DagiE
Het is even geleden dat wij elkaar spraken! Ik wil je vragen of je deze week zou
kunnen kijken naar enkele Q&.A’s tbv het AO NV de 17e maart. Gaat bljv over de
verschillende bevoegdheden/betrokkenheid bij het dossier, casuïstiek als Fox-IT,
vragen over aanbesteding en inhuur en over ABDO, Hierbij hebben we ons laten
inspireren door de vragen die vorige maand onderhands gesteld zijn door de VVD
fractie en die toen niet beantwoord zijn. Ik weet niet of ze volgende week gevraagd
gaan worden (het is immers niet de VKC defensie) maar als, dan ben ik vooral op zoek
naar: tot waar kan onze minister antwoorden en vanaf waar kan hij zeggen: ik verwijs
u naar Hennis © NB. Ik heb de ABDO vragen ook al bij de MIVD gelegd.
De gehighlighte vragen geven we as. donderdag in het dossier aan de minister mee.
Ik hoop dus dat je me op die vragen vââr donderdag 12:00 een reactie kunt geven.
De rest nemen we zelf mee, en kunnen nog tot en met dinsdag gewijzigd worden.
Hieronder een_overzicht van alle vragen die we voorbereiden. De meeste stemmen we
met JE len Ie af, Als er nog andere vragen tussen zitten waarop je wilt
meelezen hoor ik het natuurlijk ook graag!
Alvast veel dank, en hartelijke groet,

IE
Inhoudsopgave

1. Economische Veiligheid algemeen

0



G

2. Voortgangsbrief

G



3. Recente casuïstiek

G

a Is er gekeken naar de veiligheidsrisico’s van de Britse overname van FoxIT? Welke

veiligheidsrislco’s zijn gemoeid bij de overname van Fox-IT? Kunnen de Britten nu bij onze

cryptosleutels?

G

4. Achterg rond buitenlandse investeringen

G



IE
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag Ictnt

E

Dit bericht kan inf’ormatie 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 electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of’ messages.



Van:
Aan: [gJQL1
Onderwerp: FW: Q&A’s EV A0 NV 17 maart
Datum dinsdag 8 maart 2016 16:48:14
Bijlagen: 20160317 0A5 6conomische Veihaheid vZ AQ NV 17 rnart 2016 AZ do

FYI

Van:IE BD/DS8/AS
Verzonden:_dinsdag 8 maart 2016 16:47
Aane )minaz.nI
Onderwerp: Q&As EV AO NV 17 maart
HollE 1
Hoe Is het? Ik een vraagje, ik ben met de voorbereiding van het AO voor volgende
week bezig. Hieronder een overzicht van de vragen die we voorbereiden. Zijn er
vragen waar op je zou willen/kunnen rneelezen? Bijvoorbeeld de vraag over de
taakverdeling. De vragen komen deels uit het oude dossier uit 2014, toegevoegd zijn
vragen gerelateerd aan de voortgangsbrief, de onderhandse kamervragen die vorige
maand voorbij kwamen, en de lopende casuïstiek.
De meeste vragen nemen we volgende week onder onze arm mee. De geelgehighlighte
vragen gaan donderdag met de minister_mee. Daar zit dus wat tijdsdruk achter...
Het hele pakket stemmen we af met IE en IE 1 en op onderdelen met de
diensten, Defensie, 1&M en Financiën.
Groets

IE 1
Aanpak Economische Veiligheid algemeen

G

2. Voortqangsbrief

G



• Is er gekeken naar de velllgheldsrisico’s van de Britse overname van Fox-IT? Welke
veiligheldsrisico’s zijn gemoeid bij de overname van Fox-IT? Kunnen de Britten nu bij onze
cryptosleutels?

4. Achtergrond buitenlandse investeringen

G

3. Recente casuïstiek
G

G



5 Overige vragen

0

I 1
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag www,ncty,nI





1

____________

Van: IE I50/056/AS
Aan: IE lmincief.nP
Cc: 1E -

Onderwerp: FW: Q&’s 6V tbv het A0 NV 17 maart
Datum: dinsdag S maart 2016 13:51:0’l
Bijiagen: 20160317 OAs Economische VeliLcihed v2 AO NV 17 maart 2016 AIVDdocx

Prioriteit: Hoog

HollE
Bijgevoegd enkele Q&A’s die ik graag met je zou afstemmen tbv het AO volgende
week. Gaat bijv over de verschillende bevoegdheden/betrokkenheid bij het dossier,
casuïstiek, vragen over aanbesteding en inhuur en over ABDO. Hierbij hebben we ons
laten inspireren door de vragen die onderhands gesteld zijn (en niet beantwoord).. Ik
weet niet of ze gevraagd gaan worden, maar als, dan ben ik vooral op zoek naar: tot
waar kan onze minister antwoorden en vanaf waar kan hij zeggen: ik verwijs u naar
Hen nis.
De gehighlighte vragen geven we as. donderdag in het dossier aan de minister mee.
Ik hoop dus dat je me op die vragen véôr donderdag 12:00 een reactie kunt geven.
De rest nemen we zelf mee, en kunnen nog tot en met dinsdag gewijzigd worden.
Hieronder_een_overzicht van alle vragen die we voorbereiden. De meeste stemmen we
met IE fl IE 1 af, Als er nog vragen tussen zitten waarop je graag wilt
meelezen hoor ik het natuurlijk ook graag!
Ik leg ook nog een lijntje met Defensie, dus je hoeft niet ook voor hen te denken ;-)
Alvast veel dank, en hartelijke groet,

IE 1
Inhoudsopgave

1. Economische Veiligheid algemeen

c3

2. Voortgangsbrief

G



G

3. Recente casuïstiek

0

• Is er gekeken naar de veiligheidsrisico’s van de Britse overname van Fox-IT? Welke
veiligheidsrîsico’s zijn gemoeid bij de overname van Fox-IT? Kunnen de Britten nu bij onze
cryptosleutels?

0

4. Achtergrond buitenlandse investeringen

0



G

5. Overige vragen

0

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmark 147
Postbus 20301 2500 EH Den Haag 1 www.nctv,n$

[E





Van: IE IODIDSBIAS
Aan: 1E Imiribkni1
Cc: IE F 00/058/AS
Onderwerp: Q&.As EV tbv het A0 NV 17 maart
Datum dinsdag 8 maart 2016 13:42:00
Bijiagen; 20160317 OAS Economische Veiliaheid v2 A0 NV 17 maart 2016 AIVDdocx
Prioriteit: Hoog

HoilE
Bijgevoegd 8 Q&A’s die ik graag met je zou afstemmen tbv het AO volgende week.
Gaat bijv over de verschillende bevoegdheden/betrokkenheid bij het dossier, casuïstiek
en vragen qver aanbesteding en inhuur. De gehighlighte vragen geven we a.s.
donderdag In het dossier aan de minister mee. Ik hoop dus dat je me op dle vragen
v66r donderdag 12:00 een reactie kunt geven. De rest nemen we zelf mee, en kunnen
nog tot .en met dinsdag gewijzigd worden.
Hieronder een_overzicht van alle vragen die we voorbereiden. De meeste stemmen we
met IE en IE 1 af. Als er nog vragen tussen zitten waarop je graag wilt
meelezen hoor ik het natuurlijk ook graag!
Alvast veel dank, en mvg

IE
Inhoudsopgave

1. Economische Veiligheid algemeen

G

2. Voortgangsbrief

G



G

3. Recente casuïstiek

G

• Is er gekeken naar de velligheldsrlslco’s van de Britse overname van Fox-IT? Welke
veiligheidsrlsico’s zijn gemoeid bij de overname van Fox-IT? Kunnen de Britten nu bij onze
cryptosleutels?

G

4. Achtergrond buitenlandse investeringen

G



G

5. Overige vragen

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www,ncty.nI

E

Senior Adviseur





1
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Q&As
dinsdag 29maart2016 12:24:41

Kijk er even naar?

_________

Wat mij betreft kan G

meegenomen wordei morgen
deze set uitgeprint

Grts
E

Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Ana’yse en Strategie
Turfmarkt 147

1-

Hol 1enIE
G

Ik heb in het bestand (VS) nog een aanpassing gedaan in Fox-IT en in het antwoord

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctvnl



4
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1100

Van: [_J__________5_
Aan:
Onderwerp: RE: AD cyber 20-1 - Q&A Fox-I’T
Datum: maandag 18januari 2016 13:25:23

IE 1 afstemmen kan indd via mij. Zal ze intern uitzetten, Hoor graag meer van
je over die risicoanalyse.

Grt[E

IE
-

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konïnkrijksrelaties

Original Message

________________

From: JE 1- BD/DSB/ASIE 1ncbi.minvenj.nI]
Sent: Monday, .]anuary 18, 2016 11:22 AM W. Europe Standard Time
To: JE mindef,nl; IE
Subject: AO cyber 20-1 - Q8tA Fox-IT

Collega’s

Afgelopen vrijdag is in het CVIN even bij Fox-IT stilgestaan. De risicaanalyse en de brief komen volgende
maand terug in het CVIN begrijp ik. Ik ben zelf vorige week even bij BIV langs geweest om de analyse te
bespreken. Als het goed is komt eea nog langs ter afstemming. Dat loopt.
Acuter: 20-1 is het AO-cyber, en ik bereid 2 Q&A’s voor, omdat we vragen over Fox verwachten, Ik zou die
graag afstemmen. Kan ik dat met jullie doen?
Mvg

E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorlsmebestrljdingen Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering

Turfmarkt 147

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag lwwwnc1fli
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101

Van: IE 1 BDIDSE3IAS
Aan: IE- BZK
Onderwerp: RE: Betr: FW: Q&A’s EV tbv het A0 NV 17 maart
Datum: woensdag 16 maart 2016 16:28:11

IE dank je wel nog. Ik heb alles verwerkt, en nog 2 vragen bij cyber uitgezet nav
jouw kritische noten, merci voor het meedenken. Dank ook voor het invullen van de
vraag over de diensten. Wat een lang/saai/technisch antwoord ;-) maar helemaal
correct en goed verwoord waar in de WIV het haakje voor EV ligt, Dat is mooi. En als
je nog op andere vragen wilt meelezen hoor ik het ook graag he!
Iets anders, ik zag in concept jaarverslag iets over een presentatie die jullie bij
externen hebben gegeven (p15 uit mn hoofd). Zou het mogelijk zijn die ook bij ons
DAS te geven?

Hartelijke groet,
E

__________________

Van: E [mailto:(E minbzk.nl]
Verzonden: donderdag 10 maart 2016 11:58

Aan:IE IBD/DSB/AS;IE IBD/DSB/AS
Onderwerp: Betr: FW: Q&A’s EV tbv het AD NV 17 maart
Urgentie:_Hoog
DaglE lenle
Bijgaand de reactie vanuit hier op de concept fiches en Q&As. Ik kijk evt nog naar de
inh opgave om mee te lezen.

met vriendelijke groeten,

IE

Ministerie van Sinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

E

‘1E

_____________________________

Iminbzk.L> schreef:
Aan: IE minbzk,nl>
Van: ‘IE Icminbzk.nl>
Datum: 8-3-2016 13:42
Onderwerp: FW: Q8LA’s EV tbv het AD NV 17 maart

Van:IE BDJDSB/AS
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 13:41:59 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen
Aan: IE
CC: IE 1 BD/DSB/AS
Onderwerp: Q&A’s EV tbv het AO NV 17 maart

HoilE
Bijgevoegd 8 Q&A’s die ik graag met je zou afstemmen tbv het AD volgende week.
Gaat bijv over de verschillende bevoegdheden/betrokkenheid bij het dossier,
casuïstiek en vragen over aanbesteding en inhuur. De gehighlighte vragen geven we
a.s. donderdag in het dossier aan de minister mee. Ik hoop dus dat je me op die
vragen véér donderdag 12:00 een reactie kunt geven. De rest nemen we zelf mee,
en kunnen nog tot en met dinsdag gewijzigd worden.
Hieronder_een_overzicht van alle vragen die we voorbereiden. De meeste stemmen we
met IE en IE af. Als er nog vragen tussen zitten waarop je graag wilt
meelezen hoor ik het natuurlijk ook graag!
Alvast veel dank, en mvg



IE
Inhoudsopgave

1. Economische Veiligheid algemeen

G

2. Voortgangsbrief

G



G

G

3. Recente casuïstiek V

t er gekeken naar de veiHgheidsrisico’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?

4. Achtergrond bu,tenlandse investeringen

G



5. Overige vragen

IE
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 wwwnctv.nl

E

[bijlage ‘20160317 QAs Economische Veiligheid_v2AO NV 17 maart 2016_AIVD.docx’
verwijderd door p1015]

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 Slaat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten
This massage may coritain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



102
IEVan: JBD/0581A5

Aan:
mIndefnI6DlDS6!AS

Onderwerp: RE: Q&A’s EV tbv het AG NV 17maart
Datum: donderdag 10 maart 2016 8:45:00

Veel dank voor de snelle reactie!

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: Ee I@mindef.nl
Sent: donderdaa 10 maart 2016 8:27:18
To:IE IBD/DSB/AS
CCIE IBDIDSBIAS
Subject: RE: Q&A’s EV tbv het AO NV 17 maart

HaIE n1e
Hierbij mijn comrnents, heb ze ook aanj toegestuurd maar gezien de deadline hierbij alvast

de mijne.

Succes ermee en mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het uiteraard graag.

Groeten!

Ie
From:IE 1- BD/DSB/AS [mailE I@nctv.minveni.nll

Sent: dinsdag 8 maart 2016 14:24

To: IE mindef.nf
Cc:je I-BD/DSB/AS
Subject: RE: Q&A’s EV tbv het AD NV 17 maart

I.Zexcuus, ik heb je de vragen voor de AIVD gesteld ©

Bijgevoegd het juiste document 1

G rts
Ie

Van: IE IBD/DSB/AS
Verzonden:_dinsdag 8 maart 2016 13:51

Aan: IE mindef.nl’
CC: IE 1 BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: Q&Ns EV tbv het AD NV 17 maart

Urgentie: Hoog

IE
Bijgevoegd enkele Q&A’s die ik graag met je zou afstemmen tbv het AD volgende week. Gaat bijv over de

verschillende bevoegdheden/betrokkenheid bij het dossier, casuïstiek, vragen over aanbesteding en inhuur en

over ABDO. Hierbij hebben we ons laten inspireren door de vragen die onderhands gesteld zijn len niet
beantwoord)... Ik weet niet of ze gevraagd gaan worden, maar als, dan ben ik vooral op zoek naar: tot waar

kan onze minister antwoorden en vanaf waar kan hij zeggen: ik verwijs u naar Hennis.
De gehighlighte vragen geven we as. donderdag in het dossier aan de minister mee. Ik hoop dus dat je me op
die vragen vââr donderdag 12:00 een reactie kunt geven. De rest nemen we zelf mee, en kunnen nog tot en
met dinsdag gewijzigd worden. Hieronder een overzicht van alle vragen die we voorbereiden. De meeste
stemmen we met Henk en Sandra af. Als er nog vragen tussen zitten waarop je graag wilt meelezen hoor ik



het natuurlijk ook graagl

Ik leg ook nog een lijntje met Defensie, dus je hoeft niet ook voor hen te denken ;-)
Alvast veel dank, en hartelijke groet,

IE

Inhoudsopgave

1. Economische Veiligheid algemeen

G

2. Voortgangsbrief

G



3. Recente casuïstiek

G

• Is er gekeken naar de veiligheidsrisico’s van de Britse overname van Fox-IT? Welke veillgheldsrisicos zijn gemoeid bij de

overname van Fox-IT? Kunnende Brjtten nu bij onze cryptosleutels?

G

4. Achtergrond buitenlandse investeringen

G



G

5. Overige vragen

G

IE
Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering

Turfmarkt 147

Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag l_wwaotn’

E

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien uniet 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 electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or 1f 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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nf.
Onderwerp: voorzetje beantwoording
Datum: maandag 18januari 2016 18:05:57
Prioriteit: Hoog
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

HoiEl, hierbij een voorzetje dat we morgen kunnen bespreken.
Q: Is er gekeken naar de veiligheidsrisico’s van de Britse overname van Fox
IT’

B

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

Mvg
E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nI





j104 1
[Ë 1 BD/DCS/ACSB

Van: IE IBD/DCS/COO namens Zorko MPA, P.M. - BD/DCS
Verzonden: vrijdag 5 februari 2016 14:55
Aan: IE 1 BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: kort ter informatie tbv MT NCTV

Dank voor de info.
Groet,
Patricia

Van: IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 16:08
Aan: Zorko MPA, P.M. - BD/DCS
Onderwerp: kort ter informatie tbv MT NCTV
Beste Patricia,
Een kort mailtje ter nfprmatie:
Ik sprak vandaag jE I(NCTVI DAS) over Economische veiligheid. jis bezig met eentraject in relatie tot de overname van Fox IT, en gaat daarover in het MT NCTV komende maandag eenupdate geven.

IE 1 zal neem Ik aan schetsen hoe de weg vooruit er uitziet (met een analyse terug naar CVIN,daarna bredere analyse doen voor een toekomstbestendicie olossiriri.

locht u nav dit mailtje nog vragen hebben dan licht ik graag meer toe.
Vriendelijke groet,
E

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CC Den Haag 1 www,ncsc.nl

TIE
MO6IE
Ej@nl

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

B

1





en
donderdag 25 februari 2016 11:59:29
MT ver5legen 2014 met EV.doo<
Oplepnotitie EV tbv MT 17 maart 2014,cjocx
20160211 Voortaano Economische Veilioheid tbv MT NC[V 15 feb 201f’ gederiibriceprddpc<
8iiipoe pvericht werkzaamheden EV 2016.doo
8nlaae bii memo werkstromen en aanoak EV tbv MT 28 iuli.docx
Memo Werkstpmen en aanoak Economische Veilloheid 2014 2015doo<

Hol IE Izoals afgesproken, hierbij het overzicht, een gederubriceerde versie van de
MT nota, en hieronder het stuk uit het MT verslag.
Stand van zaken Economische Veiligheid (bijlagen zijn fysiek verzonden)

IE f licht de nota over de voortgang Economische Veiligheid (EV), waaronder de
casus Fox-Tr toe. Zij 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) in vloed van
buitenlandse aandeelhouders, 4) lopende interdepartementale trajecten met EV- raakvlakken,
zijn behaald. Tevens bespreekt zij de stand van zaken van enkele lopende casuïstiek en de
agenda voor 2016.

E

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

05

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen;

G





Van:

1106 1
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: kort ter informatie tbv MT NCTV
donderdag 4 februari 2016 17:16:29

Grts

IE

Van:IE 1 BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 17:13
Aan:[E BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: kort ter informatie tbv MT NCTV

NationaI Cyber Security Centrum

Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1 www.ncsc,nI

Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag

Van: IE IBD/DSB/AS
Verzonden:_donderdag 4 februari 2016 16:50
Aan: IE BDJDCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: kort ter informatie tbv MT NCR/

Grts

-j-__i BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 16:47
Aan:IE IBDIDSBIAS
Onderwerp: RE: kort ter informatie tbv MT NCTV

G

IG

Coördinerend Adviseur Cybersecurity

Bezoekadres:

G



Sent with Good (\\\.ood CQIÏ)

From:IE BD/DSB/AS

Sent: donderdag 4 februari 2016 16:14:52

To:IE IBD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: kort ter informatie tbv MT NCTV
Dit is helemaal goed! Thanks. Prima toch? Vind het wel goed gaan. Ik zal nog
even een kattebel geven.
Grt!
let
iï1j BD/DCS/NCSC/AEA

Verzonden: donderdag 4 februari 2016 16:11
Aan: IE 1 BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: kort ter informatie tbv MT NCTV

.__
1

Gr 3

Sent with Good (\.jajcm)

From: IE IBD/DCS/NCSC/AEA
Sent: donderdag 4 februari 2016 16:08:27

To: Zorko MPA, P.M. - BD/DCS

Subject: kort ter informatie tbv MT NCTV
Beste Patricia,
Een kort mailtje ter informatie:
Ik sprak vandaagiE I(NCTV, DAS) over Economische veiligheidis
bezig met een traject in relatie tot de overname van Fox IT, en gaat daarover in het
MT NCTV komende maandag een u e geven.

Ie Izal neem ik aan schetsen hoe E de weg vooruit er uitziet (met een analyse
terug naar CVIN, daarna bredere analyse doen voor een toekomstbestendige
oplossing).
Ik wilde je even kort meegeven dat ook het NCSC, via mijzelf (en E ), bij dit
traject is aangehaakt vanuit de “bredere veiligheidsbelangen” (met name op
cybersecurity gebied) invalshoek. We houden elkaar goed aangehaakt.
DAS is in de lead vanuit de Economische veiligheidsinvalshoek, wij ondersteunen met
de (mogelijkheid) om mee te denken in analyses en ons netwerk in cyberland (want
veel van de analyses en afwegingen bevinden zich nu in het domein van de WBI en de
diensten).
Er zijn volgens mij vanuit NCSC/DCS perspectief op dit moment verder geen
bijzonderheden te melden maar dan bent u op de hoogte.
Mocht u nav dit mailtje nog vragen hebben dan licht ik graag meer toe.
Vriendelijke groet,

E
Coördlnerend Adviseur Cybersecurity

Nationaal Cyber Security Centrum

Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1 www.ncsc.nl



Bezoekadres:

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
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Van: E BD D S/A
Aan: S BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: uit het mt-verslag
Datum: maandag 22 februari 2016 20:52:29

1-bIE ,Ishit deze mail was in de lawine van mails verdwenen. Ziet er goed
uit en is inmiddels vastgesteld he na vandaag?

G

Grts
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:IE 1 BD/DSB/AS
Sent: vrijdag 19 februari 2016 10:28:22
To:IE IBD/DSB/AS
Subject: uit het mt-verslag

Hits 1
Hieronder de passage over EV in het MT afgelopen maandag. Wil jij even nalezen?

Groeten,

Stand van zaken Economische Veiligheid (bijiagen zijn fysiek verzonden)
licht de nota over de voortgang Economische Veiligheid (EV), waaronder de

casus Fox-IT toe. Zij 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 aandeelhouders, 4) lopende interdepartementale trajecten met EV- raakvlakken,
zijn behaald. Tevens bespreekt zij de stand van zaken van enkele lopende casuïstiek en de
agenda voor 2016.

_____________________________-

I

G



Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdirig en Veiligheid

Directie Analyse en Strategie

turfrnarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

www.nctv.nI

Op woensdag afwezig.
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Van: IE 1 RD/DSB/A5
Aan: IE 1 BD!DSB/AS
Cc: J_8/D/A;
Onderwerp: RE: MT met MIVD 21 maart
Datum: maandag 21 maart 2016 17:12:38

HoilE
Hierbij enkele bullets voor het gezamenlijke MT over EV.jB
Mvg

IE
Economische Veiligheid

Op een aantal EV onderdelen werkt de NCTV (DAS) goed samen met de MIVD. Waardering voor

G

Actuele zaken waarin de NCTV op het gebied van EV goed samenwerkt met de MIVD, betreffen:

G

•I c
In mei komen onder

leiding van de NCTV de voorstelbare risico’s voor de komende 6—24 maanden in het
CVI N.

Van:IE IBD/DSB/AS
Verzonden: maandag 14 maart 2016 12:23

_________________

Aan: IE 1 BD/DSB/AS;IE 1 BD/DSBJAS; IE
BD/DB[AS; IE 1 BD/DSB/AS;Ie j- BD/DSB/AS; IE
BD/NCTV/DCS/ACSB;IE IBD/DSB/AS;IE

-

BD/DSB/AS
Onderwerp: MT met MIVD 21 maart
Beste allen,
Volgende week maandag is er een gezamenlijk MT met de MIVD. Bijgesloten onze

volgt dus nog.
Groeten,
E

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haeg
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag



www,nctvnI

Op woensdag afwezig.

Van:IE IBD/DSB/AS
Verzonden: maandag 14 maart 2016 10:24
Aan:IE I BDjDSB/AS;IE
- BD/DSB/AS;IE 1- BD/DSB/ASfE
CC: IE (BD/DSB/AS; IE
Onderwerp: RE: ziekmelding___________________
Enis ook ziek, dus de bezetting is echt heel klein!

Van:IE 1 BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 14 maart 2016 10:00

_________________

Aan: IE IBD/WODC/EWS;lE 1
BD/DSB/AS
CC:IE IBD/DSB/AS; I IBD/DSB/AS;
BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: ziekmelding(E
Ha allen,

Subict: RE: ziekmeldinglE

Groet,
E

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

BD/WODC/EWB; IE
1 BD/DSB/AS

BD/DSB/AS

BD/DSB/AS; )E

G

G rt.,

IE
Van:IE iBD/WODC/EWB
Verzonden: maandag 14 maart 2016 8:53
Aan:IE [ BD/DSB/AS
CC: IE BD/DSB/AS; IE IBD/DSB/AS; IE tBD/ÔSJ/AS
Onderwerp: RE: ziekmelding

Groet,IE

Sent with Good (www.good corn)

From: IE BD/DSB/AS
Sent: maandag 14 maart 2016 08:43:37

To: IE ]BD/DSB/AS; IE
BD/DSB/AS; E

BD/DSB/AS; E

[L__. IBD/DSB/AS

j,BD/DSB/AS[

j BD/WODC/EWB;IE

IIE IIE t
1 BD/DSB/A]E

JBD!DRD

1 BD/DSB/AS[ •1



www.nctv.nI

tE
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Onderwerp: RE: MT met MPJD 21 maart
Datum: maandag 21 maart 2016 17:29:12

IG
Van: IE IBD/DSB/AS
Verzonden: maandaa 21 maart2016 17:14
Aan:IE IBD/DSB/AS
Onderwerp: RE: MT met MIVD 21 maart
[c•
van: iiz lbV/Ut5/I’S
Verzçnden: maandaa 2 maart 2016 17:13
Aan: IE BD/DSB/AS
cc:IE BD/DSB/AS; IE BD/DSB/AS;
BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: MT met MIVD 21 maart
HoifE
Hierbij enkele bullets voor het gezamenlijke MT over EV.

______

Mvg

IE
Economische Veiligheid

Op een aantal EV onderdelen werkt de NCTV (DAS) goed samen met de MIVD. Waardering voor

G

Actuele zaken waarin de NCTV op het gebied van EV goed samenwerkt met de MIVD, betreffen:

G

• De risicoanalyse van de overname van Fox-IT. Onder leiding van NBV en BIV komen in april
de concrete risico’s ten aanzien van Fox-Crypto terug in het CVIN. In mei komen onder
leiding van de NCTV de voorstelbare risico’s voor de komende 6— 24 maanden in het
CVI N.

Van:IE BDIDSB/AS
Verzonden: maandaa 14 maart 2016 12:23

________________

Aan: IE IBD/DSB/AS;IE IBD/DSB/AS;IE
BD/DSB/AS; IE 1 BD/DSB/AS; IE 1 BD/DSB/AS;IE
BD/NCTV/DCS/ACSB; IE FBD/DS6/As; E BD/DSB/AS
Onderwerp: MT met MIVD 21 maart
Beste allen,
Volgende week maandag is er een gezamenlijk MT met de MIVD. Bijgesloten onze



volgt dus nog.
Groeten,

E

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
www.nctv.nl

Op woensdag afwezig.

VanE IBDIDSBIAS
Verzonden: maanda 14 maart 2016 10:24
Aan: IE IBD/DSB/AS;[
- BD/DSB/ASE BD/DSBIAS; [
CCIE IBDIDSBI8Ji
Onderwerp: RE: ziekmeldinci IE

IG
Van:IE IBD/DSB/AS
Verzonden: maandag 14 maart 2016 10:00

_________

Aan: IE 1 BD/WODC/EWB; [
BD/5B/AS

______________

CC:IE BDfDSB/AS;IE BD/DSB/AS;
BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: ziekmeldingE

G

Grt.,
IE

_____________________

Van: IE 1 BD/WODC/EWB
Verzonden: maandag 14 maart 2016 8:53
Aan: jE BD/DSB/AS
CC: IE 1 BD/DSB/AS;IE
BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: ziekmelding

Groet, IE

From:IE

To: IE
BD/DSB/AS;IE

BD/DSB/A5; jE

IE j- BD/DSB/A5

1 BD/DSB/AS

BD/DSB/AS;IE IIE tE
1 BD/DSB/AS; IE 1 BD/DSB/AS;

______JBD/WDDC/EWB;

IE jBD/DSB/AS E

- BD/DRD

iBD/WODC/EWB;
1 BD/DSB/AS

] BD/DSB/AS

_____________IBD/DSB/AS;[

1 BD/DSB/AS;

Sent with Good (ww,good.com)

Sent: maandag 14 maart 2016 08:43:37

Subject: RE: ziekmelding IE
G



G

E

Strategisch adviseur

Ministerie van Veiligheid en 3ustitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ Den Haag

E

www.nctv.nl

van:E IBD/D5B/As
Verzonden: maandag 14 maart 2016 7:36
Aan: IBD/NCT’I/DSB/AS
CC: Is BD/DRD;E IBD/DRD/ANTMD;

IE BD/DRDJATE
Onderwerp: ziekmeIding[

Met vriendelijke groet,
IE
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[E IBD/DCS/ACSB

Van: IE 7- BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: dinsdag 2 februari 2016 19:22
Aan: IE 1- BD/DCS/NCSC
Onderwerp: RE: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

Dat zouden we in fase 2 kunnen borgen wellicht. IE Ikent de ins en outs.IB
IB [Meer details heb ik op dit moment even niet. Ik praatje zsm bij. Grjtz 1

Sent with Good (wwv.oocl.coij)

rrom:IE 1- BD/DCS/NCSC
Sent: dinsdag 2 februari 2016 19:11:19
ToE IBD/DCS/NCSC/AEA
Subject: RE: E-mail verzênden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

IB
En de rest dan?

Sent with Good (www.eood.com)

From: IE - BD/DCS/NCSC/AEA
Sept: dinsdag 2 febri,iari 2016 17:24:15
To:IE - BD/DCS/NCSC
Subject: FW: E-maiI verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

IE 1’
Ter info.

_____

Zie onderstaande mail met bijlage. Dit is de stavaza met betrekking tot FOXjE vraagt dit concept als
zeer vertrpiiweTik behandelen.

_____

Ik heb oplE Iverzoek een overleg met jou erE aangevraagd om een en ander te bespreken ter
voorbereiding van het MT NCTV komende maandag.
Groet
IE
Coördinerend Adviseur Cybersecurity

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CC 1 Den Haag 1 www.ncsc.nI

T 070 751 55 55
MO6IE 1
EI E I@1csc.n1

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Van: IE [.BD/DSB/AS
Verzonden:_vrijdag 29januari 2016 9:15

Aan:I E BD/DCSfNCSC/AEA; IE
-

BD/DRD/ANTMD



CC:E 1 BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept
Fyi. Gaarne zeer vertrouwelijk behandelen. Maandag even overleg over de wijze waarop we kunnen
bijdragen aan het helpen interdep laten landen van deze brief?

Ik zal ook nog even vragen naar de analyse.

Grt
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

[E
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:ldiujndjn1
Sent: donderdag 28 januari 2016 18:18:29
To:FË J BD/DSB/AS
Subject: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

Dit is het concept dat momenteel breed wordt gedeeld.
Er zullen best nog wat veranderingen in aangebracht worden maar dit moet redelijk richting het eindproduct gaan.Gezien het belan

20160125 antw Fox art 50 brief rev2

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or ifthis message was sent to youby mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kindresulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
rnessage was sent to you by mistake, you are requested to inforrn the sender and delete the message. The

Uw bericht kan nu met het volgende bij lagen of koppelingen worden verzonden:

2



State accepts no liability for daniage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

3





JDIDCSIACSB

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

Mijn eerste reactie

IF
Analyst/dMson Natura), Technological & Societal Threat Analysls/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 25C0 BZ The I-iagueI The Netherlandsi www.ncv.nI

Lv.

NB in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Tiiursday

van:E BD/DSB/AS
Verzonden:_vrijdag 29 januari 2016 9:15
AanlE BD/DCS/NCSC/AEA; IE 1 BD/DRD/ANTMD
CC: eurden, drs. E. van - BD/DSB/A
Onderwerp: FW: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

Fyi. Gaarne zeer vertrouwelijk behandelen. Maandag even overleg over de wij ze waarop we kunnen
bijdragen aan het helpen interdep laten landen van deze brief?

Ik zal ook nog even vragen naar de analyse.

Grt
JE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

JE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:IE hmindef.nI
Sent: donderdag 28januari 2016 18:18:29
ToE I-BD/DSB/AS
Subject: E-maIl verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

Dit is het concept dat momenteel breed wordt gedeeld.
Er zullen best nog wat veranderingen in aangebracht worden maar dit moet redelijk richting het eindproduct gaan.
Gezien het belane ziin er ook intern redelijke wat staffina rondes.

JE BD/DAS/ANTMD
dinsdag 2 februari 2016 17:18

_________

JE f BD/DAS/AS;JE 1 BD/DCS/NCSC/AEA
jE BD/DAS/AS

RE: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept
20160125 antw Fox art 50 brief_commRT.pdf



IE
Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

20160125 antw Foxart 50 brief rev 2

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 clectronisch verzenden van
berichten,

This message may contain infomiation 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 infonn the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: IE Icarninclefnl
Aan: IE 1058/AS
Onderwerp: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept
Datum: donderdag 28 januari 2016 18:18:34
Bijlagen: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2odf

Dit is het concept dat momenteel breed wordt gedeeld.
Er zullen best nog wat veranderingen in aangebracht worden maar dit moet redelijk richting het
eindproduct gaan.
Gezien het belang zijn er ook intern redelijke wat staffïng rondes.

lET
Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

20160125 antw Fox art 50 brief rev 2

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 electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.





j113

Van: 1F 056/AS
Aan: IE lQCS/lC5ClAEA; IE 1- BUI DRU/ANTMU
Cc: ]E 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept
Datum: vrijdag 29januari 2016 9:15:09
Bijlagen: 20160125 intw Fpx ert 50 brief rev 2.odf

Fyi. Gaarne zeer vertrouwelijk behandelen. Maandag even overleg over de wijze
waarop we kunnen bijdragen aan het helpen interdep laten landen van deze
brief?

Ik zal ook nog even vragen naar de analyse.

Grt
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

iz—zzz.zzi
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE I@mindef.nl
Sent: ôoiIurudu o inuari 2016 18:18:29
To:IE CDSB/As
Subject: t-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

Dit is het concept dat momenteel breed wordt gedeeld.
Er zullen best nog wat veranderingen in aangebracht worden maar dit moet redelijk richting het
eindproduct gaan.
Gezien het belang zijn er ook intern redelijke wat staffing rondes.

[E

Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

20160125 antw Fox art 50 brief rev 2

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 electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
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Onderwerp: R.E: E-mail verzenden: 20150125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept
Datum: maandag 1 februari 2016 17:26:06

HoijE

Dank je wel voor de brief. Wat is de deadline voor eventuele suggesties? En heb je een beeld bij
hoe het proces nu gaat lopen? Waar wordt wat eerst besloten? En hoe wil je het tweede deel van
de discussie gaan opvoeren (fase 2 zeg maar). Daar kunnen we bij helpen, bijvoorbeeld met een
nota aan het CVIN.

Daarnaast; heb je de analyse ook gestuurd? Via de fanmail? Ik heb nI niets ontvangen op het
andere kanaaL..

Hartelijke groet!

IE

Oorsronkelilk bericht

_____________

Van: IE kmindef.nl [mailto:jE [imindef.nIJ
Verzonden: donderdag 28 januari 2016 18:18
Aan: IE 1 BDIDSB/AS
Onderwerp: E-mail verzenden: 20160125 antw Fox art 50 brief rev 2 concept

Dit is het concept dat momenteel breed wordt gedeeld.
Er zullen best nog wat veranderingen in aangebracht worden maar dit moet redelijk richting het
eindproduct gaan.
Gezien het belang zijn er ook intern redelijke wat staffing rondes.

IE
Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

20160125 antw Fox art 50 brief rev 2

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 electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.





Van: IE IQLPSBj
Aan: IE
Onderwerp: RE: Peper
Datum: dinsdag 15maart2016 14:30:49
GevoeHghed: Vertrouwelijk

Dag IE [veel dank. Je hebt me hiermee toch wel een deel werk uit handen
genomen waarvoor dank!

Ik zal voor t CVIN van mei een nota schrijven over voorstelbare risico’s op
middelange termijn en opties/mogelijkheden die te mitigeren.

Ik kan me voorstellen dat de optie die jij omschrijft daar een prominente plaats in
krijgt...

Zou je er iets in zien om die nota aan t CVIN gezamenlijk (NCTV-EZ) te schrijven!
in te brengen? Van jouw 2 pager een 4 pager maken, met enkele voorstelbare
risico scenario’s en enkele opties (+ aanbeveling).

Die volgt dan in t CVIN van mei op de concrete risicoanalyse van de diensten die
in april op t menu staat...

Mvg
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
——________________________

Sent: vr[jdag 11 maart 2016 17:00:21
To: IE (BD/DSB/AS
Subject: Paper

DaglE
Zoals toegezegd, bij deze het non-paper.
Let wel: dit paper is als alerterende paper bedoeld kort na de overname.
Met vriendelijke groet,

IE

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. 1f you
are not the addressee or 1f 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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IE l-BD/DCS/ACSB

Van: Zorko MPA, P.M. - BD/DCS
Verzonden: zondag 10 april 2016 7:49
Aan: JE [BD/DCS/NCSC
Onderwerp: FW: SPOED: Interviewaanvraag Argos

Ter info

Sent with Good (www.good.com)

From:IE 1- BD/DV/P&B
Sent: zaterdag 9 april 2016 16:11:41
To:JE 1- BD/DSB/AS; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV; Zorko MPA, P.M. - BD/DCS

_______

Cc:!E BD/DSB/AS; Schreinemachers, mr. drs, H,P. - BD/DRD;JE J- BD/DV/P&B; IE
IE j-8D/DV/P&8
Subject: RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos

DanklE lIk informeer Piketvoorlichting ook, ik verwacht niet direct andere vervolg mediavragen maar
wellicht wel weer kamervragen over het onderwerp.

@ IE 1: ook naar jou. Beweringen argos dus op twee punten onjuist. En als ze gecheckt hadden hadden
we ze dat ook mee kunnen geven.

OrjE

From:IE J- BD/DSB/AS
Sent: zaterdag 9 april 2016 15:02:18
To:JE BD/DV/P&B Schoof, drs. H.W.M. - GD/NCP.I; Zorko MPA, P.M. - BD/DCS
Cc: IE - BD/DSB/AS; Schreinemachers, mr. drs. H.P. - BD/DRD
Subject: RE: SPOED:_Interviewaanvraag Argos
Dick, Patricia,[ 1 Argos is nogal aan de haal gegaan met “de feiten”: in de uitzending is beweerd dat
de NCTV (in t geheim) aan WODC opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de overname van
Fox-IT. Dit is natuurlijk onjuist en bovendien, de opdracht aan het WODC stamt van voor de overname van
FOX-IT.

IE I mocht je vragen krijgen dan lijkt me dat we eea uit de wereld kunnen helpen.
Dick en Patricia: maandag even bezien hoe evt vragen nav Argos beantwoorden kunnen worden met het oog
op CV1N opdracht aan de WBI?

NB. Argos heeft IE Ibenaderd met vragen over het WODC onderzoek, maar heeft daarbij niets over
Fox-IT gezegd.IB

We hebben enkele weken geleden de contacten van Vitaal en alle ISACs actief geinformeerd over het
onderzoek. Ik zal maandag even metj E 1 DCS overleggen dat we deze contacten nav Argos even
opnieuw informeren. Ik kreeg gisteren al van IE 1 (VNO-NCW) een ongeruste email over Argos,
die heb ik kunnen geruststellen.

1



Hartelijke groet
jE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:[Ë 1- BD/DSB/AS
Sent: donderdag 7 april ?016 16:46:0 1
To: IE - BD/DV/P&B; Schoof, drs. H.W.M. - BD/NCTV; Zorko MPA, P.M. - BD/DCS
Subject: RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos

HollE IB jaatomeenheel
specifiek (juridisch) (vervolg) onderzoek naar de invloed/inzage van (buitenlands) aandeelhouderschap in
vitale infra irt de NV. Je kunt ook verwijzen naar de voortgangsrapportage van januari, waarin het
onderzoek genoemd wordt. Er zijn nog geen voorlopige conclusies: worden later dit jaar verwacht.
Kun je daar wat mee?
Grts
jE 1
Van: jE 1- BDIDV/P&B
Verzonden: donderdag 7 april 2016 16:42
Aan: Schoof, drs. F1,W.M. - BD/NCTV; IE 1- BD/DSB/AS; Zorko MPA, P.M. -

BD/DCS
Onderwerp: FW: SPOED: Interviewaanvraag Argos
FlijE

WODC nog bezig toch? Dus volgens mij niet doen. Eens?

Gr.jE

From:[Ë
Sent: donderdag 7 april 2016 16:10:56
To:IE l-BD/DV/P&B
Subect:_SPOED: Interviewaanvraag Argos
DagE
Zou ik morgen een korte toelichting kunnen krijgen op het onderzoek dat het WODC op verzoek van de
NCTV momenteel uit laat voeren naar de (mogelijke) implicaties voor de nationale veiligheid van de
overname van bepaalde Nederlandse bedrijven door buitenlandse bedrijven?
Liefst in de vorm van een kort telefonisch interview (met Dick Schoof of Patricia Zorko).
Is dit mogelijk?
Het is voor de Argos-uitzending van zaterdag 9 april waarin we het gaan hebben over cyber security.
Met vriendelijke groet.
E

E ‘vpro.nl
E

disclaimer
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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 ti 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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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IE I-BDJDCSJACSB

Van: IE I-BD/DAS/ANTMD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:20
Aan: IE BD/DAS/AS IE I BD/DCS/NCSC/AEA
CC: IE BD/DAS/AS BD/DAS/AS;E

- BD/DCS/NCSC/AMR; IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it

B

@[.J heeft Radboud gisteren als voorlopige conclusie iets genoemd van nieuwe wetgeving?

IE

Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 2500 BZ The Hague The Netherlandsi www.nctv.nl

m ÷31 (0)61E
t+31(O)701E

NU in offke on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Van: IE - BD/DSB/AS
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:14

___________________

Aan:IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA;IE - BD/ORD/ANTMD

_____

CC: E I-BD/OSB/AS;IE I-BD/DsB/As;IE I-BD/DCS/NCSC/AMR;IE 1
E - BD/DCS/NCSC/AEA

Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it

Ben benieuwd of de TK het oppikt.

Grts

IE 1
Van:IE I-BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:07

__________________ ________________

Aan:IE 1- BD/DSB/AS; IE - BD/DRD/ANTMD;IE 1-
BD/DSB/A5;_Schreinemachers, mr. drs. H.P. - BD/DRD;IE 1 BD/DCS/NCSC
CC: IE 1- BD/WODCIEWB; E 1- BD/DSB/AS; 1E 1- BD/DSB/AS;

IE 1- BD/DCS/NCSC/AMR;IE - BD/DCS/NCSC/AEA;IE
-

BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it
Allen,
In het infosecurity-nieuws werd dit gisteren breed opgepakt (Tweakers en security.nl). Onderstaand berichtgeving
van security.nl:

NCTVzou onderzoek naar overname Fox-IT laten
uitvoeren
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrj/ding en Veiligheid zou een onderzoek naar de overname van
Fox-IT door de Britse NCC Group laten uitvoeren, zo blijkt uit een document dat in handen van One World

1



en . frgos (VPRO Radio) is. Hef onderzoek ZOU moeten duidelijk maken welke gevolgen de overname voor de
nationale veiligheid heeft. In november werd Fox-It voor 133 miljvc’n CLU’o aan de NCC Group verkocht.
Sinds oktob’er 2015 doen drie hoogleraren van de Radboud Universiteit in Nijmegen in opdracht van liet
WODC (lVe(enschappeljk Onderzoek en Documentatiecentrum,) van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie o,idei’wek naar ‘Buitenlandse investeringen en de nationale veiligheid’. “De vraag daarbij is hoe
nationale veiligheidsbelangen kunnen worden gewaarborgd wanneer voormalige nutsbedrijven in handen
komen van staatsbedrijven uit landen waarmee Nederland niet direct dezelfde internationale belangen
nastreeft “, aldus de samenvatting van het onderzoek De overname van Fox-IT wordt hier niet bij naam
genoemd, maar diverse direct betrokkenen verklaren dat het om de overname van Fox-TT gaat.
Het beveiligingsbedrjflevert allerlei diensten aan de Nederlandse overheid. Onlangs liet medeoprichter
Ronald Prins tegenover NRC weten dat de overheid van tevoren over de verkoop was ingelicht. Daarbij zou
de overheid volgens Prins niet bang zijn dat overheidsgeheimen nu in Britse handen komen. “De werkplaats
voor onze c,yptografische apparatuur is bij Koninklijk Besluit aangewezen als verboden plaats. Alleen door
de AIVD en MIVD gescreende personen mogen er binnen.”
Ook zouden de contracten die ‘staatsgeheim’zijn, nooit aan de NCC Group zijn getoond. “De gehéimen zijn
dus niet in Britse handen, alleen de aandelen. Kijk, overheden hebben zelfnauweljk.s geïnvesteerd in
technologie en zijn daarvoor dus wereldwijd afhankelijk geworden van bedrijven die er meer verstand van
hebben. Dat is iets waar ze mee moeten leren omgaan ‘ aldus Prins, Volgens One World is er er wel
degelijk reden tot zorg. De NCC Group heeft namelijk warme banden mei GcHQ, de Britse afluisterdienst,
zo laat de website weten.
In een reactie stelt Prins dat de Nederlandse staatsgeheimen nog steeds veilig zijn bij het
beveiligingsbedrj/f “De Nederlandse we! is en blijft van toepassing, zoals onder andere de Wet
Bescherming Staatsgeheimen en het Wetboek van Strafrecht. Daar hebben de Britten zich aan te houden,
net zoals de medewerkers van Fox-IT. Dat er nu een Britste aandeelhouder is, maakt dat niet anders.”
Update
De NCTV laat in een reactie aan Sccurity.NL weten dat hetgeen opdracht aan hel WODC heeft gegeven om
onderzoek te doen naar de overname van Fox-IT. De opdracht voor het onderzoek “Toegang en invloed
buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren” zou daarnaast van voor de overname van Fox-IT
stammen. De onderzoeksresultaten van het onderzoek worden halverwege 2016 verwacht en zullen via eind
2016 via de voortgangsrapportage economische veiligheid worden gepresenteerd
Ik vind de verklaring van ‘diverse direct betrokkenen’ verontrustend. Verder wordt de woordvoeringslijn we?
opgepakt.

________

Met vriendelijke groet, IE 1
IE
Senior Analist

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 J 2501 CC Den Haag 1 www.ncsc.nl

T 070 751 55 55
M[
Efnnl

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 1 2511 DP { Den Haag

Van:[E 1- BD/DSB/AS
Verionden: dinsdag 12 april 2016 9:52

__________________

Aan: IE 1- BD/DRD/ANTMD;IE ]- BD/DSBJAS; Schreinemachers, mr. drs. H,P. -

BD/DRD;(E BDfDCS/NCSC

________________ _______________

CC: [ j- BD/WODC/EWB;E 1- BD/DSB/AS;IE 1- BD/DSB/AS;j
IE 8D/DCS/NCSC/AMR; [ BD/DCS/NCSC/AEA;IE - BD/DCS/NCSC/AEA;
IE ]-BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it

2



Merci I1, ik zal het woordvoering laten weten. Dat de NCTV de macht niet heeft om deals te blokkeren is correct
In theorie had DMIVD dat namens minDEF kunnen doen op basis van de ABDO regels (zo is het mij uitgelegd).

Mvg

fEj____
Van:IE__. 1-BD/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 9:44

_________________

Aan:

_________________j-

BD/DSB/AS; IE 1- BD/DSB/AS; Schreinemachers, mr. drs. H.P. -

BD/DRDE__— IBD/DCS/NCSC

_______________ _____________

Cc:JE BD/WODC/EWB;IE 1- BD/DSB/AS;IE 1- BD/DSB/AS;1
JE J- BD/DCS/NCSC/AMR; IE - BD/DCS/NCSC/AEA;IE - BD/DCSINCSC/AEA;

IE 18D/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-It
Allen,

___________

Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt eeniB kop “Deal Fox IT onderzocht”, de inhoud vh artikel is
deels genuanceerder, nI. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar invloed van buitenlandse
aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxiT opgevoerd. Verwezen wordt naar
berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk, In
de Verenigde Staten is het gebruikelijk om staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames,
in Nederland niet. De NCTV heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om
zon rol mogelijk te maken.”
http5://newsdesk. moreover,com/click/?p=aHROcHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3Zlci5 jb2OvYXJOaWNsZS8VNiEON DM2
M DczMS5odG1sP2 NpZD1NVEEzTURZNSZ1a WQ9TVRFMk9UYzQ&a=26144360731&f=U HipbnQ&s=d2lkZ2VO&u=dC5
vb3 NOaG9IaOBuY3R2Lm 1pbnZibmoubmw&cn=TkNUVg&ci=107069&l470 1 479&e=RGUgVGVsZWdyYWFm&d=1169
78&t=3&h=1&k=84353&l=79865&ck=46f5a12815619baa09a24ab5dc1734ad
Groet, [Ë1
IE
Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Oepartement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Hague 1 The Netherlands 1 www.nctv.nl

m +31 (0)6 IE 1 IEZZZZJnctv.minveni.nl
t +31 (0)70 751 5050

NB in office on Monday (every other week), Tuesdoy, Wédnesday & Thursday

Van: IE 1- BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 18:00

_______________

Aan: IE -
BD/D58/AS; Schreiriemachers, mr. drs. H.P. - BD/DRD;IE IBD/DCS/NCSC

CC: IE BD/DRD/ANTMD;IE 1- BD/WODC/EWB;(E
BD/DSB/AS; IE

-
BD/DSB/AS; jE BD/DCS/NCSC/AMR; IE j- BD/DCS/NCSC/AEA;

IE - BD/DCS/NCSC/AEA;IE BD/DSB/AS
Onderwerp:_Update_Argos-Fox-it
Dagl-IP,E lenlE
Even een update over Argos-Fox-IT:

• Er is contact geweest tussen Ronald Prins en Patricia. Ronald heeft gevraagd of de NCTV een persbericht_op
de website of via twitter kan uitbrengen om het ‘nieuws’ te ontkennen. Na overleg met Patricia en[E 1
besloten dit niet te doen, want: niet reageren op een gerucht en geen vervolgvragen uitlokken. Wel laat
woordvoering aan Ronald weten dat we wel breed in onze netwerken communiceren:

o IE Iheeft alle IWEV-leden op de hoogte gesteld van woordvoeringslijn. (zie hieronder)
o Ik heLlE gevraagd ook de werkgroep Vitaal op de hoogte te stellen.
o Ik hebJNCSC) gevraagd om dit ook aan alle ISACs te communiceren.
o Ik heb vanmiddag in de begeleidingscommissie van het WODC onderzoek dezelfde lijn besproken.

IE stuurt het ze per mail nog na.
• Woordvoering reageert uiteraard op evt vragen vanuit de pers.
• Morgen even opletten of er nog kamervragen komen. Het artikel van OneWorid is inmiddels geplaatst op

Tweakers.net en Security.nl. Verder een paar retweets maar niet veel.
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• Ik heb gesproken metlE Jen hem onze woordvoeringslijn geforward. Ook met het oog op evt
vervolgvragen als, “dus er vindt geen onderzoek naar de overname van Fox-IT plaats”? Dan is de lijn
(B

En dan nog:
• Ik heb gesproken met onze counterpart bij het NBV en we hebben ons voorgenomen de analyse voor het

CVIN zsm af te ronden (hun deel en ons deel) zodat we dat in het volgende CVIN gezamenlijk kunnen
inbrengen.

• We hebben intern overlegd (DAS — NCSC/DCS) over de CVIN-analyse: we proberen maandag een eerste
concept af te hebben voor ons deel van de analyse.

Mvg

De NCwheeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek
(uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders inrelatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van Fox-IT. De aanbesteding van het WODConderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek isniet geheim, noch het feit dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsropportage
Economische Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4januari2016) is het WODC-onderzoek dan ook genoemd.
Resultaten worden later dit jaar verwacht.

IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag 1 www,nctv.nI

E I@nctv.minvenl.nI
M06—IE

t
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IE 1- BD/DCS/ACSB

Van: IE I-BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: maandag 11 april 2016 23:2 5

_______________________

Aan: IE - BD/DCS/NCSC/AMR;jE -
BD/DAS/AS;

IE L30/DAS/ANTMD;IE I(NCSC-NL)
Onderwerp: RE: Interessante discussie op tweakers.net

Sent with Good (www.iaood.com)

From:IE - BD/DCS/NCSC/AMR
Sent: maandag 11 april 2016 22:46:35

________
____________________

To:IE -_BD/DSB/AS;E - BD/DCS/NCSC/AEA;IE
BD/DRD/ANTMD;IE I@ncsc.nI
Subject: RE: Interessante discussie op tweakers.net

Dat kun je wel zeggen,

Fijne avond!

JE j

Sent with Good (www.good.com)

From:JE 1- BD/DSB/AS
Sent:_maandag 11 april 2016 22:32:24

_______________

To:IE - BD/DCS/NCSC/AEA; E - BD/DRD/ANTMD; JE
BD/DCS/NCSC/AMR; E ncsc.nl
Subject: Interessante discussie op tweakers net
Nav de radio uitzending van Argos + artikel in OneWorid. Leuk als voorafje voor onze brainstorm

donderdag...

W’.tweakers.net/nieuws/ 11 01 79/nederlandse-overheid-doei-onderzoek-naar-overname-fox-it.html

Mvg
JE 1

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

JE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f 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 ariy kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Van: IBO/DSBIAS
Aan:
Onderwerp: Argos, Fox-IT
Datum: maandag 11 april 2016 18:02:57
Prionteit: Hoog

Even op de mail wat info over het radioprogram. Een 18 lutzending van
Argos (+ artikel in OneWorid) waarin wordt beweerd dat NCTV het WODC opdracht
heeft gegeven tot een onderzoek naar de overname van Fox-It. We hebben nogal wat
vragen gekregen van dagbladen, Fox-IT, WODC en VNO. Ik heb gisteren met
woordvoering en IE leen woordvoeringslijntje opgesteld. Hieronder de
communicatie aan onze IWEV leden. Ik forward zo even de stavaza die ik net naar

IE len1stuurde.
Groetsl

IE
Van: Ie BD/DSB/AS
Verzonden:_maandag 11 april 2016 16:25
Aan: IE mindef.nl; E I@minaz.nl’; E @minienm.nl;

l@minbuza.nl’; E l@mindef.nl; E vnoncw-mkb.nl’;
E @minbzk.nl’; IE minez.nl’

_________________

CC: IE IBD/DSB/AS; IE IBDIDSBIAS; IE
El- BD/WODC/EWB
Onderwerp: Uitzending Argos/artikel One World
Geachte leden van de IWEV,
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos en
verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorld’, waarin is beweerd dat de NCTV in het
geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de
overname van Fox-IT. Zie http_jJwww.oneworld.nl/vrede-veiligheid/overname
cybersecuritybedrijf-fox -it-gevaar-voor-nationale-veiligheid
Dit is niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de
overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de
Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot
de nationale veiligheid, gaat dan ook niet specifiek over Fox-IT. De aanbesteding van
het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de overname van
Fox-IT bekend werd. Daarbij is het WODC-onderzoek ook niet geheim, noch het feit
dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage
Economische Veiligheid aan de TK ( 4 januari 2016) is het WODC-onderzoek dan ook
gewoon genoemd:
‘Er is aandacht voor de wijze waarop buitenlands aandeelhouderschap van een in
Nederland opererend bedrijf toegang tot (vertrouwelijke) in formatie en invloed op
beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale
veiligheid. Daarom heb ik de Radboud Universiteit opdracht gegeven deze vraag te
onderzoeken. Hierbij wordt zowel gekeken naar Juridische mogelijkheden, als naar de
wijze waarop invloed en toegang tot informatie vorm kunnen krijgen in de praktijk. De
onderzoeksresultaten worden verwacht medio 2016; zij zullen u toekomen middels de
voortgangsrapportage economische veiligheid eind 2016.’
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het weten. Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Jullie reacties kunnen naarlE 1
en mij.
Met vriendelijke groet,
je IMScMA
Adviseur
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Van:

____________________

BDIDS6/AS
Aan: IE ISP/O8/AS
Onderwerp: Bericht aan de IWEV leden
Datum: maandag 11 april 2016 15:37:44

IE Izou jij een mailtje willen sturen naar alle IWEV leden met ongeveer
onderstaande?
Iets in de zin van graag informeren wij u over een radiouitzending van Argos van
afgelopen zaterdag en een artikel daarover op OneWorld. Hierin wordt beweerd dat de
NCTV in het geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen
naar Fox-IT, https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/overname-cybersecuritybedrijf
fox-it-gevaar-voor-nationale-veiligheid
U weet dat dit niet correct is. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een
onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek ‘Toegang en in vloed
buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren’, dat de Radboud Universiteit
uitvoert, gaat dan ook niet specifiek over de overname van Fox-IT. De aanbesteding
van het WODC onderzoek liep nota bene al deze zomer, ruim voordat de overname
van Fox-IT bekend werd. Bovendien is het WODC-onderzoek niet geheim, noch het
feit dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de
voortgangsrapportage van 4 januari is het WODC onderzoek dan ook gewoon
genoemd:
‘Er is aandacht voor de wijze waarop buitenlands aandeelhouderschap van een in Nederland
opererend bedrijf toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen biedt en op
welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. Daarom heb ik de Radboud
Universiteit opdracht gegeven deze vraag te onderzoeken. Hierbij wordt zowel gekeken naar
juridische mogelijkheden, als naar de wijze waarop invloed en toegang tot informatie vorm
kunnen krijgen in de praktijk, De onderzoeksresultaten worden verwacht medio 2016; zij zullen
u toekomen middels de voortgangsrapportage economische veiligheid eind 2016.’
Het afgelopen weekend zijn door de media enkele vragen aan de NCTV gesteld. De
woordvoerder van V&) heeft daarbij bovenstaande woordvoeringslijn gehanteerd. Er is
contact geweest met Ronald Prins en de begeleidingscommissie van het WODC
onderzoek. We zullen straks tevens opnieuw alle ISAC’s en onze Vitaal-contacten
informeren. Zij zijn vorige maand reeds actief geïnformeerd over het WODC
onderzoek.
Ik hoor het graag als u nog vragen of zorgen heeft. Ook horen we het graag als u
vragen van externen/media krijgt.
Mvg

IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag wwwrictv.nl
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Van:

________________________

Aan: IE
Onderwerp: FTYI Vandaag op Tweakers: Nederlandse overheid doet onderzoek naar ovemahie Fox-1T
Datum: maandag 11 april 2016 11:54:37

HollE len JE
Zie onderstaand. Al bij jullie bekend?
Groet,IE

‘Nederlandse overheid doet onderzoek
naar overname Fox-IT’

Door S.ajiçler van Voorst, maandag 11 april 2016 11:51, 0 rCacties • Feedhaclç
Subrnitter: wica

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid laat een onderzoek naar de
invloed van buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren uitvoeren. De focus
van de liet onderzoek ZOU de overname van het Delftse beveiligingsbedrijf Fox-IT zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie hoogleraren van de Radboud Universiteit.
Bronnen die direct zijn betrokken bij het onderzoek, hebben tegenover het radio 1-
programma Argos en de site One World laten weten dat liet onderzoek drait Om de
recente overname van Fox-IT door het Britse NCC. Daarbij ZOU onderzocht worden in
hoeverre de overname gevolgen kan hebben voor de bescherming van vertrouwelijke
informatie en de nationale veiligheid. Fox-IT werkt nauw samen met de Nederlandse
overheid, bijvoorbeeld in het kader van comniunicatiebevei 1 iging.

Het artikel stelt dat NCC bandenheeft met de Britse veiligheidsdienst GCHQ. Deze partij
zat achter de hjJç van Belgacom, waarbij de geavanceerde Regin-malware werd ingezet.
Fox-IT was betrokken bij het onderzoek dat na de ontdekking van de infiltratie was
opgestart. Daarmee zou het bedrijf in bezit gekomen kunnen zijn van gedetailleerde
informatie over de malware en daarmee een interessante partij zijn voor de Britten, zo
vermeldt One World.

Over de overname door NCC stelde Fox-IT-oprichter Ronald Prins dat de Nederlandse
overheid een aantal maanden van tevoren is geïnformeerd en dat hij niet verwacht dat er
staatsgeheimen prijsgegeven worden. In reactie op liet gestarte onderzoek liet hij aan
Argos en One World weten dat ondanks de overname nog steeds Nederlandse wetgeving
van toepassing blijft, zoals de Wet Bescherming Staatsgeheimen en het Wetboek van
Strafrecht. Daar zouden de Britten zich aan moeten houden, net als de medewerkers van
Fox-IT zelf. Ook stelt hij graag te willen meewerken aan het onderzoek.

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. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you



are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Erwerp:
Datum: dinsdag 12 april 2016 10:05:57

Van: LexisNexis NewsdesklE
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:05
Aan: IE 1 BD/DRD/ANTMD
Onderwerp: Deal Fox-IT onderzocht

De Telegraaf - Van een onzer verslaggevers - 12 Apr 2016 05:01
Delft - De verkoop van cybersecuritybedrijf Fox-IT aan de Britse NCC Group wordt op verzoek van het
ministerie van Veiligheid onderzocht: Het ministerie wil weten of buitenlandse bedrijven via
aandeelhouderschap in een Nederlands bedrijf -.

LNxi Eyçyojic Terms & Conditions
Copyright © 2015 LexisNexis. All rights reserved
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1123 1
Van: jE BD/DSB/AS
Aan: E N IA
Onderwerp: : n erzoe ui en andse investeringen en nationale veiligheid
Datum: dinsdag 12 april 2016 10:52:25
Prioriteit: - 1-laag

FYJ

Van: JE JBD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 17:32
Aan: IE IBDIDCS/NCSC/AMP
ccJi JBD/DCS/NCSC/AMP; IE D/DCS/NCSC/AMP; [E
E jBD/DCS/NCSC/AMP; IE jDCS/NCSCIAMP; IF J- BD/DCS/NCSC/AMP;
E IBD/DCS/NCSC/AMP;LE JBD/DSB/AS
Onderwerp: Re: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid
Urgentie: Hoog
Hoi (en collega’s), het afgelopen weekend eeniB juitzending van
Argos (+ artikel in OneWorld) waarin wordt beweerd dat NCTV het WODC opdracht
heeft gegeven tot een onderzoek naar de overname van Fox-It.
We hebben nogal wat vragen gekregen van dagbladen, Fox-IT, WODC en VNO. Ik heb
gisteren met woordvoering enjE en woordvoeringslijntje opgesteld.
Mogelijk zingt het deze week ook rond in onze netwerken. Jullie hebben enkele weken
geleden de ISACs geïnformeerd over het WODC onderzoek, right? Het zou fijn zijn als
je ook bij hen het gerucht zou kunnen rechtzetten? Onderstaande mail (die wij naar
onze werkgroepleden stuurden) kan daarvoor worden gebruikt!
Alvast veel dank en mvg

Van: jE BD/DSB/AS
Verzonden:_maandag 11 apr
Aan: IE mindef.nl’; IE

LE I?ninbuza.nl’;
)minbzlç.nl’1E

_______________

CC: IE (AS; (E
van - BD/WODC/EWB
Onderwerp: Uitzending Argos/artikel One World
Geachte leden van de IWEV,
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos en
verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorid’, waarin is beweerd dat de NCTV in het
geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de
overname van Fox-IT. Zie bttps://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/overname
cybersecuritybedrijf-fox-it-gevaar-voor-nationale-velligheid
Dit is niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de
overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de
Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot
de nationale veiligheid, gaat dan ook niet specifiek over Fox-IT. De aanbesteding van
het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de overname van
Fox-1T bekend werd. Daarbij is het WODC-onderzoek ook niet geheim, noch het feit
dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage
Economische Veiligheid aan de TK ( 4 januari 2016) is het WODC-onderzoek dan ook
gewoon genoemd:
‘Er is aandacht voor de wijze waarop buitenlands aandeelhouderschap van een in
Nederland opererend bedrijf toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op
beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale
veiligheid. Daarom heb ik de Radboud Universiteit opdracht gegeven deze vraag te
onderzoeken. Hierbij wordt zowel gekeken naar Juridische mogelijkheden, als naar de
wijze waarop in vloed en toegang tot informatie vorm kunnen krijgen in de praktijk. De
onderzoeksresultaten worden verwacht medio 2016; zij zullen u toekomen middels de
voortgangsrapportage economische veiligheid eind 2016.’
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het weten. Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Jullie reacties kunnen naarlE
en mij.
Met vriendelijke groet,



IE
Adviseur

Van: 1 BD/DCS/NCSC/AMP
Verzgnden: vrijdag 11 maart 2016 9:10

BD/DSB/AS; IE 1 BD/DCS/NCSC/AMP; IEAan: IE
BD/D/ANTMD
CC: E ,JfltDCSLN.CC/AMP;[_
- __.J BD/DCS/NCSC/ME

OnderwerD: RE: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid
HI[E
Goed idee. Ik zou het in ieder geval goed vinden als er een informatiebericht wordt

uitgestuurd naar de ISAC’s die het betreft.
Volgende week zijn [ (er in ieder geval.

Wellicht kun je een van hen uitnodigen, ik heb hen hier cc gezet. Ik heb ook onze

twee coördinatoren gecc’d: IE I& IE 1 (E is ons

afde Ii ngsh oord.

Groet,
IE

__________________

Van:IE IBD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 8:59

____________
_________

Aan: fE 1 BD/DCS/NCSCJAMP; IE BD/DCS/NCSC/AMP; IE
IE IBDIDRD/ANTMD
Onderwerp: RE: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid

Wat leuk, veel plezier! Zouden we met een van jou collegas kunnen overleggen?

Ondertussen gaan de onderzoekers gewoon door met benaderen natuurlijk. Misschien

moeten we dit even snel tackelen?

Grt
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE j BD/DCS/NCSC/AMP
Sent: vrijdag 11 maart 2016 8:49:18
To:IE D/DSB/AS;IE [BD/DCS/NCSC/AMP; IE
BD/DRD/ANTMD
Subject: RE: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid

Beste JE

Goed idee. Mag het de maandag erop? Ik ben de 2lste weer terug van wintersport

Groet,
IE

From: IE 1 BD/DSB/AS
Sent: vrijdag 11 maart 2016 8:45:47
To: IE 1- BD/DCS/NCSC/AMP;

lRn/nr)I\irsc/AMp; lI’
BD/DCS/NCSC/AM P

J BD/DCS/NCSC/AMP;



2 BD/DW/AGV E BD/DCS/NCSC/AEA; jE
BD/DCS/NCSC/AA; 2 - 8D NCTV/DCS/ACSB; IE F BD/DW;

jE 1 BD ; E - BD/DCS/NCSC/ArîPjE
BD/DRD/ANTMD
Subject: RE: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid

Beste IE fiat klinkt logisch, en merci voor de mogelijkheid. Tegelijkertijd wil ik ook
niet de omderzoekers beperken tot de bedrijven in de isacs. Kennis en informatie wordt
breder gezocht. Zal ik maandag even een overleg met jou,[j enjE (onze I1bij t
WODC) plannen? Dan kunnen we bespreken wat het handigst is?

Hartelijke groet
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

E 1
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
-

BD/DCS/NCSC/AMP
Sent: vrijdag 11 maart 2016 8:38:40

__________________
__________________

To: jE jBD/DSB/AS; IE IBD/DCS/NCSC/AMP; jE
- Bb/DCS/NCSC/AEA; IE

- BD/DCS/NCSC/rEA;
IE BD/DW; 2

BD/DCS/NCS

___________________

BD/DCS/NCSC/AMP; 12 j- BD/DRD/ANTMD
Subject: RE: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationaie veiiigneci

HijE

2

From: jE 1 BD/DSB/AS
Sent: donderdag 10 maart 2016 17:56:32



To: IE
-

BD/DCS NCSC AMP E BD/DCS/NCSC/AMP;

IE drs. S.C. - BD DW AGV E - BD/DCS/NCSCJE
BD/DCS/NCSC/AEA;

NCS AMP
- D CTV/DCS/ACSB;IE - BD/DW;

Subject: RE: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid

Collega’s
Dit is een onderzoek dat het Radboud Nijmegen in opdracht van het WODC

onderneemt. Vanuit Economische Veiligheid hebben wij vorig jaar het WODC om dit

onderzoek gevraagd. Gaat dus breder dan cyber, maar ook om strategische

afhankelijkheden en continuïteit, in alle sectoren waar NV gemoeid kan zijn. Als je

meer wilt weten kan ik je de opdrachtformulering toesturen, Het WODC onderzoek is

ook in de voortgangsrapportage aan de kamer gemeld 4 januari 1.1.
Het antwoord op de vraag is dus ja. IB
B Als jullie van mening zijn dat cle benaderwijze anders zou moeten zijn c.g. dat

de isacs hier goed voor zouden kunnen worden gebruikt dan hoor ik dat graag.E

IE 1 zit in de begeleidingscommissie van het onderzoek, en dat zouden we haar

mee kunnen geven.
Ik hoor het graag,
Mvg
IE

Van:IE I-BD/DCS/NCSC/AMP
Verzonden: donderdag 10 maart 2016 15:03

_____________

BD/DCS/NCSC/AMP;IE 1- BD/DW/AGV;IE

[J BD/DCS/NCSC/AEA; IE - 8D/DCS/NCSC/AEA;IE -

BD/NCTV/DCS/ACSB; IE 1- BD/DSB/AS; IE j- BD/DW; IE
BD/DCS/NCSCJAM P
Onderwerp: FW: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid
Hoi,

__________

Kennen wij deze meneer? IE jvanuit de RU zegt dat hij opdracht heeft vanuit VenJ

om onderzoek te doen naar de relatie tussen buitenlandse investeringen en de nationale

veiligheid.

Groet,

IE

____________________________________

Van:
[_______________________

Verzonden: doncierpag iu maart 2016 14:37
Aan: IE - 8D/DCS/NCSC/AMP
CC: ‘FLJHTSU TECHNOLOGY SOLUTIONS B.V (Ir jts.fujitsu.com)’;

11E.

‘IE japgmjni.Qin)’
Onderwerp: FW: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid

, betreft mijn eerdere melding in ISAC-MSP. IE 1 blijft aan verschillende IE
deuren kloppen en komt iedere keer toch weer bij mij uit ©

Nu stuurt hij wel geloofwaardige credentials mee... jij al achterhaald of dit echt door V&J

gesponsord wordt.. en waarom hij niet via de ISAC’s naar binnen komt...??

Je

_______________ _______

From: IE 1 [mailtp:IE Iiur.ru.ni1
Sent: Thursday, March 10, 2016 1:52 PM
To:JE
Subject: FW: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid

Geachte JE

_________

Uw contactgegevens ontving ik van uw collega JE I Graag zou ik u enkele vragen

voorleggen in verband met wetenschappelijk onderzoek dat ik verricht in opdracht van het

Ministerie van Veiligheid & Justitie, naar de gevolgen van (buitenlands)_aandeelhouderschap

voor de nationale veiligheid. Zie onderstaande correspondentie met

_______________len

de

stukken in de bijlage bi deze e-mail.

Het is ons bekend dat E werkzaamheden verricht voor de overheid en daar in aanraking komt

met.vertrouwelijke informatie. IE lt een Franse moeder, die



beursgenoteerd is. Graag zou ik telefonisch met u bespreken hoe de integriteit en exclusiviteit
van informatie bijwordt gewaarborgd. Concreet vragen wij ons af in hoeverre de Fransen
beschikken over mogelijkheden om direct of indirect (bijv. via benoeming van een Fransman als
bestuurder vanlE Jof via een instructie aan de BV) kennis te nemen van
vertrouwelijke overheidsinformatie.

In een van de komende dagen zal ik u hierover bellen.

Met vriendelijke groet,
E

Radboud University Nijmegen

Business & Law Research Centre (OO&R)

P0. Box 9049 6500 KK Nijmegen 1 Netherlands

TIE______________________________________

Van:IE IIE
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 14:23
Aan:IE
Onderwerp: RE: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid
GeachtejE

In vervolg op ons telefoongesprek van hedenmiddag hieronder zoals besproken de gegevens van
onze security officer, zodat u rechtstreeks contact met hem kunt opnemen.
Naam:IE

e- ma ii: IE

tel.jE 1
Succes met het verdere onderzoek.
Met vr. gr.

jE

_______________________________

From:jE Liur.ru.ni]
Sent: Monday, February 22, 2016 2:14 PM
To:jE
Subject: Onderzoek buitenlandse investeringen en nationale veiligheid
GeachtelE

Na telefonisch contact met kreeg ik uw e-mailadres. Graag vraag ik uw aandacht voor het
volgende.

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie verricht de Radboud Universiteit
Nijmegen onderzoek naar de relatie tussen buitenlandse investeringen en de nationale
veiligheid. De vraag is op welke wijze (buitenlands) aandeelhouderschap in een in Nederland
opererend bedrijf toegang tot vertrouwelijke informatie en invloed op beslissingen kan bieden
en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. Zie de bijlage voor een
brief van het Ministerie van V&J met een verzoek om medewerking, en een meer uitvoerige
beschrijving van het onderzoek.

In dit onderzoek worden interviews gehouden met verschillende bedrijven in ‘vitale sectoren’.
Daarbij is ook in beeld gekomen, onder meer in verband met het verrichten van ICT
diensten voor de overheid. Wij hopen datbereid is om mee te werken aan het onderzoek.
Indien dat het geval is, zouden wij graag een interview inplannen met een of meer medewerkers

bijEn waaronder met een senior medewerker van de afdeling juridische zaken. Ik heb
begrepen dat u senior legal counsel bent, dus bij u ben ik vermoedelijk aan het juiste adres.
Graag ben ik bereid een nadere toelichting te verschaffen op het onderzoek. U kunt mij bereiken
via onderstaande contactgegevens of mobiel OPJE lik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,



E

Radboud University Nijmegen

Business & Law Research Centre (OO&R)

P.O. Box 9049 1 6500 KK Nijmegen 1 Netherlands

TIE

IWARNING!
This message contains attachmcnts that could potentially harm your computer.

Please make sure you open ONLY attachmcnts From senders you know. irust

und is in an e—mail that you are expecting.

AVERTISSEMENT
Ce message contient des I,ièces jointes qui peuvent potentiellemeni

endommager votre ordi nateur.
Merci de vous assurer que vous ouvrez uniqllemenl Les piccs jointes provenani

demails que vous attendez et dont vous connaissez les expéditeurs et leur faites

con Ii ance.

AVISO DE
Este mensaje coritiene datos adjuntos que pudiera ser que dafiaran su ordenador.

Asegi’irese de abrir SOLO datos acljuntos enviados desde remitentes de

confianza y que procedan cle un correo esperado.

____WARNUNG!

Diese E-Mail enthilit Anlagen, weiche lnöglicher\veise ihren Computer

beschidigen könriten.
Bitte beachten Sie, dal3 Sie NUR Anlagen öffien. von einern Absender den Sie

kennen. vertrauen und vom dem Sie vor allein auch E—Mails mit Anlagen

erwarten.
This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the
addressec; it may also be privileged. 1f you receive this e-mail in error, please notify the
sender immediately and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet,

E liability cannot be triggered for the message content. Although the sender
endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that
this transmission is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any
virus transmitted. On all offers and agreements under which E
supplies goods and/or services of whatever nature, the Terms of Delivery from E

exclusively apply. The Terms of Delivery shali be promptly su mi e ojE
you on your request.

E WARNING!
This message contains attachments that could potentially harLn your computer.



Please make sure you open ONLY aitachments from senders ou knox. rus1
and is in au e—rnail that you are expecling.

AVERTISSEMENTE
Ce message contient des pièces jointes qui peuveni potentiellemeni
endom mager votre ord inateur.
Merci de vous assurer que vous ouvrez uniquement les pièces joinles provenani
cFemails quc vous attendez et dont vous connaissez les expéditeurs ei leur faites
confiance.

AVISO DE
Este mensaje contiene datos adjuntos que pucliera ser que clafaran su orden-ador.
Asegfirese de abrir SOLO datos adjuntos enviados desde remitentes de
con[’ianza y que procedan de un correo esperado.

_____WARNUNG!

Diese E-Mail enthi1t Anlagen. welche möglicherweise ihren Computer
beschiidigen könnten.
Blue beachten Sie, daÏ3 Sie NIJR Anlagen öffien. von einem Absender den Sie
kennen, vertrauen und vom dein Sie ‘or allem auc[i E—Mails mit Anlagen
er\varten.
This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the
addressee; It may also be privileged. 1f you receive this e-mail in error, please notify the
sender immediately and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet,

IE Iliability cannot be triggered for the message content. Although the sender
endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that
this transmission is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any
virus transmitted. On all offers and agreements under which IE
supplies goods and/or services of whatever nature, the Terms of Delivery from IE 1

E exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to
you on your request.





1124 1
Van: IE 50/058/AS
Aan: IE 1- BD/DS5L
Onderwerp: FW: onderzoek RU
Datum: dinsdag 12april 2016 10:44:59

tkn

Van: jE
- BD/DSB/AS

Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:45
Aan:IE ,J(FIN/DEELNY
cc:IE I@minfin.nl)
Onderwerp: RE: onderzoek RU
Dag je , dat is inderdaad even geledenl
Ja het klopt dat het onderzoek loopt. IE 1 is tegenwoordig onze IWEV-man bij
Financiën, hij is aangetakt. Er zijn nog geen voorlopige conclusies. Op welke wijze zou
je betrokken willen worden? NB. IE 1 (wellicht jou bekend) van EZ zit in
de begeleidingscommissie van het WODC onderzoek.
Op dit moment houden we met enkele IWEV-leden nauw contact nav een radio
uitzending van Argos waarin het WODC onderzoek in verband gebracht wordt met de
overname van Fox-IT. Dat verband is onjuist en we hebben via woordvoering V&J het
de volgende reactielijn opgesteld:
De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van
Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud
Universiteit) over de in vloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de
nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van Fox-IT. De aanbesteding
van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de overname
van Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek is niet geheim, noch het feit dat de
NCrV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage
Economische Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4januari 2016) is het
WODC-onderzoek dan ook genoemd. Resultaten worden later dit jaar verwacht.

Inmiddels is er ook een artikel in de Telegraaf verschenen. Ik heb_alvast contact
gelegd met AIVD, MIVD en EZ voor eventuele vervolgvragen. @IE misschien nuttig
dat we dat met Fin ook doen? Ik houd in elk geval het vragenuurtje in de gaten. NB.
Vorige maand tijdens het AD nationale veiligheid, waar onze voortgangsrapportage op
het menu stond zijn er geen vragen over economische veiligheid gesteld.
Mvg

Ie

______________

Van: IE (FJN/DEELN) [mailtolE I&minfin.nl]
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:37
Aan: jE J- BD/DSB/AS
Onderwern:_onderzoek RU
HollE
Het is alweer een tijdje geleden dat wij elkaar hebben gesproken. Een collega wees mij op
onderstaand onderzoek. Loopt dit onderzoek nog, zo ja, dan zouden wij graag worden
aangetakt.
Groeten.
IE

httos;//www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2609-toegang-en-lnvloed-buitenlandse-
investerjncten- in- nederlandse-vitale-sectoren.aspx?co=44&cs=16056

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd lnden u net de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
ii is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te mederr en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten,
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the eddresseê or if lhis message was aent to
you by rnistake you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepis no liability lor damage of
any kind resulling From the risks inherent in the elecironic transmission of rnessages





Van: [t
Aan:
Onderwerp:
Datum:

FW: Reactie AD
zondag 10 april 2016 20:56:43

En mn mail van vanmiddag aan de woordvoerder. Update: het AD ziet wss af van
een artikel morgen in de krant. Gelieve eea niet verder verspreiden uiteraard...
Mvg

IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE IBDIDSBIAS
Sent: zondan 10 anril 2016 13:54:01
To: IE

Cc:[E
- BD/DRD; IE

Subject: RE: Reactie AD

BestelE

Deze woordvoering tav het WODC onderzoek is m.i. helemaal prima.

Als je vragen hebt ben ik de rest van de middag beschikbaar voor telefonisch
contact.

Mvg
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sent: zondag 10 april 2016 12:41:15
To: jE 1 BD/DSB/AS; BD/DV/P&B

1125 t
1 RflIflSRIA

]

B

Subject: FW: Reactie AD



Excuus, nu met tekst erbij.

Van: IE Ikpnmail.nlJ

Verzonden: zondag 10 april 2016 11:24

Aan:IE Jnctv.minvenj.nl IE krninvenj.nl

Onderwerp: Reactie AD

DagIE

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname Fox-IT door NCC Group.

Koen Voskuil van het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One World

staat: https;//www.pnewprld.nl/vrede-veilpgheid/overname cyber secuntybedrjf fox- t- gevaar-

voor-nationale-veiligheid

Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-IT in november 2015 is overgenomen? Dit zou dan ons antwoord ondersteunen dat we nog

voor de overname opdracht voor het onderzoek hebben gegeven.

Stem jij intern NCTV af met J f Ie eni!
Graag je reactie.

Alvast mijn dank.

Groet,

Ie



1126 1
Van: IE

_______

Aan:
Onderwerp: FW: Reactie AD
Datum: zondag 10 april 2016 20:52:48
Bijlagen: tig_AD.ç

Hierbij de woordvoeringslijn over het WODC onderzoek. Morgen even koppen
bijeen?
Hartelijke groet

le

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

Ie
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sen: zondao 10 april 2016 12:41:15
To: IE IBD/DsB/As; IE D/DV/P&B
Subject: FW: Reactie AD

Excuus, nu met tekst erbij.

Van: IE l@kpnmail.nll
Verzonden: zondag 10 april 2016 11:24

Aan: IE l@nctv.minveni.nl ;IE l@minveni.nl
Onderwerp: Reactie AD
DaglE

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname Fox-IT door NCC Group.

Koen Voskuil van het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One WQrld

staat: httcs://www.onewoid.nl/vrede veilieheid/overname-cvbersecuritvbedriif-fox ltgeaa

voor-nationale-veiligheid

Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-IT in november 2015 is overgenomen? Dit zou dan ons antwoord ondersteunen dat we nog

voor de overname opdracht voor het onderzoek hebben gegeven.

_________________________

Stem jij intern NCTV af metle lof IE en
Graag je reactie.

Alvast mijn dank.

Groet,

1E
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

rvv; I’.OdUIO R)

zondag 10april2016 16: 17:52

Reactie AD.clpcx

__________Idit

is de woordvoeringslijn die vanmiddag naar het AD is gestuurd nav
vragen over Argos en het artikel in Oneworld.

Er is morgen een begeleidingscommissie? Lijkt me goed dat ik even aanschuif om
Argos/Oneworld te bespreken?

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

Ie
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sent: zondag 10 april 2016 12:41:15
To: je IBD/DSB/AS; [F .

- BD/DV/P&B
Subject: FW: Reactie AD

Excuus, nu met tekst erbij.

Van: je Ikpnmail.nlj

Verzonden: zondag 10 april 2016 11:24

Aan: e Inctv.minveni.nl ; IE @minvenj.nl

Onderwerp: Reactie AD

DagjE

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname Fox-lT door NCC Group.

Koen Voskuil van het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One World

staat: httcs;//www.oneworldnl/vrede-veilinheicl/overname-cvbei secur tybedrif-fox-it-gevaar

VOO F- na tiozïa 1 e-vei igh ed
Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-lT in november 2015 is overgenomen? Dit zou dan ons antwoord ondersteunen dat we nog

voor de overnamë opdracht voor het onderzoek hebben gegeven.is

S

Stem jij intern NCTV af metlE lof Ie enE
Graag je reactie.

Je lFrr)/nsR/As

1 00/WO DC/E WO

IG

Mvg
Ie



Alvast mijn dank.

Groet,

E
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Van: JE

Aan: IE IBD/WDDCIEWB
Cc: IE JBD!DSBIAS
Onderwerp: FW: SPOED: Interviewaanvraag Argos
Datum: zondag 10 april 2016 0:44:01

IE IIB

Hieronder ter kennis name. Maandag even overleg? Ik heb IE 1ook
reeds geinformeerd (die mailde vrijdag al heel bezorgd)

Hartelijke groet
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: j IBD/DCS
Sent: zaterdag 9 april 2016 21:17:15

________________________ _____________

To: IE - BD/DV/P&B;IE 1- BD/DSB/AS; IE
IBD/NCTV

______________________ ___________

Fc: IF 1 BD/ESB/AS; 2 1- BD/DRD; IE

_________________________IBD/DV/P&B

Subject: RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos

12 1 vraagt mij om maandag even contact over Argos en Zembla

Sent with Good (www.good.com)

From: jE 1. - BD/DV/P&B

Sent: zaterdag 9 april 2016 16:11:41
To:jE IBD/DSB/AS;IE FBD/NCTv;IE
BD/DCS

_________________________ _____________

Cc: IE 1- BD/DSB/A5;IE - BD/DRD; I
BD/DV/P&B; IE D/DV/P&B

Subject:_RE:_SPOED: Interviewaanvraag Argos

DanklE lIk informeer Piketvoorlichting ook, ik verwacht niet direct andere
vervolg mediavragen maar wellicht wel weer kamervragen over het onderwerp.

@ IE naar jou. Beweringen argos dus op twee punten onjuist. En als ze
gecheckt hadden hadden we ze dat ook mee kunnen geven.

Gr.F



From:fr IBD/DSB/AS

Sent: zaterdag 9 april 2016 15:02:18

To: IE 1 BD/DV/P&B; IE j- BD/NCTV; IE

BD/DCS

__________________________

Cc:IE j-BD/DSB/AS;IE I-BD/DRD

Subject: RE: SPOED: lnterviewaanvraa Argos

IE IIB 1: in de
uitzending is beweerd dat de NCT’J (in t geheim) aan WODC opdracht heeft
gegeven om onderzoek te doen naar de overname van Fox-IT. Dit is natuurlijk
onjuist en bovendien, de opdracht aan het WODC stamt van voor de overname
van FOX-IT.

IE Imocht je vragen krijgen dan lijkt me dat we eea uit de wereld kunnen
helpen.

IE 1: maandag even bezien hoe evt vragen nav Argos beantwoorden
kunnen worden met het oog op CVIN opdracht aan de WBI?

NB. Argos heeft IE Ibenaderd met vragen over het WODC onderzoek, maar
heeft daarbij niets over Fox-IT gezegd. jB

IB

We hebben enkele weken geleden de contacten van Vitaal en alle ISACs actief
geinformeerd over het onderzoek. Ik zal maandag even met IE en DCS
overleggen dat we deze contacten nav Argos even opnieuw informeren. Ik kreeg
gisteren al van IE 1 (VNO-NCW) een jB J email over Argos, die
heb ik kunnen geruststellen.

Hartelilke groet
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele. telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE IBD/DSB/AS
Sen doncfrrdna 7 nril 016 16:46:01

___________________ ___________________

To: IE 1- D/DV/P&5; jE IBD/NCTV;jE
Subject: RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos

HoilE IIB : gaat om een heel specifiek
(juridisch) (vervolg) onderzoek naar cle invloed/inzage van (buitenlands) aandeelilouderschap in vitale infra irt

de NV. Je kunt ook verwijzen naar de voortgangsrapportage van januari, waarin het onderzoek genoemd wordt.
Er zijn nog geen voorlopige conclusies: worden later dit jaar venvacht.
Kun je daar wat mee?
Grts
IE

Van:IE BD/DV/P&B
Verzonden: donderdag 7april 2016 16:42
Aan: IE IDINCTV;IE jBDIDSB/AS;
BDIDCS



Onderwerp: F\V: SPOED: Interviewaanvraag Argos

HiIE

WODC nog bezig toch? Dus volgens mij niet doen. Eens?

Gr.!E

From:
Sent: donderdag 7 april 2016 16:10:56
To:IE 1. BD/DV/P&B
Subject:_SPOED:_Interviewaanvraag Argos
Dagja
Zou ik morgen een korte toelichting kunnen krijgen op het onderzoek dat het WODC op
verzoek van de NCTV momenteel uit laat voeren naar de (mogelijke) implicaties voor de
nationale veiligheid van de overname van bepaalde Nederlandse bedrijven door
buitenlandse bedrijven?
Liefst in de vorm van een kort telefonisch interview (met Dick Schoof of Patricia Zorko).
Is ditmogelijk?
Het is voor de Argos-uitzending van zaterdag 9 april waarin we het gaan hebben over
cyber security.
Met vriendelijke groet,
IE Idjunct-eindredacteur Argos

IE vpron 1

LJ

disclaivner
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Van: IE IJ8DIDSB/AS
Aan:

Onderwerp: FW: Uiending Argos/artikel One World over NCrV-WODC-Fox-IT
Datum: maandag 11 april 2016 17:04:36
Prioriteit: Hoog

______latgelopen

weekend eeniB uitzending van Argos (-1- artikel in
OneWorld) waarin wordt beweerd dat NCTV het WODC opdracht heeft gegeven tot een
onderzoek naar de overname van Fox-It.
We hebben nogal wat vragen ekreaen van dagbladen, Fox-IT, WODC en VNO. Ik heb
gisteren met woordvoering en 1 een woordvoeringslijntje opgesteld.
Mogelijk zingt het deze week ook rond in onze netwerken. ie hebt enkele weken
geleden het Vitaal netwerk geïnformeerd over het WODC onderzoek. Het zou fijn zijn
als je ook bij hen het gerucht zou kunnen rechtzetten? Onderstaande mail kan
daarvoor worden gebruiktl
Alvast veel dank en mvg
le
Van: IE [BD/DSB/AS
Verzonden:_maandag 11 april 2016 16:25

__________

Aan: Ie mindef.nl; Ie minaz.nl’; IE I@minienm.ni’;
IE hiinbuza.nl; [ ©mindef.nf; IE vnoncw-mkb.nl;
IE hminh7k.pl’;lE @minez.nl’

________________

1 BD/DSB/AS; IE 1 BD/DSB/AS; IE
van - BD/WODC/EWB
Onderwerp: Uitzending Argos/artikel One World
Geachte leden van de IWEV,
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos, en
verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorld’, waarin is beweerd dat de NCTV in het
geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar Fox-IT.
Zie https: //wwwoneworld nI/vrede-veil igheid/overname-cyberseçuritybechijf-fox -it
pevaar-voor-nationale-veiliciheid
Dit is niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de
overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de
Radbouci Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot
de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van Fox-IT. De
aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de
overname van Fox-IT bekend werd. Daarbij is het WODC-onderzoek ook niet geheim,
noch het feit dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de
voortgangsrapportage Economische Veiligheid aan de TI< ( 4 januari 2016) is het
WODC-onderzoek dan ook gewoon genoemd.
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het weten. Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Jullie reacties kunnen naar E
en mij.
Met vriendelijke groet,

IE 1
Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Analyse en Strategie

Afdeling strategie

Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

E
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Van: 1 60/058/AS
Aan: IE jOrninbzj,aU
Cc: IE [b/n55/A; IE IIE 1 8O/DCS/NCSC
Onderwerp: FW: Uit2ending Argos/artikel One World
Datum: maandag 11 april 2016 17:18:45

IE Izoals zojuist even besproken, hierbij de communicatie aan de IWEV en de
woordvoeringslijn in geel. Dit gaan we niet actief op de website van de NCTV zetten
maar wel naar: IWEV, ISACs,_Vitaal-kring, en het WODC begeleidingscommissie.
Ik heb net ook even met IE 1 (NBV) gesproken over de CVIN analyse, en ons
voornemen om die analyse gezamenlijk in mei in het CVIN in te brengen.
Ik stuur je ook nu de mail door van gisteren over evt vervolgvragen.
Mvg
IE

_________________

Van: IE 1 BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 16:25
Aan: IE Idef.nl’;IE L1minaz.nl; E minienm.nl;

IE Iminbuza.nl’; ‘J8 mindef.nr; vnoncw-mkb.nl’;
1E @minbzk.nl; E minez.nl’

_______________

CC: IE BD ; - BD/DSB/AS; IE
4J BD/WODC/EWB
Onderwerp: Uit2ending Argos/artikel One World
Geachte leden van de IWEV,
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos, en
verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorld’, waarin is beweerd dat de NCTV in het
geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar Fox-IT.
Zie Pttps://www,oneworld.nl/vrede-veiligheid/overname-cybersecuritybeclrijf-fox-it
gevaar-voor-nationale-veiligheid
Dit is niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de
overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de
Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot
de nationale veiligheid, gaat-dan ook niet specifiek over de overname van Fox-IT. De
aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de
overname van Fox-IT bekend werd. Daarbij is het WODC-onderzoek ook niet geheim,
noch het feit dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de
voortgangsrapportage Economische Veiligheid aan de TK ( 4 januari 2016) is het
WODC-onderzoek dan ook gewoon genoemd:
‘Er is aandacht voor de wijze waarop buitenlands aandeelhouderschap van een in
Nederland opererend bedrijf toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op
beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale
veiligheid. Daarom heb ik de Radboud Universiteit opdracht gegeven deze vraag te
onderzoeken. Hierbij wordt zowel gekeken naar juridische mogelijkheden, als naar de
wijze waarop invloed en toegang tot informatie vorm kunnen krijgen in de praktijk. De
onderzoeksresultaten worden verwacht medio 2016; zij zullen u toekomen middels de
voortgangsrapportage economische veiligheid eind 2016.’
Het afgelopen weekend zijn door de media enkele vragen aan de NCTV gesteld, De
woordvoerder van V&J heeft daarbij bovenstaande woordvoeringslijn gehanteerd. Er is
contact geweest met Ronald Prins (CEO van Fox-IT) en de begeleidingscommissie van
het WODC-onderzoek. We zullen straks tevens opnieuw alle ISAC’s en onze Vitaal-
contacten informeren. Zij zijn vorige maand reeds actief geïnformeerd over het WODC
onderzoek.
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het weten. Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Jullie reacties kunnen naar IE
en mij.
Met vriendelijke groet,

IE

Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie



Directie Analyse en Strategie

Afdeling strategie

Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag

Postbus 16950 1 2500 BZ Den Haag

Vrijdag afwezig



1131 1
IE BDfDAS/AS

IE

FYI. Ik zal jullie de komende uren cc-en in deze lilsties.
Ik heb donderdag een brainstorm met IE
af te krijgen, zodat dat in t volgende CVIN ingebracht kan worden...
G rts

IE

Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it
Merci IE lik zal het woordvoerinci laten weten. Dat de NCTV de macht niet heeft om deals te
blokkeren is correct © IB

IB (zo is het mij uitgelegd),
Mvg

IE
Van: IE - BD/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdaci 12 arril 2Q1 9:44

_________________ __________________________

Aan: [!L lBD/DS/AS; IE [BD/DSB/AS; IE
BD/DRD;IE - BD/DCS/NCSC

____________

CC: IE 1- BD/WODCIEWB; IE D/DSB/AS; 1E 1 - BD/DSB/AS;
IE - BD/DCS/NCSC/AMR; IE BD/DCS/NCSC/AEA; jE Jib/DCS/NCSC/AEA;
IE IBD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-It
Allen,

____________

Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt eeniB kop “Deal Fox IT onderzocht”, de
inhoud vh artikel is deels genuanceerder, nI. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar
invloed van buitenlandse aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxIT
opgevoerd. Verwezen wordt naar berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het
onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om
staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames, in Nederland niet. De NCTV
heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om zon rol mogelijk
te maken.”
https ://newsdesk . moreover.com/click/?o = aH ROcHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3Zlci5jb2OvYXJOaWNsZS
8.vNIEONDM2MDczMS50dG1sP2NpZD1NVEEzTURZNSZ1aWQ9TVRFMk9UYzQ&a=2614436073 1&f= UHJp
bnQ&s=d2lkZ2VO&u =dC5vb3NOaG9laOBuY3R2Lm 1 rjbnZlbmoubmw&cn=TkNUVci&ci = 107069&i=470 14
79&e=RGUgVGVsZWdVYWFm&d = 1 16978&t= 3&h = 1&k=84353&l =79865&ck=46f5a 12815619baa09a2
4ab5dcl734ad
Groet, IE
E

__________________________________________________________Threat

& Risk Analysis Departement! National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Haguel The Netherlandsl wwwnctvnI

IE

_________________________

Van: IE 1 BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 18:00

_______________

Aan: IE IBD/DSB/AS;IE j- BD/DRD; jE

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

BD/DSB/AS

dinsdag 12 april 2016 10:55

____________

IE D/NCTV/DCS/ACSB;IE - BD/DSB/AS
FW: Update Argos-Fox-it

1 om ons deel van de analyse asap

Van:j D/DSB/AS
Verzçndn: dingda 12 nriI 2016 9:52

__________________ _______________________

Aan: E IBD/DRD/ANTMD;IE IBD/DSB/AS; IE
BD/D E IBD/DCS/NCSC

______________ _____________

CC:IE bD/WODC/EWB; ‘JE IBD/DSBIAS; jE 1 BD/DSB/AS;
IE D/DCS/NCSCJAMR; IE CS/NCSC/AEA; IE j. - BD/DCS/NCSC/AEA;
LE F’DSB/AS



BD/DCS/NCSC

________________ ________

CC: e 1- BD/DRD/ANTMD; E 1 BD/WODC/EWB; jE
BD/DSB/AS; IE 1. - BD/DSB/AS; (E

-
BD/DCS/NCSC/AMR;jE 1

BD/DCS/NCSC/AEA;IE j-BD/DCS/NCSC/AEA; IE IBDIDSBIAS
Onderwerp: Upclate Argos-Fox-it
DaglE
Even een update over Argos-Fox-IT:

________

• Er is contact geweest tussen Ronald Prins enlE IRonald heeft gevraagd of de NCTV een
persbericht oo de website of via twitter kan uitbrengen om het ‘nieuws’ te ontkennen. Na
overleg met IE 1 besloten dit niet te doen, want: niet reageren op een gerucht en
geen vervolgvragen uitlokken, Wel laat woordvoering aan Ronald weten dat we wel breed in
onze netwerken communiceren:

o IJ h eft al e IWEV-leden op de hoogte gesteld van woordvoeringslijn. (zie hieronder)
o Ik heb E gevraagd ook de werkgroep Vitaal op de hoogte te stellen.
o Ik heb E (NCSC) gevraagd om dit ook aan alle ISACs te communiceren.
o Ik heb vanmiddag_in de begeleidingscommissie van het WODC onderzoek dezelfde lijn

besproken. jE tuurt het ze per mail nog na.
• Woordvoering reageert uiteraard op evt vragen vanuit de pers.
• Morgen even opletten of er nog kamervragen komen. Het artikel van OneWorid is inmiddels

geplaatst op Tweakers.net en Security.nI. Verder een paar retweets maar niet veel.
• Ik heb gesproken met jE en hem onze woordvoeringslijn geforward. Ook met het oog

op evt vervolgvragen als; “dus er vindt geen onderzoek naar de overname van Fox-IT plaats”?
Dan is de lijn bevestigen noch ontkennen: in het kader van de NV kunnen we geen uitspraken
doen over het wel of niet onderzoeken van deze specifieke overname.

En dan nog:
• Ik heb gesproken met onze couriterpart bij het NBV en we hebben ons voorgenomen de analyse

voor het CVIN zsm af te ronden (hun deel en ons deel) zodat we dat in het volgende CVIN
gezamenlijk kunnen inbrengen.

• We hebben intern overlegd (DAS — NCSC/DCS) over de CVIN-analyse: we proberen maandag
een eerste concept af te hebben voor ons deel van de analyse.

Mvg
1E
De NC7V heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC
onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit) over de in vloed van
buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de
overname van Fox-IT. De aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim
voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek is niet geheim, noch het feit dat
de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage Economische
Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4januari2016) is het WODC-onderzoek dan ook
erioemd. Resultaten worden later dit jaar verwacht.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag 1 www.nctv.nl
E

2



[132 1
BDfDAS/AS

Van: IE
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:33

__________

Aan: E Imindef.nl; IE I@mindef.nl; IE I@mindef.nl
CC: IE F@mindef.nl
Onderwerp: FW: Update Argos-Fox-it

Urgentie: Hoog

Coflega’s, hoe is het? Ik heb een dingtje

geïnformeerd: IWEV, werkgroep Vitaal en de ISACs, en vragen over de pers, Het artikel op
securitynet.nl heeft onze woordvoeringslijn wel opgepikt. Die ziet er zo uit:

De NC7V heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC
onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit) over de invloed van
buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de
overname van Fox-IT. De aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim
voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek is niet geheim, noch het feit dat
de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage Economische
Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4januari2016) is het WODC-onderzoek dan ook
genoemd. Resultaten worden later dit jaar verwacht.

Edoch, vandaag een stuk in de Telegraaf, zie hieronder, waarin ook gesproken wordt over
bevoegdheden om evt overnames te blokkeren. Hebben jullie al vragen gehad? Ik heb alvast met EZ
geschakeld, maar ik denk goed om ook aan jullie kant alvast even elkaar op te zoeken. Als er verdere
vragen komen (bijvoorbeeld vragenuurtje TK) is het belangrijk dat we dezelfde lijnen uitbrengen. Ik
heb daarom onze woordvoering gevraagd bij vervolgvragen (in de categorie: is er wel of geen
onderzoek naar de overname van Fox) ook te schakelen met woordvoering EZ, BZK en DEF.

Zijn jullie in de loop/alert?

Groet,

IE

Van:IE__. IBD/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 9:44

___________________ _________________________

Aan: IE BD/DSB/AS; IE D/DSB/AS; IE
BD/D1E rDCSINCSC

_______________ ______________

.ÇÇJE

______

- BD/WODC/EWB;IE 1- BD/DSB/AS; 1E 1 BD/DSB/AS;

_______________IBD/DCS/NCSC/AMR;

IE rDcs/Ncsc/AEA; (E E7DCS/NCSC/AEA;
1 BD/DSB/AS

Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it

Allen,

Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt eeniB 1 kop “Deal Fox IT onderzocht”, de
inhoud vh artikel is deels genuanceerder, ni. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar
invloed van buitenlandse aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxIT
opgevoerd. Verwezen wordt naar berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het
onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om
staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames, in Nederland niet. De NCTV
heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om zon rol mogelijk
te maken.”



https://newsdesk. moreover.com/click/?i =aHROcHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3Zlci5ib2OvYXJOaWNsZS
8yNIEON DM2MDczMS5odG1sP2NZD 1 NVEEzTURZNSZ1aWQ9TVRFM k9UYzQ&a = 2614436073 1&f= UHJp
bnp&s=d2IkZ2VO&u=dC5vb3NOaG9la0BuY3R2LmlpbnZlbmoubmw&cn =TkNUVg&ci = 107069&i =470 4
79&e= RGUqVGVsZWdVYWFm&d= 1 16978&t=3&h = 1&k=84353&l= 79865&ck=46f5a 128156 l9baaO9a2
4ab5dcl734ad

E

Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat AnaIysis/Threat & Risk AnaIyss Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The HagLiel The Netherlandsi wwwnCtv.nI

NB in office on ?donday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
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IE BDJDAS/AS

Van: IE IBD/DSB/AS
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:07
Aan: IE minez.nl);IE

______________________________________I@hinez.n1)

Onderwerp: FW: Update Argos-Fox-it

IE Iie Telegraaf heeft over Argos-Fox-IT over geschreven. Ik houd vanmiddag de TK in
de gaten voor eventuele vragen uit het vraenuurtje.
Het blijft vooralsnog een klok/klepel verhaal, maar het komt nu wel in de richting van wetgeving.
Mocht het die kant opgaan dan stel ik voor dat we even contact houden, en dan verzoek ik onze
woordvoerders met die van EZ contact op te nemen. Dat heb Ik ook met de diensten afgesproken.
Mvg

IE
Van: IE D/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 9:44

__________________ __________________________

Aan: IE IBD/DSBIAS; BD/DSB/AS; [E
V

BD/DRD; IE IBD/DCS/NCSC

________________ _______________

cc:IE D/WODC/EWB;[ D/DSB/AS; IE BD/DSB/AS;

______________[BDIDCSINCSCIAMR;jE

IDCS/NCSC/AEA;IE BD DCS/NCSC/AEA;

_______________jDIDSBIAS

Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it
Allen,
Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt een IB 1 kop “Deal Fox IT onderzocht”, de
inhoud vh artikel is deels genuanceerder, nI. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar
invloed van buitenlandse aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxIT
opgevoerd. Verwezen wordt naar berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het
onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om
staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames, in Nederland niet, De NCTV
heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om zo’n rol mogelijk
te maken.”
https ://newsdesk. moreover.com/click/?ij=aHROcHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3ZIci5ib2OvYXJOaWNsZS
8yNjEONDM2MDczMS5odG1sP2NpZD1NVEEzTURZNSZ1aWQ9TVRFMk9UYzQ&a=26144360731&f=UHJp
bnp&s=d2lkZ2VO&u=dC5vb3NOaG9laOBuY3R2Lm lpbnZlbmoubmw&cn =TkNUVg&ci= 107069&i=470l4
79&e= RGUgVGVsZWdyYWFm&d = 1 16978&t=3&h= 1&k=84353&I =79865&ck=46f5a 12815619baa09a2
4ab5dcl734ad
Groet, IE

IE
Analyst/dlvlslon Natural, tchnoIogzcaI & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 sz 1 The Haguel The Netherlandsl www.ndv.nI

NB in office on Mondav (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl
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IE ED/DAS/AS

Van: IE JBD/DSB/AS
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:02

_____________________________

Aan: IE minbzk.nl);lE BD/DSB/AS
Onderwerp: FW: Update Argos-Fox-it

Collega’s,
De telegraaf IB Ik zal vanmiddag het vragenuurtje in de TK even in de gaten
houden.

_________________________________

NB. NCTV is inderdaad niet bevoegd om deals te blokkeren. 18

Mvg
IE

Van: IE BD/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 9:44

___________________

Aan: IE D/DSB/AS; JE ID/DSB/AS; IE 1
BD/DRD; IE 1- BD/DCS/NCSC

_______________ ______________

CC: IE 1- BD/WODC/EWB; IE . [BD/DSB/AS; IE [BD/DSBr/AS;
IE 1- BD/DCS/NCSC/AMR; IE PDCS/NCSC/AEA; IE D/DCS/NCSC/AEA;
JE 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it
Allen,
Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt een

___________

kop “Deal Fox IT onderzocht”, de
inhoud vh artikel is deels genuanceerder, nl. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar
invloed van buitenlandse aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxIT
opgevoerd. Verwezen wordt naar berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het
onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om
staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames, in Nederland niet. De NCTV
heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om zo’n rol mogelijk
te maken.”
htts ://newsdesk. moreover.com/click/?o=a HROcHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb33lb3Zlci5jb2QvyXJOaWNsZS
8yNjE0NDM2MDczMS5odG1sP2NjZD1NVEEzTURZNSZ1aWQ9TVRFMk9UYzQ&a=2614436O731&f=UHJ1j
bnQ&s=d2lkZ2VO&u=dC5vb3NOaG9laOBuY3R2Lm 1 ibnZlbmoubmw&cn =TkN UVg&ci = 107069&i =47014
79&e= RGUciVGVsZWdYYWFm&d= 1 16978&t= 38Lh= 1&k= 84353&l =79865&ck=46f5a 1281 5619baa09a2
4ab5dcl734ad
E

AnaIystfc1vIsion Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordiriator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Haguel The Netherlandsl www.nctv.nl

E

NB in office on f.londay (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

EE
M

1
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Onderwerp: e n ju ie 1 gezien
Datum: maandag 11 april 2016 11:18:04

https: //wwwonewprldnt/yredeveiIigheic1/overnpme-cybersecuritvbedriiF-fox-it-oevar-voor-
natipnele-veilicjheid?
utm content=bufferro92e&utm rnedium=spciai&utm source=twittercom&utm camDaicin=buher
https //twitter.cpm/pnewprldnl/st6tus/718778048242413560
Grt
IE
Programma Manager

Nationaal Cyber Security Centrum
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

TE
M__________________
W www.ncsc.nl
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______________

Van: LE 1 ODIWODCIEWB
Aan:

/ S
Cc: jE sOfWQoC/j;[1D/PS8IA5
Onderwerp; Interesse onderzoek investeringen vs NV

Datum: woensdag 6 april 2016 12:58:28

Beste collega’s,

Ik werd zojuist gebeld door E 1 journalist bij de VPRO. Dit naar
aanleiding van ons onderzoek naar buitenlandse investeringen en de nationale
veiligheid. Hoe hij bij mij terecht is gekomen weet ik niet

Ik heb aangegeven dat het onderzoek nog loopt en dat er inhoudelijk nog niets
te vertellen valt. In de zomer volgt de oplevering van het rapport. Ik heb me
beperkt tot dat waarvan ik weet dat het te vinden is op de WODC website
(‘programmering 2016’).

B

Ik zal bij de onderzoekers ook melding doen van deze journalistieke interesse.

Met vriendelijke groet,

IE

Sent with Good (www.good.com)
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Van: 1- 80/056/AS
Aan: Ie - BD/DW/AGV
Onderwerp: RE:
Datum: maandag 11 april 2016 15:41:35

HoilF
Ik heb vandaag veel vergaderingen, moet weer wat draadjes oppakken na de
afgelopen 3 weken, en zit ondertussen met een Argos-Fox-IT dingetje. Heb je het
afgelopen weekend de radio geluisterd?
https //www.oneworld .nl/vrede-veiliciheid/overname -cybersecuritybedrijf-fox -it-gevaar-
voor-nationale-veiligheid

_______

wat wordt beweerd is rote onzin. Ik check even of Ie 1 alweer beschikbaar is, dan
moet ik even met E overleggen over de vraag of wij actief moeten ontkennen, En
dan zoek ik je even op goed?

hartelijke groet,
IE

_________________

Van: Ie - BD/DW/AGV
Verzonden: maandag 11 april 2016 15:27
Aan: Ie

-

BD/DSB/AS
Onderwerp:
Hol, ik heb je net (tevergeefs)gezocht. Waar vind ik jou?

groet,

E

Afdeling Generieke Veiligheid

IE
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Van: E BD/DSS/AS
Aan: E-EZ ;tEE__J0LQsL
Onderwerp: RE: FTYI Vandaag op Tweakers: “Nederlandse overheid doet onderzoek naar overname Fox-IT

Datum: maandag 11 april 2016 12:14:05

Hol IE

Ja. Ik ben er dit weekend druk mee in de weer geweest. Slaat helemaal nergens
op natuurlijk. Die aanbesteding via WDDC liep van de zomer al, ver voor die
overname.

IEJen ik zullen vanmiddag de IWEV informeren.

Groetjes
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From; JE: EZ

Sent: maandag 11 april 2016 11:54:36

________________

To: IE - BD/DSB/AS; IE - BD/DSB/AS
Subject: FTYI vandaag op Tweakers; ‘Nederlandse overheid doet onderzoek naar overname Fox
IT

Hoi en
Zie onderstaand, Al bij jullie bekend?
Groet,IE

‘Nederlandse overheid doet onderzoek
naar overname Fox-IT’

Door Sander van Voorst. maandag 11 april 2016 11:51,0 reacties • Feecihack

Submitter: siçjj

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid laat een onderzoek naar de
invloed van buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren uitvoeren. De focus
van de het onderzoek zou de overname van het Delftse beveiligingsbedrijfFox-lT zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie hoogleraren van de Radboud Universiteit.
Bronnen die direct zijn betrokken bij het onderzoek, hebben tegenover het radiol
programma Argos en de site One World laten weten dat het onderzoek draait om de
recente overname van Fox-IT door het Britse NCC. Daarbij zou onderzocht worden in
hoeverre de overname gevolgen kan hebben voor de bescherming van vertrouwelijke
informatie en de nationale veiligheid. Fox-IT werkt nauw samen met de Nederlandse
overheid, bijvoorbeeld in het kader van communicatiebeveiliging.

Het artikel stelt dat NCC banden heeft met de Britse veiligheidsdienst GCHQ. Deze partij



zat achter de hick van Belgacom, waarbij de geavanceerde Regin-inalware werd inz’.
Fox-IT was betrokken bij het onderzoek dat na de ontdekking van de infiltratie was
opgestart. Daarmee zou het bedrijf in bezit gekomen kunnen zijn van gedetailleerde
informatie over de malware en daarmee een interessante partij zijn voor de Britten, zo
vermeldt OneWorld.

Over de overname door NCC stelde Fox-IT-oprichter Ronald Prins dat de Nederlandse
overheid een aantal maanden van tevoren is geïnformeerd en dat hij niet verwacht dat er
staatsgeheimen prijsgegeven worden. In reactie op het gestarte onderzoek liet hij aan
Argos en One World weten dat ondanks de overname nog steeds Nederlandse wetgeving
van toepassing blijft zoals de Wet Bescherming Staatsgeheimen en het Wetboek van
Strafrecht. Daar zouden de Britten zich aan moeten houden, net als de medewerkers van
Fox-IT zelf. Ook stelt hij graag te willen meewerken aan het onderzoek.

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. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:

Onderwerp: njuLitgezie
Datum: maandag 11 april 2016 11:42:00

Ja, we hebben het gezien. Alsnog bedankt voor je alertheid.
Met vriendelijke groet,IE

Van:IE I-BD/DCS/NCSC/AMP
Verzonden: maandag 11 april 2016 11:18

_________________

Aan: IE -
BD/DSB/AS;IF 1- BD/DCS/NCSC/AEA

Onderwerp: Hebben jullie dit gezien?
https: //wwwoneworld, nh/vrede-veilighe,d/overname-cvbersecuritvbedrij-fox-it-gevaar-voor
nationale-veiligheid?
utm content=bvferf092e&utm mediumsocial&utm sourcetwitter.com&utm campaign=buffer
httos: //twitter.com/oneworklnl/status/718778048242413569
Grt,
IE
Programma Manager

Nationaal Cyber Security Centrum
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

TE
M_______________
W www.ncsc.nl





14O

Van: 13D DSB’A
Aan: 6 - 0 L LNCÇAA;
Onderwerp: RE: Hebben jullie dit gezien?
Datum: maandag 11 april 2016 12:06:24

HollE ben er dit weekend mee bezog geweest met woordvoering, want
we kregen vragen. Antwoord is natuurlijk Tnee we hebben het wodc niet
opdracht gegeven om onderzoek te doen naar fox-it”

Mvg
jE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: jE
- BD/DCS/NCSc/AEA

Sent: maandag 11 april 2016 11:41:59

_______________________

To: IE - BD/DCS/NCSC/AMP; IE - BD/DSB/AS
Subject: RE: Hebben jullie dit gezien?

Ja, we hebben het gezien. Alsnog bedankt voor je alertheid.

Met vriendelijke groet, Ie
Van: IE 1- BD/DCS/NCSC/AMP

Verzonden: maandag 11 april 2016 11:18

__________________

Aan: Ie - BD/DSB/AS; IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: Hebben jullie dit gezien?

httos://www.pnewprld.nl/yrecle-veiligheid/overneme cvbersecuritvbedriif fo ‘t gevaal voor nationale

veiligheid? utm_content’bufferf092e&utm_rnedium=social&utm source twltter,corn&utm

https:/ftwitter.cpm/pnewprldnh/stptus/718778048242413569

Grt,

JE
Programma Manager

Nationaal Cyber Security Centrum
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20011 1 2500 LA 1 Den Haag

MIE
W wwwncsc ni
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IE - BD/DÇ/NCSC/AMR

___________________

IE
8DIRO/ANTMQ; IE
RE; Interessante discussie op tweakers.net
maandag 11 april 2O6 22:46;37

From: J - BD/DSB/AS

1- BD/DRD/ANTMD;IE

Www.tweakers.net/nieuws/l 10 179/nederlandse-overheid-doet-onderzoek-naar-
overname-fox-it.html

Mvg
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

E

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Van:
Aan

Onderwerp:
Datum:

Dat kun je wel zeggen.

Fijne avond

IE

Sent with Good (www.good.com)

Sent: maandag 11 aprH 2016 22:32:24
To:IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA;IE

BD/DCS/NCSC/AMR; LE I@ncsc.nI
Subject: Interessante discussie op tweakers.net

Nav de radio uitzendina van Argos + artikel in OneWorld.[
IB
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_____________

Van: IE 1- OD/DSB/AS
Aan:
Onderwerp: RE: Interesse onderzoek Investeringen vs NV
Datum: maandag 11 april 2016 19: 10:42

Hoi [E t, ik zie nu pas jouw mail. Door alle gekte van de afgelopen 3 weken heb ik
veel gemist!

Ik ga morgen hier even bespreken of we nog wat moeten bedenken voor dergelijke
vervolgvragen. Een soort Q&A. In principe moet het nu duidelijk zijn toch: opdracht is
niet geheim en gaat niet over fox.

Merci nog voor de headsup. Jammer dat ik m nu pas zie!
Grts
IE

_________________

Van:IE t- BD/WODC/EWB
Verzonden: woensdag 6 april 2016 12:58

_______________________ ________

Aan: e - BD/DRD/ANTMD; IE - BD/DSB/AS; IE
IE 1- BD/DSB/AS

________________

1E 1- BD/WODC/DIV;[E 1- BD/DSB/AS

( Onderwerp: Interesse onderzoek Investeringen vs NV
Beste collega’s,

Ik werd zojuist’ gebeld door IE 1 journalist bij de VPRO. Dit naar aanleiding van
ons onderzoek naar buitenlandse investeringen en de nationale veiligheid. Hoe hij bij mij

terecht is gekomen weet ik niet

Ik heb aangegeven dat het onderzoek nog loopt en dat er inhoudelijk nog niets te vertellen
valt. In de zomer volgt de oplevering van het rapport. Ik heb me beperkt tot dat waarvan
ik weet dat het te vinden is op de WODC website (programmering 2016’).

B

Ik zal bij de onderzoekers ook melding doen van deze journalistieke interesse.

Met vriendelijke groet,

IE

Sent with Good (‘ww,good,com)



(
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Van: Je 1- BO/OS/AS
Aan: JE )(FINIDELNY
Onderwerp: RE: onderzoek RU
Datum: woensdag 13 april 2016 9:07:23

HoilE
Uiteraard. Wel goed om eea uit elkaar tet houden: het onderzoek van het WODC
wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit (wij organiseren dus zelf niets) en gaat
niet over Fox-IT maar over buitenlandse aandeelhouders in vitale sectoren in het
algemeen. Ik weet niet of zij ook sessies organiseren. Wel weet ik dat ze heel breed
respondenten interviewen. Ik weet niet of ze al met iemand van Financien gesproken
hebben. Mij lijkt het logisch dat jouw directie daarvoor is/wordt benaderd. Dat ken ik
even nagaan bij het WODC. Als ze nog niet langs geweest zijn en er staat niets
geland, dan kan ik hen daarop wijzen. Ben jij dan de aangewezen persoon om hen
naar toe te leiden?
Hartelijke groet,
IE

__________________________ ______________

Van: JE 1 (FIN/DEELN) [mailto:JE @minfin.nl]
Verzonden: dinsdag 12 agril 2016 13:26
Aan: IE I- BD/DSB/AS
CC: IE (AFEP)
Onderwerp: RE: onderzoek RU
HollE
Als het kan zou ik graag uitgenodigd worden bij eventuele sessies die jullie hierover hebben. De
reden hiervoor is dat wanneer de staat komt voor de vraag komt of er geïntervenieerd moet
worden wij als staatsdeelnemlngen (als het goed is) worden betrokken. De Fox-it casus kennen
we ook vanuit dat verband.
IE 1 is idd de vaste contactpersoon die mij (net als zijn voorgangers) aangetakt houdt op de
momenten dat het handig is.
Groeten,
Ie

______________

Van: Ie - BD/DSB/AS [mailto:IE k1nctv.mînvenj,nl]
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:45
Aan: IE I(FIN/DEELN)
CC:IE I(AFEP)
Onderwerp: RE: onderzoek RU
Dag Ie 1 dat is inderdaad even geledenl
Ja het klopt dat het onderzoek loopt. Ie is tegenwoordig onze IWEV-man bij
Financiën, hij is aangetakt. Er zijn nog geen voorlopige conclusies. Op welke wijze zou
je betrokken willen worden? NB. te 1 (wellicht jou bekend) van EZ zit in
de begeleidingscommissie van het WODC onderzoek,
Op dit moment hollden we met enkele IWEV-Ieden nauw contact nav een radio
uitzending van Argos waarin het WODC onderzoek in verband gebracht wordt met de
overname van Fox-IT. Dat verband is onjuist en we hebben via woordvoering V&J het
de volgende reactielijn opgesteld:
De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van
Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud
Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de
nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van Fox-IT. De aanbesteding
van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de overname
van Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek is niet geheim, noch het feit dat de
NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage
Economische Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4 januari 2016) is het
WODC-onderzoek dan ook genoemd. Resultaten worden later dit jaar verwacht.

Inmiddels is er ook een artikel in de Telegraaf verschenen. Ik heb alvast contact
gelegd met AIVD, MIVD en EZ voor eventuele vervolgvragen. Ie 1 misschien nuttig
dat we dat met Fin ook doen? Ik houd in elk geval het vragenuurtje in de gaten. NB.
Vorige maand tijdens het AD nationale veiligheid, waar onze voortgangsrapportage op
het menu stond zijn er geen vragen over economische veiligheid gesteld.
Mvg



Van:IE I(FIN/DEELN) [miitQii@minfiruilJ
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:37
Aan: IE - BD/DSB/AS
Onderwerp: onderzoek RU
Hol IE
Het is alweer een tijdje geleden dat wij elkaar hebben gesproken. Een collega wees mij op
onderstaand onderzoek. Loopt dit onderzoek nog, zo ja, dan zouden wij graag worden
aangetakt.
Groeten,
[E
https://wwwwodc,nl/onderzoeksdatabase/2609- toegang-en-invloed - buftenlandse
investeringen-in-nederiandse-vitale-sectoren asox?co=44&cs= 16056

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u ie bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan
ii is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hef bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen
ansprakalijkheid voor schade van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichton.
This massage may coritain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this massage was cent to
you by mistake, you are requesled to inform the sender and delete the massage The State accepts no liabf:ty for darnage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messriges



1144

_____________

Van: IE 1- BDIDSB/AS
Aan: 10QLAlT1i; []J2LL2LAi
Onderwerp: RE Reactie AD
Datum: zondag 10 april 2016 1745:01

Morgen even overleg? Met IE 1?
Moeten asap ons onderzoek (deel 3) af hebben lijkt me...

Grts
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: 1E 1- BD/DRD/ANTMD
Sent: zondag 10 april 2016 16:49:32

_________________

To:IE l-BD/D5B/As;IE -BD/DSB/AS
Subject: RE: Reactie AD

Sent with Good (www.good.com)

From:IE 1- BD/DSB/AS

Sent: zondag 10 april 2016 16:18:47

To: IE 1- BD/DRD/ANTMD; IE - BD/DSB/AS

Subject: FW: Reactie AD
Bijgaand de woordvoering die naar het AD is gegaan vanmiddag. AD laat weten
wss af te zien van een artikel.
Mvg
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sent: zondag 10 april 2016 12:41:15

__________________

To: IE 1- BD/DSB/AS; la - BD/DV/P&B



Subject: FW: Reactie AD

Excuus, nu met tekst erbij.

Van:IE [mailto:IE @kpnmail.nl]
Verzonden: zondag 10 april 2016 11:24

Aan:Ie I@nctv.minveni.nl’ ;IE I@minvenj.nl’

Onderwerp: Reactie AD

DaglE

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname Fox-IT door NCC Group.

___________Ivan

het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One World

staat: https://www.onewojkLnl/vrede. jligb.eidfrvei name-cyber securitvbedriif-fox-it-gevar

voo’ -nationaie-veiligheicl

Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-IT in november 2015 is overgenomen? Dit zou dan ons antwoord ondersteunen dat we nog

voor de overname opdracht voor het onderzoek hebben gegeven. Wel is de bewering van Ie
in NRC van april kwetsbaar dat hij de overheid maanden voor de overname heeft ingelicht.

M.a.w we wisten het dus wel. Is dit van invloed geweest op de beslissimg te onderzoeken of

dateert de opdracht van het onderzoek van voor de tijd dat er überhaupt sprake was van een

overname door NCC Group?_____________

______________

Stem jij intern NCTVafmetIE en IE 1?
Graag je reactie.

Alvast mijn dank.

Groet,

Ie



Van: E
- BD(DV/P&B

Aan: E l-BD/D56/AS;IE
Onderwerp: RE: Reactie AD
Datum: maandag 11 april 2016 8:55:41
Bijlagen: mege00l.ipp

[e refereert hier puur en alleen naar zijn allereerste vraag of L1een
interview zou willen cieven. Dat hebben we aftiehouden omdat onderzoek nop
niet is afgerond.B

From:lE I-BD/DSB/AS

Sent: maandag 11 april 2016 08:50:20

To: IE 1- BD/DV/P&B; IE
Subject: RE: Reactie AD

Collega’s, onderaan het artikel op OneWorid staat ook nog eens dat de NCTV
hangende het onderzoek geen reactie wilde geven. Maar we hebben toch een
toelichting gegeven?

hartelijke groet
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
N CTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:lE l- BD/DV/P&B
Sent: zondag 10 april 2016 16:06:46

________________________

To: IE 1; IE - BD/DCS; IE l- BD/DSB/AS
Subject: RE: Reactie AD

B

Gr.IE

From: IE

Sent: zondag 10 april 2016 16:04:01

To:IE I- BD/DCS;lE 1- BD/DSB/AS;

BD/DV/P&B
Subject: FW: ReactieAD



Ter info nog het antwoord van AD.

Groet, IE

Van:Ie 1 [mailto:Ie ad.nl}

Verzonden: zondag 10 aprH 2016 14:53

Aan: Ie 1
Onderwerp: RE: Reactie AD

Dank voor de reactie. Goed dat ik t even gecheckt heb bij jullie. Ik vermoed dat we er nu niets

mee gaan doen.

Met vriendelijke groet,

Ie
AD

Journalist

MIE
t IE
1 wwwAD.nI

Delftseplein 27-K 1 3013 AA Rotterdam 1 Postbus 2999 1 3000 CZ Rotterdam

Van:[ 1 [mailto:IE kkonmailnl]
Verzonden: zondag 10 april 2016 15:49

Aan:IE
Onderwerp: Reactie AD

Hale

Bijgaand de reactie.
Groet, IE
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Van: IE I-BDjWQDC/EW
Aan:
Onderwerp: RE: Reactie AD
Datum: zondag 10april2016 20:19:23

Beste IE

Dank voor je bericht;IB
Morgen komt inderdaad de begeleidingscie bijeen, prima als je even aanschuift
(14.00, Couperuszaal).

Goed als wij elkaar daarvoor nog even spreken; ben jij bij het Strategenoverleg?

Vriendelijke groet,

IE

Sent with Good (www.good.com)

From: IE I-BD/DSB/AS

Sent: zondag 10 april 2016 16:17:51

To: IE BD/WODC/EWB

Subject: FW: Reactie AD

IE j, dit is de woordvoeringslijn die vanmiddag naar het AD is gestuurd nav
vragen over Argos en het artikel in Oneworld.

Er is morgen een begeleidingscommissie? Lijkt me goed dat ik even aanschuif om
Argos/Oneworld te bespreken?

Iets anders, Is IE

Mvg
rE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sent: zondag 10 april 2016 12:41:15

__________________

To: IE 1- BD/DSB/AS; IE - BD/DV/P&B
Subject: FW: Reactie AD

Excuus, nu met tekst erbij.

Van:[E l[mailto:lË I@kpnmail.nl]
Verzonden: zondag 10 april 2016 11:24



Aan: IE I@nctvminveninl’ ; IE I@minveni.nI’
Onderwerp: Reactie AD

DagjE

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname Fox-IT door NCC Group.

IE Ivan het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One World

staat: fl”!Ljç.1j.i ‘rd-’

gor-nac!ijiii

Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-IT in november 2015 is overgenomen? Dit zoudan ons antwoord ondersteunen dat we nog

voor de overname opdracht voor het onderzoek hebben gegeven. Wel is de bewering van

in NRC van april kwetsbaar dat hij de overheid maanden voor de overname heeft ingelicht.

M.a.w we wisten het dus wel. Is dit van invloed geweest op de beslissimg te onderzoeken of

dateert de opdracht van het onderzoek van voor de tijd dat er überhaupt sprake was van een

overname door NCC Group?

______________

StemjijinternNCTVafmetlE Ien[ 1?
Graag je reactie.

Alvast mijn dank.

Groet,

IE
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Van: IE I-BD/DS.0LA

____________

Aan: E 11F I-BD/DV/P&B;IE l-BD/DCS
Cc: F BD/DCSINCSC; IE 1 BD/NW; 1F

BD/DRD; fr BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Reactie AD
Datum: zondag 10 aprU 2016 13:54:02

Beste Ie

Deze woordvoering tav het WODC onderzoek is mi. helemaal prima.

Nog 1 opletpunt. Ik wil adviseren om contact op te nemen met woordvoerina
rim f nvnr ç’apnti il IR...... ... ... 1LIIIIIIII JILIVIOL.JII,...

B

B

Als je vragen hebt ben ik de rest van de middag beschikbaar voor telefonisch
contact.

Mvg
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

1F:

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: 1F

_______

Sent: zondag 10 april 2016 12:41:15 Ie
To: Ie 1- BD/DSB/AS; [ - BD/DV/P&B
Subject: FW: Reactie AD

Excuus, nu met tekst erbij.

Van: Ie I[mailto:1E l@kpnmail.nl]

Verzonden: zondag 10 april 2016 11:24

Aan:IE I@nctv,minveni,nl Ie I@minveni.nl’
Onderwerp: Reactie AD

Dagle

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname Fox-lT door NCC Group.
IE Jan het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One WQrld

staat: bttos://www.oneworld.nI.Lyj ede-veiIi[eid/over narne-gvbersecur vbeclriif-fox L-eevr

Lu21natknJveillatiicf

Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-IT in november 2015 is overgenomen? Dit zou dan ons antwoord onderstéunen dat we nog

voor de overname opdracht voor het onderzoek hebben gegeven. Wel is de bewering vanJ

in NRC van april kwetsbaar dat hij de overheid maanden voor de overname heeft ingelicht.

M.a.w we wisten het dus wel. Is dit van invloed geweest op de beslissimg te onderzoeken of



dateert de opdracht van het onderzoek van voor de tijd dat er überhaupt sprake was van een

overname door NCC Group?

______________

Stem jij intern NCTV af metjE JenlE 1?
Graag je reactie.
Alvast mijn dank.
Groet,

Ie
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Van: IE 1- BDIDSBIAS
Aan: IE - BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Reactie AD --> Fox-it
Datum: maandag 11 april 2016 7:41:20
Bijiaqen: oneworld.nI-Overngme cvbersecuritvbedriif Fox-JT gevaar voor nationale veiligheid OneWorldnlpdf

Hierbij het artikel in pdf. Heb ik even voor gemaakt. Kan je em opslaan in je
arch lef.

IE
Senior Stafadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 1471 2511 DP Den Haag 1
Postbus 165O 2500 BZ 1 Den Haag

T(E
Ip
www.nctv,nl

Van: IE 1- BD/DSB/AS
Verzonden: zondag 10 april 2016 13:54

_____________

Aan:Ia I;IE - BD/DV/P&B; IE 1- BD/DCS
CC: E 1- BD/DCS/NCSC; 1- BD/NCTV; IE
E - BD/DRD; IE 1- BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Reactie AD
Beste IE

Deze woordvoering tav het WODC onderzoek is rn,i. helemaal prima.

Nog 1 opletpunt. Ik wil adviseren om contact op te nemen met woordvoering AIVD, om
af te stemmen over eventuele vervolgvragenjB

Als je vragen hebt ben ik de rest van de middag beschikbaar voor telefonisch contact.

M vg
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sent: zondaci 10 april 2016 12:41:15

___________________

To: IE 1- BD/DSB/AS; IE - BD/DV/P&B
Subject: FW: Reactie AD



EXCUUS, nu met tekst erbij.

van:IE 1 [maltofr Ikpnmaii,nij
Verzonden: zondag 10 april 2016 11:24

Aan: IE knctv.rninvenj.nl’ <IE nc . .mnveni.nl>;

IE I@minvenj.nl’ <1F jminvenL>
Onderwerp: Reactie AD

Dag IE

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname FoxIT door NCC Group.

Ie Ivan het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One World

staat: httos://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/overname cyber securitvbedrijf-Foxit-gevaar

voor-natonale ve:ligheid

Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-IT in november 2015 is overgenomen? Dit zou dan ons antwoord ondersteunen dat we nog

voor de overname opdracht voor het onderzoek hebben gegeven. Wel is de bewering van

in NRC van april kwetsbaar dat hij de overheid maanden voor de overname heeft ingelicht.

M.a.w we wisten het dus wel. Is dit van invloed geweest op de beslissimg te onderzoeken of

dateert de opdracht van het onderzoek van voor de tijd dat er überhaupt sprake was van een

overname door NCC Group?

Stem jij intern NCTV af met [E lenle I?
Graag je reactie.

Alvast mijn dank.

Groet,

Ie
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Van: 1- OD/DSB/AS
Aan: L )/Dv/Pi&B
Onderwerp: RE: Reactie AD
Datum: maandag 11 april 2016 10: 10: 13
Bijlagen: imaaeQ01,iix

Ja! We hebben een week of 3/4 geleden alle vitaal contacten en aHe cyber-ISACs
actief geinformeerd over wodc onderzoek, omdat sommigen van hen benaderd
werden door de onderzoekers. Ik wil diezelfde groep nu opnieuw informeren nav
Argos. Denk je dat dat voldoende is? Of missen we dan nog een bedrijf?

Thanks voor meedenken.
IB
Grts

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE l-BD/Dv/P&B
Sent: maandaQ 11 april 2016 9:43:46
To:IÉ l-BD/DSB/AS
Subject: RE: Reactie AD

Afterthought: gerust:stellende mail naar private partijen nodig? Vanuit IE
IE 1?

From: IE 1- BD/DSB/AS

Sent: maandag 11 april 2016 09:01:12

To: I 1- BD/DV/P&B; IE
Subject: RE: Reactie AD

Ah,IB
B

Merci he

Grts
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:lF 1- BD/DV/P&B
Sent: maandag 11 april 2016 8:55:41



TO:IE
Subject: RE: Reactie AD

- BD/DSB/AS; F

IE l refereert hier puur en alleen naar zijn allereerste vraag of een
interview zou willen geven. Dat hebben we afgehouden omdat onderzoek nog
niet is afgerond. la
Is

From: IE j- BD/DSB!AS

Sent: maandag 11 april 2016 08:50:20

To:Ir - BD/DV/P&B; F

Subject: RE: Reactie AD

Collega’s, onderaan het artikel op OneWorld staat ook nog eens dat de NCTV
hangende het onderzoek geen reactie wilde geven. Maar we hebben toch een
toelichting gegeven?

Hartelijke groet
IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: IE
Sent: zondag 10 april 2016 16:04:01

To:lF 1- BD/DCS;

BD/DV/P& B

Subject: FW: Reactie AD

Ter info nog het antwoord van AD.

Groet,[E

From: I 1- BD/DV/P&B
Sent: zondag 10 april 2016 16:06:46
To:[ 1; 1F 1- BD/DCS;IE BD/DSB/AS
Subject: RE: Reactie AD

B

Gr.IE

] - BD/DSB/AS; r.

Van: IE l[mailto:IE l@ad.nll



Verzonden: zondag 10 april 2016 14:53
Aan:IE

Onderwerp: RE: Reactie AD

bank voor de reactie, Goed dat ik t even gecheckt heb bij jullie, Ik vermoed dat we er flLI niets
mee gaan doen.

Met vriendelijke groet,
I

AD

Journalist

MIL
E

1 www.AD.nI

J
1

DelFtseplein 27-K 1 3013 M Rotterdam 1 Postbus 2999 1 3000 cz Rotterdam

Van: 1 [ma to:IE (Etkonmad.nll

Verzonden: zondag 10 april 2016 15:49

Aan: IE
Onderwerp: Reactie AD

HajE

Bijgaand de reactie.

Groet, In





IBD/DCS
IE - BD/DV/PB;

ED/NCIV

RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos
donderdag 7 april 2016 18:52:24

- 8D/DSB/AS;IE

Eens

Sent with Good (www.good.com)

From:IE I-BDIDV/P&8
Sent: donderdag 7 april 2016 16:49:12

To:IE I-BD/DSB/AS;IE I-BD/NCTV;IE

BD/DCS

Subject: RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos

Yep kan ik wat mee, zal toelichting zelf geven.

IE 1: advies om interview af te houden.

Eens?

From:IE 1- BD/DSB/AS

Sent: donderdag 7 april 2016 16:46:01

__________________________________

BD/DV/P&B;IE 1- BD/NCTV; IE

Subject: RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos
t-lol IE IB 1: gaat om een heel specifiek
(juridisch) (vervolg) onderzoek naar de invloed/inzage van (buitenlands) aandeelhouderschap in vitale infra irt
de NV. Je kunt ook verwijzen naar dc voortgangsrapportage van januari, waarin het onderzoek genoemd wordt.
Er zijn nog geen voorlopige conclusies: worden later dit jaar verwacht.
Kun je daar wat mee?
Grts
IE

Van: IE BD/DV/P&l3
Verzonden: donderdag 7 april 2016 16:42
Aan: IE 1- BDfNCTV;I
BDIDCS
Onderwerp: FW: SPOED: 1 nterviewaanvraag Argos

HiIE

WODC nog bezig toch? Dus volgens mij niet doen. Eens?

Gr.IE

From:
Sent: donderdag 7 april 2016 16:10:56
To:IE l—BD/DV/P&B
Subject:_SPOED: Interviewaanvraag Argos
DaglE

1150

Van:
Aan:

Onderwerp:
Datum:

To:IE
BD/DCS

]-13D/DS13/AS;IE



Zou ik morgen een korte toelichting kunnen krijgen op het onderzoek dat het WODC op
verzoek van de NCTV momenteel uit laat voeren naar de (mogelijke) implicaties voor de
nationale veiligheid van de overname van bepaalde Nederlandse bedrijven door
buitenlandse bedrijven?

___________________________

Liefst in de vorm van een kort telefonisch interview (met 1).
Is dii mogelijk?
Het is voor de Argos-uitzending van zaterdag 9 april waarin we het gaan hebben over
cyber security.
Met_vriendelijke groet,
IE , adjunct-eindredacteur Argos

IE

dsclaitncr
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Van: 1F IQLÇS!rIC5C
Aan:
Onderwerp: RE; SPOED; interviewaanvraag Argos

Datum: zondag 10 april 2016 12:14:26

Ik zit zelf maandag in Brussel,.

Sent with Good (www.good.com)

From: IE - BD/DSB/AS
Sent: zondag 10 april 2016 0:39:03
To; IE 1- BD/DCS/NCSC

Subject: FW: SPOED: Interviewaanvraag Argos

Tkn. We hebben afgelopen week een heel ander verzoek gehad van Argos.

Maandag. even overleg?

Grt

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

JE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From:IE -BD/DCS
Sent: zaterdag 9 april 2016 21:17:15

_______________________ ____________

To: IE - BD/DV/P&B; IE - BD/DS5/AS;IE
IE 1- BD/NCTV

________________________ _________

I-P/DSB/AS;[E I-BD/DRD;IE
BD/DV/P&B; IE 1 - BDfDV/P&B
Subject: RE: SPOgD: Interviewaanvraag Argos

IE vraagt mij om maandag even contact over Argos en Zembia

Sent with Good (www.g6od.com)

From: IE - 8D/DV/P&B

Sent: zaterdag 9 april 2016 16:11:41

To: IE 1- BD/DSB/AS; IE J- BD/NCTV; 1E

BD/DCS

___________________________ __________

Cc: [ 1- BD/DSB/AS; 1F - BD/DRD; IE

SD/DV/P&B; Ie -

BD/DV/P&B

Subject: RE: SPOED: InterviewaanvraagArgos

Dank Ie 1’ Ik informeer Piketvoorlichting ook, ik verwacht niet direct andere
vervolg mediavragen maar wellicht wel weer kamervragen over het onderwerp,

IE ook naar jou. Beweringen argos dus op twee punten onjuist. En als ze

gecheckt hadden hadden we ze dat ook mee kunnen geven.



Gr.jE

From:E 1- BD/DSB/AS

Sent: zaterdag 9 april 2016 15:02:18

__________________

To:

_________________

BD/DV/P&B;E - BD/NCTV; )E

BD/DCS

_________________________
_______________J-BD/DSB/AS;IE

f-BD/DRD

Subject: RE: SPOED. Interviewaanvroag Argos

(E l[B hinde

uitzending is beweerd dat deNCTV (in t geheim) aan WODC opdracht heeft

gegeven om onderzoek te doen naar de overname van Fox-IT. Dit is natuurHjk

onjuist en bovendien, de opdracht aan het WODC stamt van voor de overname

van FOX-1T.

IE mocht je vragen krijgen dan lijkt me dat we eea uit de wereld kunnen

helpen.
Dick en Patricia: maandag even bezien hoe evt vragen nav Argos beantwoorden

kunnen worden met het oog op CVIN opdracht aan de WBI?

NS. Argos heeft IE 1 benaderd met vragen over het WODC onderzoek, maar

heeft daarbil niets over Fox-IT gezegdB

IS
We hebben enkele weken geleden de contacten van Vitaal en alle ISACs actief

geinformeerd over het onderzoek. Ik zal maandag even met IE en DCS

overleggen dat we deze contacten nav Argos even opnieuw intormeren, Ik kreeg

16

Hartelijke groet

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

I
Senior adviseur Atdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: E - BD/DSB/AS

Sent: donderdag 7 april 2016 16:46:01

_________________

______________

To:j, - BD/DV/P&B; IE j- BD/NCTV; IE - BD/DCS

Subject: RE: SPOED: Interviewaanvraag Argos

1-1011E 1, jB t: gaat om een heel specifiek

(juridisch) (vervolg) onderzoek naar de invloed/inzage van (buitenlands) aandeelhouderschap in vitale infra irt

de NV, Je kunt ook verwijzen naar de voortgangsrapportuge van januari, waarin het onderzoek genoemd wordt.

Er zijn nog geen voorlopige conclusies: worden later dit jaar verwacht,

Kun je daar wal mee?
Grts



Van:IF 1- BD/DV/P&B

‘erzonden: donderdag 7april2016 16:42

____________

Aan:F BDINCTV:IF 1- BDIDSBIASJ

BD/DCS
Oncienverp: FW: SPOED: Inten’iewaanvraag Argos

HIIF 1

WODC nog bezig toch? Dus volgens mij niet doen. Eens?

Gr.FF

From:E1iiiptijiL
Sent: donderdag 7april2016 16:10:56

To:IE j-BD/DV/P&B
Subject: SPOED: 1 nterviewaanvraag Argos

Dagc
Zou ik morgen een korte toelichting kunnen krijgen op het onderzoek dat het WODC op

verzoek van de NCTV momenteel uit laat voeren naar de (mogelijke) implicaties voor de

nationale veiligheid van de overname van bepaalde Nederlandse bedrijven door

buitenlandse bedrijven?
Liefst in de vorm van een kort telefonisch interview (met Dick Schoof of Patricia Zorko).

Is dit mogelijk?
Het is voor de Argos-ititzending van zaterdag 9 april waarin we het gaan hebben over

cyber security.
Met vriendelijke groet,

IE 1, adjunct-eindredacteur Argos

IE

disçIanier
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AV
Onderwerp: RE: Ter informatie - uitzending Argos/artikel One World over NCTV-WODC-Fox-fl

Datum: woensdag 13 april 2016 13:05:04

Wederom, merci IE

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE
Senior adviseur Afdeling Strategie
NCÏV
Ministerie van Vefligheid en Justitie

From: jo jt3U/DW/AGV
Sent: woensdag 13 april 2016 11:58:34

_____________
___________

To: [E @minez.nl)’;IE jl3minez.nI’; IE I@minez.nl;
[0 lminez.nr; E minienm.nl’; IE minienm,nr;

IE I@rwsnr; E 1minienmnl’; IE @minienm.nl’;

IE minienm,n E minienm.nl’; 1E I@minienm.nl’;

[ minienm,n) 0 ANVS.nl’;IE 3minfin,nl’;
IE lmlnl9n.nl; E BD/DGPÖt/PMP/MKC2000; lo
BD/DGPOL/PMP MKC2000 minbzk.nl;IE @mindef.nl’; IE
BD/DW/AGV; E ©minbzk.nl;IE BD/DW/AGV

______________

Cc: E BD/DCSJNCSC/AMP; IE D/NCTV/PDCT/P8I;IE
BD/DW/AGV; o BD/DW/AGV; IE IBD/DW/AGV; IE
BD/DW/AGV; NCTV Programma vitaal - NCrV; [ BD/DSB/AS;IE
IE IBD/Innovatieteam
Subject: Ter informatie - uending Argos/artikel One World over NCTVWODC-Fox-1T

Geachte leden van de IWV,
Ter informatie: afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos, en verscheen er

een bijgaand artikel op ‘OneWorld’, waarin is beweerd dat de NCTV in het geheim aan het WODC de opdracht

heeft gegeven om onderzoek te doen naar Fox-lT. Zie jips://www.oneworId.nh/vrede-veiligheid/overname

cvbersecuritvbed rij f-fox-it-gevaar-voor-natinljiii
Dit is niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT, Het

WODC-onderzoek luitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit) over de invloed van

buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van

Fox-lT. De aanbesteding van het WDDC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de overname

van Fox-IT bekend werd. Daarbij is het WODC-onderzoek ook niet geheim, noch het feit dat de NCTV

opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage Economische Veiligheid aan de TK ( 4

januari 2016) is het WODC-onderzoek dan ook gewoon genoemd.

Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het svp weten. Ook horen we het graag als jullie vragen

krijgen van externen/media. Wij kunnen de evt reactie dan (helpen) verzorgen.

Vriendelijke groet,

IE 1
Programm erna neger

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 www.nctv,nl

EI
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Van: E I00/DSB)AS
Aan: E 1 601050/AS

Onderwerp: RE: Uitzending ArgoE/artikel One World

Datum maandag 11 april 2016 17:24:57

Idd!
Ik sprak trouwens in die begeleidingscommissie een van die onderzoekers van het
Radboud. Die was vorige week benaderd door Argos, en had ze te woord gestaan.

van: EE jBD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 17:21
Aan: IE BD/DSBJAS
Onderwerp: RE: Uitzending Argos/artikel One World
IG
Van:IE F BD/DSBJAS
Verzonden: maandag 11 april 2016 17:21
Aan: IE BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Uitzending Argos/artikel One World
G

Van: IE BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 17:20
Aan: IE -

BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Uitzending Argos/artikel One World

Van:s 7BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 16:55
Aan: IE (BD/DSBIAS
Onderwerp: RE: Uitzending_Argos/artikel One World
Top! Ga ik dit ook aan EE n het NCSC doorzetten voor communicatie naar de
ISAC’s en naar de Vitaal contacten....

‘wat een gedoe!

Van: IE - BD/DSB/AS
Verzonden:_maandag 11 april 2016 16:25

___________

Aan: IE mindef.nl’; a I©minaz.nl’; EE minienm.nl;
jmlnbuza.nl’; IE mindef.nl’;IE j@vnoncw-mkb.nl;

minbzk.nl; IE 1@minez.nl’

________________

CC: 1 BD/DSB/AS;IE 1- BD/DSB/AS; LE
van - BD/WODC/EWB
Onderwerp: Uitzending Argos/artikel One World
Geachte leden van de IWEV,
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos, en
verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorld’, waarin is beweerd dat de NCTV in het
geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar Fox-IT.
Zie jtps: //www. oneworld . nl/vrede-veiligheid/overname -cybersecuritybedrijf-fox -it
gevaar-voor-nationale-veiliciheid
Zoals jullie weten is dit niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven aan het
WODC voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek, dat
wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit, gaat over de invloed
van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de nationale veiligheid, niet specifiek
over de overname van Fox-IT. De aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota
bene al deze zomer, ruim voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Bovendien is
het WODC-onderzoek niet geheim, noch dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het
onderzoek. In de voortgangsrapportage van 4 januari is het WODC-onderzoek dan ook
gewoon genoemd:
‘Er is aandacht voor de wijze waarop buitenlands aandeelhouderschap van een in
Nederland opererend bedrijf toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op



beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale
veiligheid. Daarom heb ik de Radboud Universiteit opdracht gegeven deze vraag te
onderzoeken. Hierbij wordt zowel gekeken naar juridische mogelijkheden, als naar de
wijze waarop invloed en toegang tot informatie vorm kunnen krijgen in de praktijk. De
onderzoeksresultaten worden verwacht medio 2016; zij zullen u toekomen middels de
voortgangsrapportage economische veiligheid eind 2016.’
Het afgelopen weekend zijn door de media enkele vragen aan de NCTV gesteld. De
woordvoerder van V&) heeft daarbij bovenstaande woordvoeringslijn gehanteerd. Er is
contact geweest met Ronald Prins (CEO van Fox-IT) en de begeleidingscom missie van
het WODC-onderzoek. We zullen straks tevens opnieuw alle ISAC’s en onze Vitaal-
contacten informeren. Zij zijn vorige maand reeds actief geinformeerd over het WODC
onderzoek,
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het weten. Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Jullie reacties kunnen naarLE 1
en mij.
Mei vriendelijke groet,

IE 1
Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directiè Analyse en Strategie

Afdeling strategie

Turfrnarkt 147 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 16950 2500 BZ Den Haag

E
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Van: —

Aan: E WAV

Cc; E 0 V

Onderwerp: : en ing rgos/artikel One World over NCTV-W0DC-Fo-rr

DaWm: maandag 11april2016 18:26:12

Goed punt. Zal ik zeker doen. Volgens mij hebben we eerder al een alternatief zinnetje
bedacht. Iets in de trant van; bedrijven waarbij overnames de NV kunnen raken oid.

Hartelijke groetl

[

____

Van:FE IBD/DW/AGV
Verzonden: maandaci 11 april 2016 18:24
Aan:[E 1 BD/DSB/AS
CC: E JBD/DW/AGV
Onderwerp:_RE: Uitzending Argos/artikel One World over NCTV-WODCFox-1T

HOiIE

Dank voor de toelichting. Ik heb het artikel op oneworid doorge lezen en kwam toen uit

op de site van het WODC. Op de site van het WODC wordt nog gesproken over vitale

sectoren.

Zou jij of kan iemand van het team vitaal liet WODC een keer bijpraten over de herijking

vitaal of hen iig voorzien van de karnerbrief nationale veiligheid en de facisheet vitaal?

Met vriendelijke groet,

IE
Projectleider

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijd ing en Veiligheid

Directie Weerbaarheidsverhoging 1 Bescherming Vitale lnfrastrutuur

Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 2030] 1 2500 EH Den Haag 1 wwnctv.nl

From:IE j- BD/DSB/AS

Sent: maandag 11 april 2016 17:04:35

To:[ D/DW/AGV

___________
______

Cc:Ie IBD/DW/AGV;IE IBD/DW/AGV;je

BD/DSB/A5

Subject: FW: Uitzending Argos/artikel One World over NCTV-WODC-Fox-IT

IE afgelopen weekend een[ 1 uitzending van Argos (+ artikel in
OneWorid) waarin wordt beweerd dat NCTV het WODC opdracht heeft gegeven tot een
onderzoek naar de overname van Fox-It.
We hebben nogal wat vragen gekregen van dagbladen, Fox-IT, WODC en VNO. Ik heb



gisteren met woordvoering en IE een woordvoeringslijntje opgesteld.
Mogelijk zingt het deze week ook rond in onze netwerken. Je hebt enkele weken
geleden het Vitaal netwerk geïnformeerd over het WODC onderzoek. Het zou fijn zijn.
als je ook bij hen het gerucht zou kunnen rechtzetten? Onderstaande mail kan
daarvoor worden gebruikt!
Alvast veel dank en mvg
IE

Van:IE IBD/DSB/AS
Verzonden:_maandag 11 april 2016 16:25
Aan: IE mindef.nl; IE: FiN 1 Ie I@minaz

1@minbuza.nl’; LE
EmInlenm.nl’;

mkb.nl;
I@minbzk.nl’; LE I@minez.nl

BD/DS8/AS; rE BD/DSB/AS;
BD7WDDqEWB

Onderwerp: Uitzending Argos/artikel One World
Geachte leden van de IWEV,
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos, en
verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorid’, waarin is beweerd dat de NCTV in het
geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar Fox-IT.
Zie littps: //www.oneworId.nl/vrede-veiligheid/overname-cybersecuritybedrif-fox-it
gevaar-voor-nationale-veiligheid
Dit is niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een Onderzoek naar de
overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de
Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders In relatie tot
de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van Fox-IT, De
aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de
overname van Fox-IT bekend werd. Daarbij is het WODC-onderzoek ook niet geheim,
noch het feit dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de
voortgangsrapportage Economische Veiligheid aan de TK ( 4 januari 2016) is het
WODC-onderzoek dan ook gewoon genoemd.
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het weten. Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Jullie reacties kunnen naar IE
en mij.
Met vriendelijke groet,

IE
Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Analyse en Strategie
Afdeling strategie

Turfrnarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 16950 1 2500 82 1 Den Haag

E



IE /DWP&8
Onderwerp: RE: update Argos/FoxIT
Datum: maandag 11 aprl 2016 21:39:28

IB

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

IE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: [ 1 BD/DV/P&B
ru 2016 21:2302Sent maa

______________

ToEjV/P&B; jE 1 BD/DCS; [
BD/DRD/NCC/ECO

Subject: RE: update Argos/Fox-IT

From: {E IBD/DV/P&B
Sent: maandag 11 april 2016 18:13:59
To:lE D/DCS:lE

BD/DRD/NCC/ECO; IE [BD/Dv/P&B

Subject: RE: update Argos/Fox-IT

______

•En aanvullend: net fox-it nog gesproken, Is
Wellicht, IE dat Roland Prins, jou dus nog benadert.
Groet,

jE

Woordvoerder mirsterie Veiligheid en Justitie
JE

Sent with Good (www.good.com)

From: fr JBD/DV/P&B
Sent: maandag 11 april 2016 17:32:05
To:IE 1BD/DCS;FE
BD/DRD/NCC/ECO;IE j- BD/DV/P&B

J- BD/DSB/AS
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Van:
Aan:

IE IBWDSS/As

Gr.[

Thnx 1 Denk dat je hebt gedaan wat kon zonder het alsnog zeir groter te
maken dan het is. En mail naar community heeft rest van koudwatervrees
hopelijk weggenomen, mocht die er zijn geweest.

1 BD/DSB/AS;IE 1

Subject: update Argos/Fox-IT



Allen,

Ik heb Security.nl onze reactie gestuurd nav de uitzending van Argos afgelopen zaterdag.

Verder zal ik Fox-It desgevraagd laten weten dat er intern naar alle partners maar op dit moment nog geen

nader contact gehad met hun legal courisel.

Groet,

IE
Woordvoerder

Mtnisterie van Veiligheid en Justitie

Directie Voorlichting
Turimarkt 1A7 1 2511 OP 1 Den Haag

Postbus 20301 T 2500 EH 1 Den Heeg



fi7

J BD/DAS/AS

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

1E I@mindef11
dinsdag 12 april 2016 11:44

IE
IE gmindef.nl

IE mindef.nl
RE: Update Argos-Fox-it

BD/DSB/AS;jE mindef.nl;

IE
k heb nog geen signalen ontvangen, noch vragen gekregen. We zijn alert.

Groet

IE —.

From: IE D/DSB/AS [mailtolE Inctv,m1nveni.nli
Sert: dinsdag 12 rnril 2016 10:33
To: E

Cc: E I@mindef.nl’
Subject: FW: Update Argos-Fox-it
Collega’s, hoe is het? Ik heb epn dinetie met het radiooroeramma Areo van afgelopen zaterdag, zoals gisteren via

de IWEV is gecommuniceerd. j8 hebben we geen persbericht uitgedaan met

het ontkennen van het artikel. Wel hebben we breed ons netwerk geïnformeerd: IWEV, werkgroep Vitaal en de

ISACs, en vragen over de pers. Het artikel op securitynet.nI heeft onze woordvoeringslijn wel opgepikt. Die ziet er zo

uit:
De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek

(uitgevoerd door onderzoekers von de Radboud Universiteit) over de in vloed van buitenlandse aandeelhouders in

relatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname*an Fox-IT. De aanbesteding van het WODC

onderzoek liep nato bene al in de zomer ruim voordat de overname van Fox-lT bekend werd, Het WODC-onderzoek is

niet geheim, noch het feit dat de NCTI./ opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. in de voortgangsrapportage

Economische Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4januari 201 6)is het WODC-onderzoek dan ook genoemd.

Resultaten worden later dit jaar verwacht.

Van:IE 1 SD/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdaS 12 april 2016 9:44
Aan: tE

BDf

_____________

CS/NCSC

— 1 BD/DCS/NCSC/AMR

______________IBDIDSBIAS

Onderwerp: lJpdate Argos-Fox-it

Edoch, vandaag een stuk in de Telegraaf, zie hieronder, waarin ook gesproken wordt over bevoegdheden om evt

overnames te blokkeren. Hebben jullie al vragen gehad? Ik heb alvast met EZ geschakeld, maar ik denk goed om ook

aan jullie kant alvast even elkaar op te zoeken. Als er verdere vragen komen (bijvoorbeeld vragenuurtje TK) is het

belangrijk dat we dezelfde lijnen uitbrengen. Ik heb daarom onze woordvoering gevraagd bij vervolgvragen (in de

categorie: is erwel of geen onderzoek naar de overname van Fox) ook te schakelen met woordvoering EZ, BZK en

DEF.
Zijn jullie in de loop/alert?
Groet,

[E

1 BDJDSB/AS;

D/DSB/AS; [E

_________

BD/DSB/AS;[E

1 BD/DCS/NCSC/AEÂ;

Allen,

___________

Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt een Ie 1 kop “Deal Fox IT onderzocht”, de inhoud vh artikel is

deels genuanceerder, nI. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar invloed van buitenlandse

1



aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxiT opgevoerd. Verwezen wordt naar
berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk. In
de Verenigde Staten is het gebruikelijk om staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames,
in Nederland niet, De NCTV heeft ook niet de macht om deals te blokkeren, Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om
zon rol mogelijk te maken.”
https://newsdesk.moreover.com/click/?p=aHROcHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3JIb3ZIciSIb2OvYXJOaWNsZS8yNiEONDM2
MDczMS5odG1sP2NpZD1NVEEzTURZNSZ1aWQ9WRFMk9UYzQ&a=26144360731&f=UHJpbnQ&s=d2lkZ2VO&u=dC5
vb3NOaGSIaOBuY3R2LmlpbnZIbrnou brnw&cn=TkNLJVg&ci=107069&i=470 1 479&e=RG UgVGVsZWdyVWFm&d=1 169
78&t=3&li=1&k=84353&l=79865&ck=45f5a12815619baa09a24ab5dc1734ad

E

Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Hague The Netherlands) www.nctv.nl

E

NB in office on Mondoy (ei.s’ery other week), Tuesday, Wednesday & Thursdciy

[6

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdirig en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag 1 www,nctv.nL

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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IE ED/DAS/AS

Van: IE D/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:20
Aan: IE [ BD/DSB/AS;IE

BD/DCSJNCSC/AEA
CC: IE IBD/DSB/AS IE IBD/DSB/ASIE

- BD/DCS/NCSC/AMR; IE IBD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it

B

B 1
@E heeft Radboud gisteren als voorlopige conclusie iets genoemd van nieuwe wetgeving?

(E
iechnotogical & Societal Threat AnaIysis/Threat & Risk Analysis Departement/Nationat

Coordinator for SectJrity & Counterterrorism
P0 Box 16950 1 2500 BZ 1 The Haguel The Netherlandsj wwwnctv,nI

1 BD/DRD/ANTMD
IBD/DCS/NCSC/AMR;IE 1

Ben benieuwd of de TK het oppikt.

Grts

IE
Van: IE F BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:07

____________________ __________________

BD/DSB/AS; IE IBD/DRD/ANTMD; [
- BD/DRD;IE D/9CS!NCSC

1 BD/WODC/EWB;jE BD/DSB/AS; jE IBD/DSB/AS;

1 BD/DCS/NCSC/AMR; IE [u/uc5/Ncsc/AEA; IE 1 BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update.Argos-Fox-lt
Allen,
In het infosecurity-nieuws werd dit gisteren breed opgepakt (Tweakers en securityni). Onderstaand
berichtgeving van security.nl:
NCTV zou onderzoek naar ovérname Fox-IT laten uitvoeren
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zou een onderzoek naar de overname
van Fox-IT door de Britse NCC Group laten uitvoeren, zo blijkt uit een document dat in handen van
One World en Argos (VPRO Radio) is. Het onderzoek zou moeten duidelijk maken welke gevolgen de
overname voor de nationale veiligheid heeft. In november werd Fox-It voor 133 miljoen euro aan de
NCC Group verkocht.
Sinds oktober 2015 doen drie hoogleraren van de Radboud Universiteit in Nijmegen in opdracht van
het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie onderzoek naar ‘Buitenlandse investeringen en de nationale veiligheid’. “De vraag daarbij is
hoe nationale veiligheidsbelangen kunnen worden gewaarborgd wanneer voormalige nutsbedrijven in
handen komen van staatsbedrijven uit landen waarmee Nederland niet direct dezelfde internationale
belangen nastreeft”, aldus de samenvatting van het onderzoek. De overname van Fox-IT wordt hier

NS in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

VarI:IE jBD/DSB/AS
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:14

____________________

Aan: [E 1 BD/DCS/NCSC/AEA; IE
cc:Is fb/DSB/AS;IE 1 BD/DSB/AS;E

1 BD/DCS/NCSC/AEA
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-It -

Even in kleinere CC verder, voor eventuele verdere discussie/ideeen over de artikelen!

Aan: IE
BD/DSB/AS; IE
CC: IE



niet bij naam genoemd, maar diverse direct betrokkenen verklaren dat het om de overname van Fox
IT gaat.
Het beveiligingsbedrijf levert allerlei diensten aan de Nederlandse overheid. Onlangs liet medeoprichter
Ronald Prins tegenover NRC weten dat de overheid van tevoren over de verkoop was ingelicht. Daarbij
zou de overheid volgens Prins niet bang zijn dat overheidsgehe/men nu in Britse handen komen. ‘De
werkplaats voor onze cryptografische apparatuur is bij Koninklijk Besluit aangewezen als verboden
plaats. Alleen door de AIVD en NIVD gescreende personen mogen er binnen.”
Ook zouden de contracten die ‘staatsgeheim’ zijn, nooit aan de NCC Group zijn getoond. ‘De gehélmen
zijn dus niet in Britse handen, alleen de aandelen. Kijk, overheden hebben zelf nauwelijks geïnvesteerd
in technologie en zijn daarvoor dus wereldwijd afhankelijk geworden van bedrijven die er meer
vet-stand van hebben. Dat is iets waar ze mee moeten leren omgaan “, aldus Prins. Volgens One World
is er er wel degelijk reden tot zorg. De NCC Group heeft namelijk warme banden met GCHQ, de Britse
afluisterdienst, zo laat de website weten.
In een reactie stelt Prins dat de Nederlandse staatsgeheimen nog steeds veilig zijn bij het
beveiligingsbedrijf. “De Nederlandse wet is en blijft van toepassing, zoals onder andere de Wet
Bescherming Staatsgeheimen en het Wetboek van Strafrecht. Daar hebben de Britten zich aan te
houden, net zoals de medewerkers van Fox-IT. Dat er nu een Britste aandeelhouder is, maakt dat niet
anders.”
Update
De NCTV laat in een reactie aan Security.NL weten dat het geen opdracht aan het WODC heeft
gegeven om onderzoek te doen naar de overname van Fox-IT, De opdracht voor het onderzoek
“Toegang en in vloed buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren” zou daarnaast van
voor de overname van Fox-IT stammen. De onderzoeksresultaten van het onderzoek worden
halverwege 2016 verwacht en zul/en via eind 2016 via de voortgangsrapportage economische
veiligheid worden gepresenteerd,

IB 1 Verder wordt de
woordvoeringslijn wel oocieoakt
Met vriendelijke groet, 1E

IE
Senior Analist

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1 www.ncsc.nl

jE

E

Bezoekadres:
Turfmarkt147 2511 OP t Den Haag

Van:[E IBDIDSB/AS
Verzonden: dlnsdaa 12 aDril 2016 9:52

__________________ ________________________

Aan: jL BD/DRD/ANTMD; je 1 BD/DS8/AS; je
BD/DRD; jE BD/DCS/NCSC

_______________ ______________

CC:IE D/WODC/EWB;1E jBD/DSB/AS; IE F BD/DSB/AS;
E t BD/DCS/NCSC/AMR; je jEDJDCS/NCSd/AEA; IE 1- BD/DCS/NCSC/AEA;
E

-

BDJDSB/AS
Onderwerpt RE: Update Argos-Fox-It
Merci IE ik zal het woordvoering laten weten. Dat de NCTV de macht niet heeft om deals te
blokkeren is correct 18

Mvg
IE
Van:IE BD/DRD/ANTMD
Verzpndn rllnççlpc, 12 anril 7flif 9:44

_________________

Aan:IE
.

____________

BD/DSB/A5;IE 1 BDJDSB/AS;
[E 1 BD/DCS/NCSC

_________________

EBD/woDc/EwB; 1e IBD/DSB/AS;[E [BD/DSB/AS;

1 BDIDCS/NCSC/AMR; jE D/DCS/NCSC/AEA;IE - BD/DCS/NCSC/AEA;

2



1 BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it
Allen,
Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt een 1 kop “Deal Fox IT onderzocht”, de
inhoud vh artikel Is deels genuanceerder, nI, het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar
invloed van buitenlandse aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxIT

opgevoerd. Verwezen wordt naar berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het

onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om

staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames, in Nederland niet. De NCTV

heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om zo’n rol mogelijk

te maken.”
https ://newsdesk.mpreover,com/click/?ij =a H ROcHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3Zlci5ib2OvYXJOaWNsZS

8yNIEONDM2I1 DczMS5odG 1sP2NpZD 1 NVEEzTURZNSZ 1aWQ9TVRFM k9UYzQ&a =2614436073 1&f= UHJo

bnp&s=d21 kZ2VO&u=dCSvb3NOaG9lpOBuY3R2Lm lrbnZlbmoubmw8&cn=TkNUVci&ci = 107069&i= 47014
79&e=RGUoVGVsZWdyYWFm&d= 1 16978&t= 3&h = 1&k=84353&l =79865&ck=46f5a 128 15619baa09a2

4a b5 dcl 734ad
(rn[IE

E

NB in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Van:fE (BD/DS8/AS
Verzonden: maandaQ 11 april 2016 18:00
Aan:IE 1 BD/DSB/AS;[,
BD/DCS/NCSC
CC:fr
BD/DSB/AS; IE
BD/DCS/NCSC/AEA; IE
Onderwerp: Upciat:e Argos-Fox-it
DagjE
Even een update over Argos-Fox-IT:

Er is contact geweest tussen Ronald Prins en jE 1 Ronald heeft gevraagd of de NCTV een
persbericht op de website of via twitter kan uitbrengen om het ‘nieuws’ te ontkennen. Na
overleg metlE 1 en jE j besloten dit niet te doerB

_________________________jWel

laat woordvoering aan Ronald weten dat we wel breed in
onze netwerken communiceren:

o 1heeft_alle IWEV-leden op de hoogte gesteld van woordvoeringslijn. (zie hieronder)

o Ik heb jE j gevraagd ook de werkgroep Vitaal op de hoogte te stellen.
o Ik heb [E NCSC) gevraagd om dit ook aan alle ISACs te communiceren.
o Ik heb vanmiddag n de begeleidingscommissle van het WODC onderzoek dezelfde lijn

besproken. je stuurt het ze per mali nog na.

• Woordvoering reageert uiteraard op evt vragen vanuit de pers.

• Morgen even opletten of er nog kamervragen komen. Het artikel van OneWorld Is Inmiddels
geplaatst op Tweakers.net en Security.nl. Verder een paar retweets maar niet veel.

• Ik heb gesproken met IE 1 en hem onze woordvoeringslijn geforward. Ook met het oog

Ik heb gesproken met onze counterpart bij het NBV en we hebben ons voorgenomen de analyse
voor het CVIN zsm af te ronden (hun deel en ons deel) zodat we dat in het volgende CVIN

gezamenlijk kunnen inbrengen.
• We hebben intern overlegd (DAS — NCSC/DCS) over de CVIN-analyse: we proberen maandag

een eerste concept af te hebben voor ons deel van de analyse.
Mvg

IE t
De NC7V heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC

onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit) over de invloed van

naiystiaivision raturaI, Technological & Societa Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National

Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 t 2500 BZ 1 The Haguel The Netherlarldsl www,ncv.nI

j. - BD/DRDje

BD/DRD/ANTMD; [g
1- BD/DSB/AS; jE

IBD/DCS/NCSc/AEA; IE

bc/EwB E

BD/DCS/NCSC/AMR; E

BD/DSB/AS

8

En dan nog:
S
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buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de
overname van Fox-IT De aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim
voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek is niet geheim, noch het feit dat
de NC7V opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage Economische
Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4 januari 2016) is het WODC-onderzoek dan ook
genoemd. Resultaten worden later dit jaar verwacht.
IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en )ustitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag www,nctvni

IE
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jE BD/DAS/AS

Van: jE

Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:12

__________

Aan: [IBD/DCS/NCSC]AEA; IE

________________

BD/DSB/AS;
- BD/DRDE j BD/DCS/NCSC

CC: je D/WODC/EWB; E

________

- BD/DSB/AS;
jE jBD/DSB/AS; E - BD/DCS/NCSC/AMRIE
BD/DCS/NCSC/AEA; E BD/DSB/AS

Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it

Goed dat ze onze woordvoeringslijn hebben opgepikt. Ik heb even opnieuw contact gelegd met de
diensten (want onderzoek en bevoegdheden ABDO) en met EZ, omdat er in de Telegraaf ook richting
wetgeving wordt gesproken jo
Hartelijke groet,
jE

___________________

Van: IE 1 BD/DCS/NCSC/AEA
Verzonden: dinsdag 12 april 201e 10:07

____________________ ______________________

Aan: JE 18D/DSB/AS; Ie 1 BD/DRD/ANTMD;IE
BD/DSB/ASIE 1. - BDJDRD; Ie 1 BD/DCS/NCSC
CC: jE BDJWODC/EW.jE 1- BD/DSB/AS;jE 1- BD/DSB/AS;

IE t BD/DCS/NCSC/AMR; E BD/DCS/NCSC/AEA; IE 1 BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-It
All en,
In het infosecurity-nieuws werd dit gisteren breed opgepakt (Tweakers en security.nl). Onderstaand
berichtgeving van security.nl:
NCTV zou onderzoek naar overname Fox-IT laten uitvoeren
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zou een onderzoek naar de overname
van Fox-IT door de Britse NCC Group laten uitvoeren, zo blijkt uit een document dat in handen van
One World en Argos (VPRO Radio) is. Het onderzoek zou moeten duidelijk maken welke gevolgen de
overname voor de nationale veiligheid heeft. In november werd Fox-It voor 133 miljoen euro aan de
NCC Group verkocht.
Sinds oktober 2015 doen drie hoogleraren van de Radboud Universiteit in Nijmegen in opdracht van
het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie onderzoek naar ‘Buitenlandse investeringen en de nationale veiligheid’. “De vraag daarbij is
hoe nationale veiligheidsbelangen kunnen worden gewaarborgd wanneer voormalige nutsbedrijven in
handen komen van staatsbedrijven uit landen waarmee Nederland niet direct dezelfde internationale
belangen nastreeft”, aldus de samenvatting van het onderzoek. De overname van Fox-IT wordt hier
niet bij naam genoemd, maar diverse direct betrokkenen verklaren dat het om de overname van Fox
IT gaat.
Het bevei!igingsbedrijf levert allerlei diensten aan de Nederlandse overheid, Onlangs liet medeoprichter
Ronald Prins tegenover NRC weten dat de overheid van tevoren over de verkoop was ingelicht. Daarbij
zou de overheid volgens Prins niet bang zijn dat overheidsgeheimen nu in Britse handen komen. “De
werkplaats voor onze cryptografische apparatuur is bij Koninklijk Besluit aangewezen als verboden
plaats. Alleen door de AIVD en MIVD gescreende personen mogen er binnen.”
Ook zouden de contracten die ‘staatsgeheim’ zijn, nooit aan de NCC Group zijn getoond. “De gehéimen
zijn dus niet in Britse handen, alleen de aandelen. Kijk, overheden hebben zelf nauwelijks geïnvesteerd
in technologie en zijn daarvoor dus wereldwijd afhankelijk geworden van bedrijven die er meer
verstand van hebben. Dat is iets waar ze mee moeten leren omgaan”, aldus Prins. Volgens One World
is er er wel degelijk reden tot zorg. De NCC Group heeft namelijk warme banden met GCHQ, de Britse
afluisterdienst, zo laat de website weten.
In een reactie stelt Prins dat de Nederlandse staatsgeheimen nog steeds veilig zijn bij het
beveiligingsbedrijf “De Nederlandse wet is en blijft van toepassing, zoals onder andere de Wet
Bescherming Staatsgeheimen en het Wetboek van Strafrecht. Daar hebben de Britten zich aan te
houden, net zoals de medewerkers van Fox-IT. Dat er nu een Britste aandeelhouder is, maakt dat niet
anders.”
Update



De NCTV laat in een reactie aan Security.NL weten dat het geen opdracht aan het WODC heeft
gegeven om onderzoek te doen naar de overname van Fox-IT. De opdracht voor het onderzoek
“Toegang en invloed buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren” zou daarnaast van
voor de overname van Fox-IT stammen. De onderzoeksresultaten van het onderzoek worden
halverwege 2016 verwacht en zullen via eind 2016 via de voortgangsrapportage economische
veiligheid worden gepresenteerd.
Ik vind IB 1 Verder wordt de
woordvoeringslijn wel opge akt.
Met vriendekegroet,

Senior Analist

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CC 1 Den Haag t www.ncsc.nl

E

Bezoekadres:
Turfrnarkt 147 1 2511 DP Den Haag

Van: JE IBD/DSB/AS
Verzonden: dinsdacj 12 aDril 2016 9:52

__________________ __________________________

Aan: IE [BD/DRD/ANTMD;FE IBD/DSB/AS;jE
BD/QB,P: IE

(BD/Dcs/NCSC

_______________ _____________

CC: IE ID/WODC/EWB; e 1 BD/DSBJAS; 1E J. - BD/DSB/AS;

j- BD/DCS/NCSC/AMR;[ BD/DCS/NCSC/AEA; IE J- BD/DCS/NCSC/AEA;
IE IBDJDSB/AS
Onderwerp: RE; Update Argos-Fox-it
Merci IE lik zal het woordvoering laten weten. Dat de NCTV de macht niet heeft om deals te
blokkeren is correct ©IB
la 1 (zo is het mij uitgelegd).
Mvg
IE
Van:[ BD/DRD/ANTMD

9:44

___________________ _____________________________

9D/DSB/AS;IE IBD/DSB/ASIE
BD/DCS/NCSC

______________ ______________

D/WODC/EWB; IE - BD/DSB/AS; JE 1 BD/DSB/AS;
NCSC/AMR; IE DCS/NCSC/AEA; IE JBD/D!NC/AEA;

]-BD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it
Allen,
Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt eenI 1 kop “Deal Fox IT onderzocht”, de
inhoud vh artikel is deels genuanceerder, nI. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar
invloed van buitenlandse aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxIT
opgevoerd. Verwezen wordt naar berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het
onderzoek op verzoek van de NCTV is opmerkelijk. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om
staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames, in Nederland niet. De NCTV
heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zou een wetsvoorstel nodig zijn om zon rol mogelijk
te maken.”
htts ://newsdesk. moregver.cpm/cliçk/?o=aH ROcHM6Ly9uZXdzZGVzayStb3Jlb3Zlci5jb2OvYXJOaWNsZS
8VN1EON DM2MDczMS5odG1sP2NoZD 1NVEEzTURZNSZ1aWO9TVRFM k9UYzQ&a =2614436073 1&f= UHJD
bnp&s=d2lkZ2VO&u =dC5vb3NOaG9laOBuY3R2Lm lpbnZlbmoubmw&cn=TkNUVQ&ci 107069&i =47014
79&e= RGUgVGVsZWdyYWFm&d= 1 16978&t= 3&h = 1&k=84353&l= 79865&ck=46f5a 128156 l9baaO9a2
4abSdcl734ad
Groet, FE 1
inaIyst/c1wIsIon Natural, Technologîcal & Societal Threat Analysis/Tlireat & Risk Analysis Departement? National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Snx 16950 1 2500 BZ 1 The Haguel The NetherIands wwwnctv.nI

2



E

NB jn office cm Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Van:IE I-BD/DsB/As
Verzonden: maandag 11 april 2016 18:00

_________________

Aan: JE - BD/DSB/AS; IE 1- BD/DRD; IE
BD/CS/NCSC
CC:IE 1- BD/DRD/ANTMD; JE 1- BD/WODC/EWB; [
BD/DSB/AS;.jE J BD/DSB/AS; [e IBD/DCS/NCSC/AMR; JE

BD/DCS/NCSC/AEA;IE J BD/DCS/NCSC/AEA;JE } BD/DSB/AS
Ondrwern: Undah Aroos-Fox-it
Dag[
Even een update over Argos-Fox-IT:

Er is contact geweest tussen Ronald Prins en Patricia. Ronald heeft gevraagd of de NCTV een
persbericht op de website of via twitter kan uitbrengen om het ‘nieuws’ te ontkennen. Na
overleg met Patricia en IE besloten dit niet te doen, I 7
I Wel laat woordvoering aan Ronald weten dat we wel breed in
onze netwerken communiceren:

o Z1heeft alle IWEV-leden op de hoogte gesteld van woordvoeringslijn, (zie hieronder)
o Ik heb gevraagd ook de werkgroep Vitaal op de hoogte te stellen.
o Ik heb J(NCSC) gevraagd om dit ook aan alle ISACs te communiceren.
o Ik heb vanmiddag_in de begeleidingscommissie van het WODC onderzoek dezelfde lijn

besproken. IE 1 stuurt het ze per mail nog na.
• Woordvoering reageert uiteraard op evt vragen vanuit de pers.
• Morgen even opletten of er nog kamervragen komen. Het artikel van OneWorid is inmiddels

geplaatst op Tweakers.net en Securlty.nl. Verder een paar retweets maar niet veel.

• Ik heb gesproken met JE len hem onze woordvoerlngslljn geforward. Ook met het oog

En dan nog;
• Ik heb gesproken metonze counterpart bij het NBV en we hebben ons voorgenomen de analyse

voor het CVIN zsm af te ronden (hun deel en ons deel) zodat we dat In het volgende CVIN
gezamenlijk kunnen Inbrengen.

e We hebben Intern overlegd (DAS — NCSC/DCS) over de CVIN-analyse: we proberen maandag
een eerste concept af te hebben voor ons deel van de analyse.

De NC7V heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC
onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit) over de invloed van
buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de
overname van Fox-IT. De aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim
voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek is niet geheim, noch het feit dat
de NCrv opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportage Economische
Vellfgheîd aan de Tweede Kamer aan de TK (4 januari 2016) is het WODC-onderzoek dan ook
genoemd, Resultaten worden later dit jaar verwacht.
IE
Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den [laag 1 www.nctv,nl

E
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Van: IE BD/DRD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 10:03
Aan: JE - BD/DSB/AS
CC: JE 1 8D/DS8/AS;I 1- BD/DRD/ANTMD
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it

Mijn vraag blijft: zouden we die bevoegdheid niet willen hebben (waarbij ik nog even in het midden laat
wie die ‘we’ precies is). IE 1

Sent with Good (www.good.com)

From: JE —
— 1 BD/DSB/AS

Sent: dlnsdacj 12 april 2016 9:52:27

__________________ __________________________

To: IE

________________

IBD/DRD/ANTMD; IE 1 BD/DSB/AS; I
BD/DRD;IE 1 BD/DCS/NCSC

_______________ ________________________

BD/DSB/AS;jE IBDIDSBIAS; IE .1Cc: FIE FD/WOWBE
IE - BD/DCS/NCSC/AEA;LE - BD/DCS/NCSC/AMR,

IE [BD/osB/AS
Subject: RE: Update Argos-Fox-it

MerE 1 ik zal het woordvoering laten weten. Dat de NCTV de macht niet heeft om deals te blokkeren is correct

e 1 (zo is het mij uitgelegd).
Mvg
IE 1
Van:IE

-- 1 BD/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 9:44
Aan: IE

______________

I-BD/DSB/AS;IE IBD/DSB/AS;Ie
BD/DRD, IE J BD/DCS/NCSC

______________ ____

CC: LE ]- BD/WODCIEWB; E
. IBD/DSB/AS; IE 1- BD/DSB/ASIE ]

IE 1 BD/DCS/NCSC/AMR; IE 1 BD/DCS/NCSC/AEA;jE t 8D/DCS/NCSC/AEA;
IE IBD/DSB/AS
Onderwerp: RE: Update Argos-Fox-it
Allen,

__________

Telegraaf heeft het nu ook opgepikt. Gebruikt een je kop “Deal Fox IT onderzocht”, de inhoud vh artikel is
deels genuariceerder, ni. het verhaal dat NCTV opdracht gaf voor onderzoek naar invloed van buitenlandse
aandeelhouders etc. Maarrrr als aanleiding wordt wel de overname van FoxiT opgevoerd. Verwezen wordt naar
berichtgeving Argos en ONE world. Een saillante alinea: “Het onderzoek op verzoek van de NCTV is pmerkelijk. In
de Verenigde Staten is het gebruikelijk om staatsbelangen zwaar mee te wegen bij de goedkeuring van overnames,
in Nederland niet. De NCTV heeft ook niet de macht om deals te blokkeren. Er zôu een wetsvoorstel nodig zijn om
zo’n rol mogelijk te maken.”
https://newsdesk. moreover.com/click/?p=aH ROcH M6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3ZIci5ib2OvYXJOaWNsZS8yNiEON DM2
M DczMS5odG 1sP2N pZD1NVEEzTURZNSZ1a WQ9TVRFM k9UYzQ&a=26144360731&fU HJpbnQ&s=d2IkZ2VO&u=dCS
vb3NOaG9laOBuY3R7imlpbnZlbmou bmw&cn=TkN UVg&ci107069&i470 1 479&eRGURVGVsZWdyYWFm&d=1169
78&t=3&hz:1&k=84353&l=79865&ck=46f5a12815619baa09a24ab5dc1734ad

Groet,IE
Ie
Analyst/division Natural, Technological & Societal Threat Analysis/Threat & Risk Analysis Departement/National
Coordinator for Security & Counterterrorism
P0 Box 16950 t 2500 BZ 1 The Haguel The Netherlandsl www.nctv.nl



NB in office on Monday (every other week), Tuesday, Wednesday & Thursday

Van: IE - BD/DSB/AS
Verzonden: maandag 11 april 2016 18:00

______________

Aan: IE D/DSB/AS; E 1- BD/DRD; IE 1- BD/DCS/NCSC
CC: IE } BD/DRD/ANTMD; IE 1 BDJWODC/EWB;IE
BD/DSB/AS;IE 18D/DSB/AS; [L - BD/DCS/NCSC/AMR;IE IBD/DCS/NCSC/AEA;
IE F BD/DCS/NCSC/AEA; IE IBD/DSB/AS
Onderwerp: Update Argos-Fox-it
DaglE
Even een update over Argos-Fox-IT:

• Er is contact geweest tussen Ronald Prins en Patricia. Ronald heeft gevraagd of de NCTV een persbericht op de
website of via twitter kan uitbrengen om het ‘nieuws te ontkennen. Na overleg met Patricia enlE
besloten dit niet te doen,IB JWel laat
woordvoering aan Ronald weten dat we wel breed in onze netwerken communiceren:

cEjheeft alle 1WEV-leden op de hoogte gesteld van woordvoeringslijn. (zie hieronder)
olk hebJ gevraagd ook de werkgroep Vitaal op de hoogte te stellen.
01k hebZNCSC) gevraagd om dit ook aan alle ISACs te communiceren.
0 Ik heb_vanmiddag in de begeleidingscommissie van het WODC onderzoek dezelfde lijn besproken,

IE Jstuurt het ze per mail nog na.
• Woordvoering reageert uiteraard op evt vragen vanuit de pers.
• Morgen even opletten of er nog kamervragen komen. Het artikel van OneWorld is inmiddels geplaatst op

Tweakers.net en Security.nl. Verder een paar retweets maar niet veel.
• Ik heb gesproken met IE I en hem onze woordvoeringslijn geforward. Ook met het oog op evt

6

En dan nog:
.1k heb gesproken met onze counterpart bij het NBV en we hebben ons voorgenomen de analyse voor het CVIN

zsm af te ronden (hun deel en ons deel) zodat we dat in het volgende CVIN gezamenlijk kunnen inbrengen.
• We hebben intern overlegd (DAS — NCSCIDCS) over de CVIN-analyse: we proberen maandag een eerste

concept af te hebben voor ons deel van de analyse.
Mvg

IE
De NCW heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek
(uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in
relatie tot de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van Fox-IT. De aanbesteding von het WODC
onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de overname von Fox-IT bekend werd. Het WODC-onderzoek is
niet geheim, noch het feit dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de voortgangsrapportoge
Economische Veiligheid aan de Tweede Kamer aan de TK (4januari2016) is het WODC-onderzoek dan ook genoemd.
Resultaten worden later ditjaar verwacht.

(E

Senior Adviseur Strategie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Analyse en Strategie
Turfmarkt 147
Postbus 20301 2500 EH I Den Haag 1 www.nctv.nl

E

2
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Van:

Cc:
Onderwerp:
Datum:

IE VNONCW

IE

Re: WODC
zaterdag 9 apriI-O16 14:59:25

lD/DS8)AS

Hi[E 1
Wat attent van je om zelfs in het weekend meteen te reageren. Dank voor de

Op 9 apr. 2016 om 14:41 heeft IE
<[Eaçi,minvenj.nj> het volgende geschreven:

BD/DSB/AS

HoilE

Ik heb net naar Argos geluisterd en er wordt van alles beweerd dat
totaal niet klopt. Er wordt gesuggereerd dat de NCTV in het geheim
aan het WODC gevraagd heeft onderzoek te doen naar de overname
van Fox-rT, Wat niet alleen gewoon niet klopt, het is ook nog eens
schier onmogelijk omdat de opdracht aan het WODC van voor de
overname van FOX-IT stamt. IB

Er is geen voorlopig rapport, het onderzoek is net gestart. Dus ook
kan het niet waar zijn dat er een voorlopig rapport zou zijn gevonden.

Ons is van de week gevraagd om een toelichting te geven over het
WODC onderzoek, maar daarbij werd niets over Fox-IT gezegd. Ik heb
ze via de woordvoerder laten weten dat het een specifiek juridisch
vervolgonderzoek is (nav ons rapport uit 2014) naar invloed/toegang
van (buitenlandse) aandeelhouders in NL vitale infra irt de NV. En
verwezen naar de voortgangsrapportage. IB
Is

We zijn met de woordvoerder in gesprek of actief rechtzetten nodig is.

Lang verhaal kort: het onderzoek gaat niet specifiek over cyber
security, en al helemaal niet over Fox-IT. Er is nog geen voorlopig
rapport en ik ben met de woordvoerder in gesprek over het item van
Argos.

Verstuurd vanaf mijn iPad

G

Ik hoop dat dit eea verduidelijkt. Als je nog vragen hebt, kunnen we



maandag natuurlijk even bellen.

Hartelijke groet

Verstuurd vanaf mijn mobiele telefoon

LE

Senior adviseur Afdeling Strategie
NCrV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: Ie VNONCW

Sent: vrilciag 8 april 2016 17:26:58
To:lF IBD/DSB/AS
Subject: WODC

hits 1
Mij bereiken wat zorgelijke signalen over de studie die WODC/radboud nu uitvoert
naar aandeelhouderschap.
Voorlopig rapport zou in handen zijn van journalisten en morgen in programma Argos
worden gebruikt.
Geen idee of het klopt, weet jij meer?

hoor graag.
Goed weekend,
IE

Verstuurd vanat’ mijn IPhone

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van tE
Aan; jE jeoiDs6iP.s;
Onderwerp: Reactie AD
Datum: zondag 10 april 2016 12:24:14

DagjE

Bijgaand de reactie op vraag AD naar onderzoek. Heeft NCTV opdracht gegeven voor onderzoek

naar overname Fox-IT door NCC Group.

je j van het AD baseert zich vooral op een artikel dat op de website van One World

staat: veiIigheicI/overname-cybersecu itybedi iif-fpx-it-gej_

voor-nationale veiligheid

Misschien goed om even te lezen. Klopt het dat het onderzoek in oktober 2015 is gestart en dat

Fox-IT in november 2015 is overgenomen? Dit zou dan ons antwoord ondersteunen dat we nog

voor de overname opdracht voor het onderzoek hebben gegeven. Wel is de bewering van Prins

in NRC van april kwetsbaar dat hij de overheid maanden voor de overname heeft ingelicht.

M.a.w we wisten het dus wel. Is dit van invloed geweest op de beslissimg te onderzoeken of

dateert de opdracht van het onderzoek van voor de tijd dat er überhaupt sprake was van een

overname door NCC Group?

Stem jij intern NCTV af met Zorko of Schoof en je t?
Graag je reactie.

Alvast mijn dank.

Groet,
le
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[62 1
Van:
Aan:

Cc:

D/OW/AGV:
- 8DIInnpvatietern

Onderwerp: Ter informatie - uItendin Argos/artikel One World over NCÏV-WODC-Fox-fr
Datum; woensdag 13 april 2016.11:58:37

Geachte leden van de IWV,
Ter informatie: afgelopen zaterdag was ereen uitzending van het radioprogramma
Argos, en verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorid’, waarin is beweerd dat de
NCTV in het geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen
naar Fox-IT. Zie jp://www.oneworld,nl/vrede-veiligheid/overname

Dit is niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de
overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek (uitgevoerd door onderzoekers van de
Radboud Universiteit) over de invloed van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot
de nationale veiligheid, gaat niet specifiek over de overname van Fox-IT. De
aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota bene al in de zomer, ruim voordat de
overname van Fox-IT bekend werd. Daarbij is het WODC-onderzoek ook niet geheim,
noch het feit dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het onderzoek. In de
voortgangsrapportage Economische Veiligheid aan de TK ( 4 januari 2016) is het
WODC-onderzoek dan ook gewoon genoemd.
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het svp weten; Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Wij kunnen de evt reactie dan
(helpen) verzorgen.
Vriendelijke groet,
IE
Program ma manager

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Postbus 16950 1 2500 BZ Den Haag t www.nctv,n?

E
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Van:
Aan:

Cc:

Onderwerp:
Datum:

Geachte leden van de IWEV,
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van het radioprogramma Argos, en
verscheen er een bijgaand artikel op ‘OneWorid’, waarin is beweerd dat de NCTV in het
geheim aan het WODC de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar Fox-IT.
Zie Ijtps://www,oneworld,nl/vrede-veilipheid/overname-cybersecuritybedriif-fox-it
cevaar-voor-nationale-veiHgjigj
Zoals jullie weten is dit niet juist. De NCTV heeft geen opdracht gegeven aan het
WODC voor een onderzoek naar de overname van Fox-IT. Het WODC-onderzoek, dat
wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit, gaat over de invloed
van buitenlandse aandeelhouders in relatie tot de nationale veiligheid, niet specifiek
over de overname van Fox-IT. De aanbesteding van het WODC-onderzoek liep nota
bene al deze zomer, ruim voordat de overname van Fox-IT bekend werd. Bovendien is
het WODC-onderzoek niet geheim, noch dat de NCTV opdracht heeft gegeven tot het
onderzoek. In de voortgangsrapportage van 4 januari is het WODC-onderzoek dan ook
gewoon genoemd:
‘Er is aandacht voor de wijze waarop buitenlands aandeelhouderschap van een in
Nederland opererend bedrijf toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op
beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale
veiligheid. Daarom heb ik de Radboud Universiteit opdracht gegeven deze vraag te
onderzoeken. Hierbij wordt zowel gekeken naar juridische mogelijkheden, als naar de
wijze waarop invloed en toegang tot informatie vorm kunnen krijgen in de praktijk. De
onderzoeksresultaten worden verwacht medio 2016; zij zullen u toekomen middels de
voortgangsrapportage economische veiligheid eind 2016.’
Het afgelopen weekend zijn door de media enkele vragen aan de NCTV gesteld. De
woordvoerder van V&J heeft daarbij bovenstaande woordvoeringslijn gehanteerd. Er is
contact geweest met Ronald Prins (CEO van Fox-IT) en de begeleidingscommissie van
het WODC-onderzoek. We zullen straks tevens opnieuw alle ISAC’s en onze Vitaal-
contacten informeren. Zij zijn vorige maand reeds actief geïnformeerd over het WODC
onderzoek.
Als jullie nog vragen hebben over deze kwestie, laat het weten. Ook horen we het
graag als jullie vragen krijgen van externen/media. Jullie reacties kunnen naarlE 1
en mij.
Met vriendelijke groet,

IE
Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Analyse en Strategie

Afdeling strategie

Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag

Postbus 16950 1 2SOD BZ 1 Den Haag

Uitzending Argos/artikel One World
maandag 11 april 2016 16:24:31

E.
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Onderwerp: update Argas/Fox-JT
Datum: maandag 11 april 2016 17:32:08

Allen,
Ik heb Secui-ity.nl onze reactie gestuurd nav de uitzending van Argos afgelopen
zaterdag.
Verder zal ik Fox-It desgevraagd laten weten dat er intern naar alle partners , maar
op dit moment nog geen nader contact gehad met hun legal counsel.
Groet,

Woordvoerder

Minsterle van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

8:1E
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Onderwerp: WOOC
Datum: vrijdag 8 april 2016 17:27:22

HiIE

Mij bereiken wat zorgelijke signalen over de studie die WODC/radboud nu uitvoert naar
aandeelhouderschap.
Voorlopig rapport zou in handen zijn van journalisten en morgen in programma Argos worden
gebruikt.
Geen idee of het klopt, weet jij meer?

Verder hoorde ik dat de onderzoekers ook de leden van JSACs benaderen om te interviewen. Lijkt
mij zeker niet de doelgroep. In ISACs immers primair operationele cyber-mensen.

Hoor graag.
Goed weekend,

E

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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1L_ JBD/DASIAS -

Van: IE ]BD/OUD_S8
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 13:53
Aan: IE j- BD/DII
CC: IE IBD/BSG/BVA
Onderwerp: Fox-IT vraag

De NCTV gebruikt de volgende systemen van FOX-IT
0

De NCTV gebruikt de volgende diensten van FOX-IT
c

De medewerkerlE belast met nationale economische veiligheid zal met jullie contact
opnemen.

Met vriendelijke groet,

Beveilioinoscoördinator
IE

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

IE
www.flCtv.flI

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van
onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder
legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Van: IE - BD/Dll
Verzonden: woensdag 16 december 2015 14:07

_______________

Aan:IE ornnl’; fr I@om.nl; IE jBD/Dll; IE 1 BD/DJI;
Ie I@minbzk.nl’;{e - @ind,minvenj.nl’; IE 1- BD/DGPQL/PMP/FMI;

_________

IE I@nfi.minvenj.nl; IE politie.nI’; [F 1@ind.minvenJ.nP; IE Iciib,minius.nIie
t- I@rvd

__________

IE Ireclassering.nl’; rE kRechtspraak nl, E BD/DSB/AB,

________________________________
____________________________

k,mlnvenj.nl’;

__________

IE I JUSTIS/IV; D/DFEZ/FICA; e - hBSG/BVA;

BD/DC/PM;
BDf BSG/BVA; IE IGDI/BV; BD/IVe
BD/DCS/NCSC/AEA; IE JBD/DII; E IBD/DVB/KIV;
IE )om.nl; Centraal Tactisch Beheer - DII; IE 1 BD/CBJ/C
Onderwerp: [G I-f Fox-IT vraag
Urgentie: Hoog



Beste coilegas,

Daarnaast een vraag over de overname van Fox-IT: weten jullie of jullie Organisatie contracten heeft
lopen met Fox-IT of Fox-Crypto?

Achtergrond van deze vraag
In de Werkgroep Bijzondere Informatie (WBI) is recent gesproken over de overname van Fox-IT door
het Engelse bedrijf NCC. Daarbij iSIB 1 vooral gesproken over_de impact dle dat kan hebben op

Defensie/MIVD coördineert dan ook het onderzoek naar de gevolgen van de overname. Van de
departementen is in WBI gevraagd een Inventarisatie te maken van contracten, diensten en belangen
die de Rijksoverheid bij Fox-IT heeftjC Bij ons (uitgezonderd
AIVD) gaat het dan primair om Ic

Voor wat betreft de contractzijde lo j Is DGOBR gestart met een onderzoek In de financiële
administratie, daar krijg Ik uiterlijk vrijdag een terugkoppeling van.

Voor wat betreftic 1 zou Ik met jullIe eenzelfde afspraak willen maken. Tijd is kort, dus geen
diepgaand onderzoek of uitgebreide rapportage, maar waar mogelijk wei aangeven wat in dezen
relevant Is of kan zijn. Info op hoofdlijnen. Dus product/dienst + bij welk onderdeel +

belang/vertrouwelijkheid (invalshoeken TB3 en KWAS), is voor nu voldoende.

Met vriendelijke groet,

IE 1 CISSP CISM CISA
Strategisch adviseur Informatlebeveiliging

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Informatisering en Inkoop
Afdeling Risicobeheersing
Turfmarkt 147 1 Den Haag 18N
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
Op vrijdag vrij

http ://www.justitie. ni/
-t

Justitie. Recht raakt mensen.

-----Oorspronkelijk_bericht--
Van: jE (BD/BSG/BVA
Verzonden: woensdag 16 december 2015 9:49

______________________

Aan: IE IBD/DII; Stam, IE IBD/DGRR; E

BD/DWJZ/SBR; IE l@dii.minjus.nl); IE jdj1.minjus.nl);IE ICISSP
IE 1- BD/DII
CC: I IBD/BSG/BVA
Oncierwerp:c5

c

2



Met groet,
IE <

5estarid:

3
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1BD/DAS/AS

Van: je IBD/OUDSB
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 10:43

Aan: IE 8D/DAS/AS

Onderwerp: FW: ter info: overzicht diensten en producten van FOX IT in gebruik bij NCTV

Met vriendelijke groet,

Beveiligingscoördinator

IE
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

E

www.nCtv. nI

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van

onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder
legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Onlirie. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Van: (E IBDIDSBIAB
Verzonden: dinsdag 8 december 2015 15:37
Aan:JE BD/NCTV; jE - BD/DCS
Onderwerp: ter info: overzicht diensten en producten van FOX IT in gebruik bij NCTV
IE
N,a.v. de overname van FOX IT door Engels bedrijf is DAS bezig met de strategische kanten Inzake

economische veiligheid van dit dossier.
Daarnaast heb ik — in overleg met jE laten uitzoeken welke diensten en producten de NCTV van

FOX-IT afneemt.
In jullie hoedanigheId als eindverantwoordelijke voor de bedrijfsvoering van de NCTV zie onderstaande

informatie.
Maandag a.s. staat voor MT geagendeerd de maandrapportage beveiliging waarin deze lijst ook is
aangekondigd.
NCSC

1



Algemeen

Groet,
IE

Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag Kamer M 06.316
Postbus 16950 1 2500 BZ j Den Haag
Secretaresse NS. Bihari ns,bihari®nctv.rninveni.nI 1 070-7515050

http:/fwwwjictv.nI

DB3

B, C

Wat betekent dit nu?
1

Conclusie
S, C

2
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____

1BD/PAS1

Van: IE IBD/0UD_SB
Verzonden: donderdag 10 december 2015 16:00

Aan: IE 1 SD/OUD_SB

Onderwerp: RE: bezoek accountmanager Fox-IT donderdag 17-12 a.s.

prima
Met vriendelijke groet,

Beveiligingscoördinator
IE

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 8Z Den Haag

www.nctv.nI

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van

onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder

legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Onhne. Samen voor een veilig digitaal Nederland,

Van: JE IBD/DSB/AB
Verzonden: donderdag 10 december 2015 15:54
Aan: IE 1- BD/DSB/AB; IE 1 BD/DCS/NCSC
CC: JE IBD/DSB/AB
Onderwerp: bezoek_accountmanager Fox-IT donderdag 17-12 a.s,
DagJE (E

_______________________________

accountmanager Fox-IT, JE

IG
Donderdag 17-12 a.s. 11:00 komt hij daarvoor langs.
Uiteraard begon hij ook over de ontwikkelingen bij Fox-IT en mogelijke vragen dle daarover leven.
Willen jullie dit bezoek van Fox-IT al aangrijpen om daarover in gesprek te gaan of kunnen we
daarvoor beter een ander moment in de toekomst kiezen?

Met vriendelijke groet,

Sr. adviseur ICT IControl

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Afdeling Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag
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E

________

BD/DAS/AS

Van: IE JBD/OUD_SB

Verzonden: dinsdag 24 november 2015 17:41
Aan: IE BD/OUDSB

Onderwerp: RE: Fox-IT wordt onderdeel van NCC Group

(B

Met vriendelijke groet,

Bevel lig ingscoördinator

Ia

Ministerie van Veiligheid en 3ustitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

www.nçtv.nl

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van
onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder
legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Van: IE IBD/DSB/AB
Verzonden; dinsdag 24 november 2015 9:16
Aan: IE D/DSB/A8; IE 1 BD/DSB/AB
Onderwerp: FW: Fox-1T wordt onderdeel van NCC Group
Heren,

Wat vinden wij hiervan, qua security?

Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf een mobiel apparaat.

From: IE
Sent: dinsdag 24 november 2015 8:3 1:42
To:IE IBD/DSB/AB
Subject: Fox-IT wordt onderdeel van NCC Group

Beste IE
In de afgelopen 15 jaar is Fox-lT, mede dankzij u, uitgegroeid tot een sleutelspeler in de Europese cybersecurity

markt. Ons security operations center (SOC) monitort de meest kritieke IT omgevingen, onze High Assurance

1



producten beschermen de meest gevoelige omgevingen en onze online fraude intelligence & detectietechnologie
bespaart banken en hun klanten miljoenen aanfrauduleuze transacties. We zijn hierdoor trots op de waarde die
onze technologie en diensten voor u betekenen.
We zien het als onze missie om innovatieve technologie en diensten te bieden die bijdragen aan een veiligere
samenleving. Deze missie heeft ons gebracht tot waar we nu staan, één van de weinige Europese partijen die
hoogwaardige cyber security technologie ontwikkelt die voorop loopt in de markt. Als gevolg van de hoge snelheid
waarmee onze markt zich momenteel ontwikkelt zijn we ervan overtuigd geraakt dat de tijd nu rijp is om een
volgende stap te zetten in deze missie.
Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen melden dat Fox-lT voortaan behoort tot de NCC Group. Op deze manier
worden we onderdeel van een groep met complementaire expertise en een sterk internationaal netwerk. Als
onderdeel van de NCC Group, is Fox-IT in staat u een completer portfolio van producten en diensten te bieden, en
kunt u profiteren van de kennis die we vergaren door breder te opereren In internationale omgevingen.
Als onderdeel van NCC Group, zullen we deel uitmaken van een wereldwijd team /an meer dan 1000 security
professionals, verspreid over 30 locaties in 3 continenten. Dit betekent dat u toegang heeft tot een grootschalig
netwerk van experts met specialistische kennis over een breed spectrum van sectoren en technologieën.
We zien veel voordelen in samen gaan met NCC Group, maar uiteindelijk zal onze belofte aan u als cliënt hetzelfde
blijven: de partner zijn aan wie u uw meest kritieke beveiligingsbehoeften kunt toevertrouwen. Mocht u meer
informatie willen dan horen we dit graag van u, We kijken er naar uit onze relatie met u voort te zetten, maar nu als
“Fox-lT — part of the NCC Group”l
Het persbericht is te vinden op: https ://www.fox-it.com/docs/20151124-pressrelease-en.pdf Meer informatie over
de NCC Group is te vinden op: https://www,fox-it.com/docs/20151124-background-ncc.pdf
Met vriendelijke groet
Kind regards,

IE 1

______________________________________________________

Zonr e recLo cnelu IIE
IE .

Oof PrnsI’a [)ft

F0
i U1f ij

L.’ c:n . FOX-n.CUM
KvR HogLinden 27301324

Pij bezoek aan het Fox- T pand dient ii in het nent te zijn van een geki.i dnt’fcatebew1s.Voor meer irVormatie
htI/fox-itcorn/ncd&ftJ
V\Ihen visirrio the Fo-tT :rtcei) yci wil need to sho. a vahd •dr,rfcerIon dccumem For niore informaion please read here

O$ T SecwïlySuppher
Winner Computable Award 2015 - Of the Vear

2
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jË D/DASJAS

Van:

Verzonden:

Aan:

CC:
Onderwerp:

IE IBD/OUD_SB
vrijdag 18 december 2015 13:57

[ 1 BD/OUD_SB;IE BD/QUD_S8

IE IBD/OUD_SB
RE: NCTV en FOX-IT

Melding is doorgestuurd. IE pakt het verder op.
Met vriendelijke groet,

Beveihgingscoördinator

fs
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

fs
www.nctv.nl

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van

onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder

legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Van: JE DJDSB/AB
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 10:27
Aan:[ IBD/DSB/AB

__________

CC; )s JBD/DSB/AB; Is IBD/DSB/AB; E 1 BD/DSB/A13

Onderwerp: RE: NCW en FOX-IT
Ja, wat mij betreft. Sturen jullie door?
Alleen in de zin “NCTV is gebrUikt” het woordje “is” weglaten

Van: IE 1. BD/DSB/AB
Verzonden: donderdag 17december 2015 15:10
Aan: IE - BD/DSB/AB

_____________

CC:JE D/DSB/AB;lE D/DSB/AB; Is (-BD/DSB/AB

Onderwerp: RE: NCTV en FOX-IT
Hallo Is
Bijgaand een samenvatting van onderstaand overzicht voor doorzending naar de BVA.

De NCTV is gebruikt de volgende systemen van FOX-IT

De NCTV is gebruikt de volgende diensten van FOX-IT

Is dit voldoende?

Met vriendelijke groet,

[5

c

1.



NCTV, Directie Strategie en bedrijlsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZj Den Haag 1

E

IE
IE

Bezoekadres:
Turfmarkt 147, 2511 OP Den Haag

Van: IE IBD/DSB/AB
VenrnLdeIernbf2OlSl22

______

CC: E 8D DSB AB 6 BD/DSB/AB; IE IBDIDSBIA8

E
er : n FOX-1T

Met dan aan E bijgaand een inventarisatie producten/diensten die de NCTV afneemt van FOX
IT.
NCSC

DB3

2



Algemeen

Met vriendelijke groet,

IE

NCTV, Directie Strategie en bedrijfsvoering
Postbus 16950 2500 BZj Den Haag

email

Bezoekacires:
Turfmark 147, 2511 OP Den Haag

3
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[_*____________ -—

Van: IE IBD/OLJD_SB
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 17:21

Aan: IE JBD/DAS/AS
Onderwerp: RE: WBI

Ik zet hem even uit, verwacht de BVA VenJ.

Met vriendelijke groet,

BeveiIigingsoördinator

IE

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 2500 BZ 1 Den Haag

www.nctv.nl

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van
onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder
legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Van: E I BD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 17:06
Aan: [E BD/DSB/AB
Onderwerp: RE: WBI

Excuus ik quote m fout IE 1 Het is de werkgroep bijzondere informatiebeveiliging.,.

htti,://wetten.overheid.nl/8WBR0018483/geldigheidsdatum 1112-2015

mvg

IE

Van: E IBD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 17:05
Aan:[E 1 BD/DSB/AB
Onderwerp: WBI

HollE jweet jij van de werkgroep beveiliging informatie? En wie daar namens V&J Inzit?

De WBI heeft opdracht gekregen om een gezamenlijke analyse over Fox-IT te maken en Ik wil mijn
vragen (En die van het NCSC) dus graag daar. neerleggen. En dat geldt natuurlijk ook voor jou en

IE Itav de diensten die de NCTV afneemt van Fox.

Hartelijke groet,

IE



—

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH j Den Haag 1 www.nctv.nI

E 1•••

2
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]/DAS/AS

Van: IE IBD/OUD_SB
Verzonden: donderdag 17 december 2015 11:27
Aan: Ie IBD/DAS/AS
Onderwerp: RE: WBI

Ben je binnen? Graag even afstemmen
Met vriendelijke groet,

Beveiligingscoördinator

IE

Ministerie van Veilighejd en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ Den Haag

IE

wwwnctv.nl

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van
onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder
legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Van: IE D/DSB/AS
Verzonden: donderda9 17 december 2015 11:26
Aan: IE IBD/DSB/AB
Onderwerp: RE: WBI

___________ __________

Hoi IE 1 merci. Ik dacht dat Ie BZK was. Ik kreeg vanuit het NCSC de naam Ie
IE die namens V&J in die werkgroep zou zitten. Ik probeer nu contact met hem te krijgen.
Ik ben benleuwdl
Mvg
IE

Van:IE FBD/DSB/AB
Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:44
Aan:[ IBD/DSB/AS
Onderwerp: RE: WBI
E
E ladviseur BVA
Met vriendelijke groet,

Beveiligingscoördinator

Ie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

E

.1 II,..V.IH

Houdt u er rekening mee dat u zich als bezoeker van
onze locatie dient te kunnen legitimeren. Zonder
legitimatie wordt u helaas geen toegang verleend.

Alert Online. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

van:IE IBD/DSB/AS
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 17:06



Aan:IE JBD/DSB/AB
Onderwerp: RE: WBI

_____

Excuus ik quote m foutlE 1 Het is de werkgroep bijzondere informatiebeveiliging..
http://wetten.overhejdnh/BWBR0018483/geldjciheidsdatum 1 1-12-2015
mvg

IE
Van:IE _J BD/DSBIAS
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 17:05
Aan: IE D/DSB/AB
Onderwerp: WBI
Hol te 1 weet jij van de werkgroep beveiliging informatie? En wie daar namens V&) Inzit?

De WBI heeft opdracht gekregen om een gezamenlijke analyse over Fox-IT te maken en Ik wil mijn
vragen (En die van het NCSC) dus graag daar neerleggen, En dat geldt natuurlijk ook voor jou en
Ie )tav de diensten dle de NCTV afneemt van Fox.
Hartelijke groet,

E

Senior Adviseur

Ministerie van Veiligheid en .Justêtie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag 1 www.nctv.nl

2



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

IE -1
dinsdag 26 april 2016 11:17

IE
FW: CVIN Fa,-1T
Nota Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder lnformatie.pdf

van:IE
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 11:15
Aanj
Onderwerp CVIN Fox-TT

HollE

Bij deze dat stuk.

Met vriendelijke groet,

[E

(

i



(



IE 1
maandag 25 april 2016 11:47

IE
CVIN ledenljst en Analyse Fox-it
Brief C[VD Analyse Fox-IT na overname NCC Group Bijzondere Informatie.pdf;
Digitale verzendljst CVIN leden versie 20160405.pdf Nota Analyse Fox-IT na
overname NCC Group Deel 1 Bijzonder Informatiepdf

Let op: ik lees niet continu STG netwerk (Rubri) uit dus geef me svp een seintje wanneer ik je kan helpen.

(

(

Groet

IE
[E

[ZZ

____

Van:
Verzonden:
Aan:
Oriderwetp:
ijIagen:

Bij deie,

t



(



IE
IE

Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzondere informatie

Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder lnformatie_15pdf

t

(

In de bijlage tref je aan een Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzondere informatie.

Vr. Gr. F0 NCC

1175

Van:

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Verzonden: woensdaq 20 april 2016 17:23

1



(
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Van: IE
Verzonden: donderdag 7 april 2016 10:24
Aan: jE
CC: IE
Onderwerp: RE: annotatie CVJN -FoxiT

Thx!

Van:$E
Verzonden: donderdag 7frI 2016 10:20
AanilE
cC:IE
Onderwerp: annotatie CVIN -FoxiT

Dag

Onderstaand een stukje over Fax T tbv CVLN morgen:

0
c

8,0

o

1



eens?

2
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

IE
maandag 4 april 2Ulb iu:56

1E
IE 1

RE: Foxit

HaIE
Dank voor je terugkoppelingE

Laten we maar weer even overleggen.

Groet,IE

Van:IE
Verzonden: donderdag 31 maart 2016 16:06
Aan:Ip
CC:IE
Onderwerp: RE: Foxlt

HoIE

Hier de terugkoppeling van mijn gesprek metlE

-Hij heeft jouw reactie nog niet gezien; deze zien nog in de Riddle.

IB
-De analyse is Intern bij het NBV aangehouden om de volgende redenen:

-De behandeling van de analyse in het CVIN wordt uitgesteld/doorgeschoven wegens andere prioriteiten op

dit moment

IB
-De komende week komt de directeur Financiën van Economische Zaken bij het NBV langs om dit onderwerp te

bespreken.

B, C

We bellen!

Met vriendelijke groet,E

van:IE
Velzonden: donderdag 31 maart 2016 14:53
Aan:IE
CC: IE
Onderwerp: Foxit

DagJE

Conform onze afspraak, hier mijn eerste reactie op de NBV analyse:

B



- Algemene opmerldng:f S

8

• De vetgedrukte punten zijn punten die we Dick willen meegeven in de annotatie voor CVIN, cie rest is meer ter info.

Nu moet ik rennenl Fijn dat jij even metlE Ibelti
GroetE

2
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[E

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 31 maart 2016 15:53

JE

T.a.v NBVjE

(

(

DagJE

Zoals beloofd hieronder de opmerkingen varE mij. Ik begrijp het als het voor jullie te kort dag is om

eventuele suggesties door te voeren, maar we wilfen ze In ieder gevat aan jullie meegeven.

Met vriendelijke groet,

B

8, C



(
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Van:
Verzonden:

(

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

HaIloE

Zie de bijlage.

Groet, NCC

1E1
dinsdag 29 maart 2016 13:55

IE
concept risicoanalyse FOXJT na overname NCC Group / Bijzondere Informatie

TAV NCPJ .pdf; Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder

Tnformatie_2.pdf

(



. (.



fE
donderdaq 24 maart 2016 11:27

1E
Fox IT
NCTV .pdf Concept Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder

Informatie.pdf

Ho1jE

Zie bijlage.

Groet

jE

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(
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Hoi[E

Zie bijlage.

[E.
donderdag 24 maart 2016 11:27

IE
Fox IT

Groet
E /FONCC

[z::zz_.J
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen: NCTV .pdf Concept Analyse Fox4T na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder

lnformatie.pdf

(



t
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Van:
Ver2onden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Dames,

IE
dinsdag 22 maart 2016 14:37

IE
NBV conceptanalyse FOX deel 1
FOX conceptanalyse deel 1 - NBV.pdf

Bijgevoegd het digitale exemplaar.

IE jenik hebben afgesproken ieder achter eigen PC punten voor de toekamstscenario’s uit te werken

waarbij we zullen Ingaan op:
- Risico’s;
- Waarschijnlijkheid;

Termijn waarbinnen manifestatie nlaatsvindt.

GroetIE
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

To jDoeik!

IE
donderdag 3 maart 2016 16:44

-

RE: Foxff

Vriendelijke groet,E

Mvg

GroetjE

Van:IE
Verzçrnden: woensdaci 2 maart 2016 17:20
Aan:jE 1
Onderwerp: RE: Fox-IT

Thanks, ga ik ook toevoegen! En dn gaat het hele pakketje naar Dick en Patricia voor richting het CVIN,

IE Ipraat jij E bij EnIE ]doen jullie dat voorlE IPrateri, kan ook gewoon uitprinteri en

meegeven zijn na uurlijk c -

______________

IE
van:(E
Verzonden: wpensdag 2 maart 2016 17:10

Aan:IE
Onderwerp: RE: Fox-IT

HollE 1
B, C

Met vriendelijke roetE

Van:IE 1
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 12:06

Aan:IE
Onderwerp: RE: Fox-IT

HoijE



Van:[E
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 19:15
Aan:JE
Onderwerp: Fox-IT

Collega’s

Tbv het CVIN van vrijdag wil ik het volgende aan Dick meegeven over ons overleg van de 17e. Vergeet ik iets? Heb ik
iets verkeerd gehoord?

Grts

IE 1
Wvttk

B, 0

2
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Van;
Verzonden:
Aan:

JE
donderdag 11 februari 2016 11:06

E
CC; E
Onderwerp: RE: concept annotatie

Thx. Naar

____________

Van:IE
Verzonden: donderdag 11 februari 2016 9:42
AanJE
cc:LE
Onderwerp: RE: concept annotatle

Hoi slecht minimale wijzigingen,JB

Thanks

IE
Van:[E
Verzonden: woensdag 10 februari 2016 17:15
Aan:IE
CC:IE
Onderwerp: concept annotatle

HiJE

Hier moeten jouw opmerkingen/ aanvullingen nog in. Ik heb even iets gezegd bij de conclusies over Fox IT: kijk daar

graag even naar.

Van:jE
Verzonden: çlinsdpçi 9 februari 2016 18:39
Aari:IE 1
CC:[ËE
Onderwerp: RE: Intensivering inzet MIVD

B

Grt5

IE
Van:fE
Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 12:50

1



Aan:IE
CC:IE
Onderwerp: FW: Intensivering inzet MIVD

E 7
Dit is door MIVD aangekondigde stuk.

IE
Van:IE
Verzppden dinspci 9 februari 2016 1238
Aan:IE
Onderwerp: Intensivering Inzet MIVO

GroetNCC F0

2
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zZZZ
IE

donderdag 3 december 2015 17:10
IE

RE: annotatie Fox-IT tbv CVIN

Van:IE
Verzonden: donderdag 3 december 2015 16:57
Aan:E
Onderwerp: anriotatie Fox-IT tbv C’1N

Collega’s hieronder de builets die In de dossiers van Dick en Patricia zijn gestoken. Vooralsnog niet duidelijk wie
van de twee gaat!
Hartelijke groet,

E

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

8

8,0
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Van: IE nctv.minvenj.nI>

Verzonden: donderdag 3 december 2015 10:46
Aan: IE 1
Onderwerp: FW: Overname Fox IT door NCC Group.docx
Sijlagen: Overname Fox IT door NCC Group.docx

Van:JE 8D/DRD/ANTMD
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 20:40
Aan:IE SD/DSB/AS
Onderwerp: FW: Overname Fox IT door NCC Group.do

DaE
Bijgevoegd een eerste korte feitenimpressie van fox, NCC group en aandachtspunten daaromtrent.

Groet,IE

Sent with Good (wvw,!ood.com)

From:IE 1 BD/DRD/ANTMD
Sent: dinsdag 24 november 2015 16:59:16
To: E BD/DRD/ANTMD
Cc: E - BD/DCSJNCSC/AEA;jE BD/DRD/ANTMD
Subject: Overname Fox IT door NCC Group.docx

DagE

Op verzoek vanlE Iheb Ik een paar feiten mbt de overname van FoxIT op een rijtje gezet.
NCSC E&A was ook al aan de slag, ik heb hun Info so far opgenomen.

zijn vragen aan de NBV en Zoetermeer algemeen uitgezet.
E wil graag wat info om Dick te kunnen informeren, mar nu hebben we vooral nog vragen.

GroetE

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ii niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt 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 Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmissiori of messages.

Ministry of Security and Justice
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«1
-

vrijdag 29 april 2016 17:42

IE
LE

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

___________________

Onderwerp; Fox-IT

Collega’s,

Volgend op mn malitje op het andere web een uitgebrelciere terugkoppeiing.B, 0

B,C

B, C

1



Fijn weekend!

IE

2
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Van: IE 1
Verzonden: donderdag 28 april 2016 17:49
Aan: E

E
Onderwerp: CVIN dossier 29 april
Bijlagen: 20160429 Annotatie pNCTV_ CVIN 29 april 2016,docx; Agenda CVIN 29 april

2Ol6.pdf Begeleidende nota N CTV CVIN 29 april 2016,pdf Bijlage 1_Scenarios met
irnpact en het huidige overheidsinstrumentarium.pdf; Brief CIVD Analyse Fox-IT na
overname NCC Group Bijzondere lnformatie.pdf CVIN notitie_Beoordeling
instrumentarium bij voorstelbare risicos Fox-Crypto in nabije toekomst.pdf Nota
Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder lnformatie.pdf; Verslag
CVLN 8 april.pdf

Collega’s,

Hierbij het CVIN-dossier met annotatie zoals dit vanmiddag naar Dick en Patricia zijn gegaanjC

Ic

_____ _____

Met dank aalE 1ioor hun bijdragen aan de notitie en de brainstormsilE wil jij!1enIE 1
informeren?)

Op onze K-schijf reeds in de CVIN map epIaatst.

Mvg

IE





1188 1

Van; IE
Verzonden: maandag 25 april 2016 12:09
Aan: IE
CC: IE
Onderwerp: Verzending CV1N
Bijlagen: Bijlage 1_Sceriarios met impact en het huidige overheidsinstrurnentarium.pdf; CVIN

notitie_Beoordeling instrumentarium bij voorstelbare risicos Fox-Crypto in nabije
toekomst.pdf Digitale verzendljst CVIN leden versie 20160405.pdf Begeleidende
nota CVIN 29 april 2016.pdf

MercilE

Hierbij de stukken voor het CVIN:
1- Oplegbriefje
2- Notitie
3- Bijlage

En de verzendlijst die net bij de stukken van de dienst zat. Superveel dank!

mvg

FE

van:IE
Verzonden maandag 25 april 2016 11:47
Aan:IE
Onderwerp CV]N ledenlijst en Analyse Fox-It

Bij deze,

let op: ik lees niet continu STG netwerk (Rubri) uit dus geef me svp een seintje wanneer ikje kan helpen.

Groet
jE
jE



t
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1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

.-

woensdag 2 maart 2016 17:28

E
E

annotatie (VIN
20160301 Annotatie CVIN 4 maart 2016_agendapunt S en wvttk fox,docx

(

(

HoijE 1
Ik heb na even gecheckt te hebben metlE Inog 3 punten gewijzigd. Een over agendapunt 5 en 2 over

Fox.
Kan het zo nog mee?

Grts



N

(.

(
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[Z ZZJ
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

HoiËthanks, en het antwoord is ja, dat is het. Ik zal het expliciet toevoegen, dat geeft nog meer invulling aan
het geheel.
Grts

IE

van:IE
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 12:06
Aan:tE
Onderwerp: RE: Fox-IT

HoifE

Van:[E
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 19:15
Aan:IE 1
Onderwerp: Fox-fl

Collega’s

Tbv het CVIN van vrijdag wil ik het volgende aan Dick meegeven over ons overleg van de 17e. Vergeet ik iets? Heb ik
iets verkeerd gehoord?

G rts

JE

IE
woensdag 2 maart 2016 17:16

— 1
IE

RE: Fox-IT

8, C
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

IE
donderdag 11 februari 2016 9:42

IE
IE

RE: concept annotatie
20160211 Annotatie CVJN 12 februari 2016 bis.docx

Hoi1 slecht minimale wijzigingenB

Thanks

IE

_____________

van:IE
Verz9nden: woensdag Jt1ruari 2016 17:15
Aan:IE
CC:IE 1
Onderwerp: concept annotatie

Hi

Hier moeten jouw opmerkingen/ aanvullingen nog in. Ik heb even iets gezegd bij de conclusies over Fox IT: kijk daar
graag even naar.

IE

van:IE
Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 18:39
AaqIE
CC:IE

Grts

IE

Van:IE 1
Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 12:50
Aan:IE
CC:LE
Onderwerp: FW: Jntenslvering Inzet MIVD

[E

Dit is door MIVD aangekondigde stuk.



IE
Van:IE
Verzônden: dinsdag 9 februari 2016 12:38
Aan:IE
Onderwerp: Intensivering inzet MLVU

Groet NCC F0

2
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

jE 1
vrijdag 4 december 2015 15:28

[
RE: annotatie Fox-IT tbv CVIN

[J 1dak, wat goed dat je die kerel hierover sprakl
Ik wacht even de reactie uit het CVIN af en dan waarschijnlijk nog wel even dit onder de aandacht brengen bij Dick...
Dit gaat ons ook aan: zie Surfnet.

Grts
[Ëj

Van:IE
Verzonden: donderdag 3 december 2015 17:10
Aan;1E 1
Onderwerp: RE: aririotatle Fox-IT tbv CVIN

van:IE
Vr7nndrI: donderdari 3 december 2015 16:57
Aan:IE
Onderwerp: annotatie Fox-IT tbv CVIN

Collega’s hieronder de bullets die in de dossirs van Dick en Patricia zijn gestoken, Vooralsnog niet duidelijk wie
van de twee gaati
Hartelijke groet,

Overname Fox-IT

_________________________________________

B

B

B, C

1
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Van:
Verzonden:
Aan:

IE
dinsdag 12 april 2016 16:26

IE
FW:JE
201uuLoncep nalyse Fo-lT na overname NCC Group ,pdf NCTV .pdf

Collega’s dit zou een nieuwe versie moeten zijn_
Noortje, kun jij het doorsturen/uitprinten voor[

van:IE
Verzonden: maandag 11 april 2016 17:33
Aan:IE
Onderwerp:(E

Collega,
Bestemd voo E

Groet, F0

IE

Onderwerp:
Bijlagen:

G rts
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Van: IE 1
Verzonden: donderdag 14 april 2016 13:18
Aan: IE
Bijlagen: Scenarios niet impact en huidig instrumentarium,docx

Hierbij het schema zoals die naar de MIVO is gegaan.
Kijken jullie ook nog even kritisch mee?

(



êww,.wfl,vt trffinwzrP.’vr.1wr. ‘ ‘.%. t.

(

(



nalayse
Analyse Fox-IT deel 3docx

Er komt toch van alles tussen. Beter dan dit wordt het even niet voor nu, Is het mogelijk dat jullie vanmiddag een
eerste slag voorvolzinnen doet, waar i kmorgen mee verder kan?

Estafetteprocesje van maken ;-)

Grts

IE

195

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Collega’s

IE
donderdag 14 april 2015 14:02

IE





L1
-

Van: IE
Verzonden: donderdag 14 april 2016 19:16
Aan: IE
Onderwerp: FW: tbv verzenden aan AIVD
Bijlagen: Reactie op concept analyse.docx

Tkn

Van:IE
Verzonden: donderdag 14 april 2016 19:16
Aan:IE 1
Onderwerp: lbv verzenden aan AIVD

IE merci, bijgevoegd een document voor verzending aan de AJVO tav:

E

Alvast veel dankl
Mvg

IE
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zzz:
Van; IE

donderdag 21 april 2016 18:30
IE

zending aan AJVU/MIVU
CV!N notitie.Beoordeling instrumentarium bij voorstelbare risicos Fox-Crypto in
nabije toekomstdocx

Met veel dankl

IE

Graag verzenden aan:
AIVO:

E

MIVD:

E

Verzonden:
Aan:
CC: IE
Onderwerp:
Bijlagen:



t
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[E

____________

Van: IE
Verzonden: maandag 25 april 2016 12:09
Aan: IE.
CC: IE
Onderwerp: Verzending CVIN
Bijagen: Bijlage 1Sceriarios met impact en het huidige overheidsinstrumentarium.pdf; CV]N

notitie..BeoordeIing instrumentarium bij voorstelbare risicos Fox-Crypto in nabije
toekomst.pdf; Digitale verzendljst CVIN leden versie 2016040S.pdt Begeleidende
nota CVIN 29 april 2016.pdf

MercilE

Hierbij de stukken voor het CVIN:
1- Oplegbriefje
2- Notitie
3- Bijlage

En de verzendlijst die net bij de stukken van de dienst zat. Superveel dank!

mvg

E

yerzonden: maandag 25 april 2016 11:47
Aan:jE
Onderwerp CVIN ledenlijst en Analy5e Fox-It

Bij deze,

Let op: ik lees niet continu STG netwerk (Rubri) uit dus geef me svp een seintje wanneer ik je kan helpen.

Groet

E
E

t



(

(
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Bij deze dat stuk.

Met vriendelijke groet,

rE 1

fE

Van[E
Verzonden: dInsdag 26 april 2016 11:15
Aan:IE
Onderwerp: CVN Fox-IT

HoijE 1

JE’
dinsdag 26 april 2016 11:17

FW: CVIN Fox-IT
Nota Analyse Fox-tï na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder lnformatie.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:



• • 1
• . -

t

(
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Van: IE
Verzonden: donderdag 28 april 2016 17:49
Aan: JE

IE
Onderwerp: CVIN dossier 29 april
Bijlagen: 20160429 Annotatie pNCTV_ CVIN 29 april 2016.docx; Agenda CVIN 29 april

2016.pdt Begeleidende nota N CTV CVIN 29 april 2016.pdf; Bijlage 1_Scenarios met
impact en ht huidige overheidsinstrumentarium.pdf Brief C[VD Analyse Fox-IT na
overname NCC Group Bijzondere !nforrnatie.pdf CVIN notitie_Beoordeling
instrumentarium bij voorstelbare risicos Fox-Crypto in nabije toekomst.pdf; Nota
Analyse Fox-IT na overname NCC Group Deel 1 Bijzonder Informatie.pdf; Verslag
CVIN 8 aprilpdf

Collega’s.

Hierbij het CVIN-dossier met annotatie zoals dit vanmiddag naar Dick en Patricia zijn gegaanf

Met dank aani !voor hun bijdragen aan de notitie en de brainstormsllE fr’il jij enlE
Informeren?)

Op onze K-schijf reeds in de CVIN map geplaatst.

Mvg

IE

1
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