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Onderwerp Uw Wob-verzoeken inzake Fox-IT beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte

In uw brief van 26 mei 2014, ontvangen op 28 mei 2014, heeft u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) Informatie verzocht over
correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

U vraagt om alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en
contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen). In uw verzoek geeft u aan dat
daarbij kan worden gedacht aan: onderzoeken, evaluaties, rapportages,

overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele
processen-verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen,
overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen,
concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e
mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten
met betrekkingen tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierappoftages,
programma’s, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling,
projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten
met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 5 juni 2014,
kenmerk 526325.

In de brief van 23 juni 2014, kenmerk 532871, is de beslistermijn met vier weken

verdaagd.

Over dit verzoek hebt u op 24juni 2014 contact gehad met
Tijdens dit gesprek is besproken dat uw verzoek doelt op

openbaarmaking van informatie over contracten met Fox-if en informatie die
verband houdt met deze contracten, waaronder onder andere informatie over de
onderhandelingen die vooraf zijn gegaan aan het sluiten van deze contracten,

tenders- en aanbestedingsprocedures en implementatieplannen die betrekking

hebben op deze contracten. U hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in de

burger- en mensenrechtelijke kanten van contractsluiting en in de selectiecriteria

aan de hand waarvan is besloten over te gaan tot contractsluiting. Met uw
instemming Is de zoeksiag naar informatie beperkt tot de periode 2009-2014.
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heeft u medegedeeld dat naar de gevraagde informatie wordt Directie Wetgeving en

gezocht binnen de dienstonderdelen van het bestuursdepartement van het Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken

ministerie van Veiligheid en Justitie, onder andere bij het bureau
Beveiligingsautoriteit (de afdeling die verantwoordelijk is voor alle aspecten van

Datum
integrale beveiliging) van het ministerie en de Nationaal Coördinator 31 oktober 2014
Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Ons kenmerk

Bij brief van 18 juli 2014, kenmerk 542538, is bevestigd dat u hebt ingestemd
579908

met verlenging van de termijn waarin moet worden beslist op uw Wob-verzoek tot
21 augustus 2014. In deze brief is tevens bevestigd dat aan het bestuur van Fox
IT een zienswijze zal worden gevraagd over de voorgenomen openbaarmaking
van documenten.

In uw brief van 11augustus 2014, ontvangen op 12augustus2014, heeft u een
aanvullend Wob-verzoek ingediend waarin u hebt verzocht om informatie inzake
correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van uw eerdere Wob
verzoek van 26 mei 2014 over correspondentie, contacten en contracten met Fox
IT (of vergelijkbare namen). In uw verzoek van 11 augustus 2014 geeft u aan dat
daarbij kan worden gedacht aan: onderzoeken, evaluaties, rappoftages,
overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenhijsten, formulieren, eventuele
processen-verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen,
overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen,
concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e
mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten
met betrekkingen tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages,
programma’s, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling,
projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten
met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

Bij brief van 18 augustus 2014, kenmerk 551496, is bevestigd dat u hebt
ingestemd met verdere verlenging van de termijn waarin moet worden beslist op
uw Wob-verzoek van 26 mei 2014 tot 1 november 2014. Tevens is in deze brief
bevestigd dat met u is afgesproken dat de behandeling van uw Wob-verzoek van
11 augustus 2014 bij wijze van dienstverlening wordt meegenomen bij de
behandeling van uw Wob-verzoek van 26 mei 2014.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-aftîkelen
verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoeken zijn in totaal 137 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn genummerd en opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage
2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de inventarislijst,
zodat per document duidelijk is wat is besloten.

In het kader van de behandeling van uw Wob-verzoek van 26 mei 2014 over
informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of
vergelijkbare namen) zijn de documenten met nummers 1 tot en met 108, 112,
120 tot en met 137 aangetroffen. Deze documenten zijn afkomstig van de
dienstonderdelen van het bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid
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en Justitie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Directie WetgevinQ en

Beveiligingsautoriteit. In de inventarislijst is per document met de aanduiding )uridIsche Zaken
Sector Juridische Zaken

‘NCTV’ en de aanduiding ‘BVA’ aangegeven of het document afkomstig is van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid of van de

Datum
Beveiligingsautoriteit. 31 oktober 2014

In het kader van de behandeling van uw Wob-verzoek van 11 augustus 2014 over
informatie inzake correspondentie, contacten en bijeenkomsten ten aanzien van
uw eerdere Wob-verzoek van 26 mei 2014 over correspondentie, contacten en
contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen), zijn de documenten met
nummers 109 tot en met 111, 113 tot en met 119 aangetroffen. Ik heb
geconstateerd dat onder deze documenten zïch een e-mailbericht bevindt van een
medewerker van mijn ministerie van 18 juni 2014, waarin uw originele Wob
verzoek van 26 mei 2014 ter kennisname is doorgestuurd aan Fox-IT. Dit is
abusievelijk gebeurd, in afwijking van de voorgeschreven gang van zaken bij de
behandeling van Wob-verzoeken. Ik bied u hiervoor mijn verontschuldigingen
aan.

Zienswijzen

U bent er in de brief van 18 juli 2014 over geïnformeerd dat er een derde
belanghebbende is bij de openbaarmaking van de documenten die onder uw Wob
verzoeken vallen en dat deze in de gelegenheid is gesteld hierover zijn zienswijze
te geven. De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn
belangenafweging meegenomen. levens zijn het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken
geraadpleegd, omdat aan deze ministeries wordt gerefereerd In een aantal
documenten dat onder mijn ministerie berust en dat ik heb betrokken bij de
behandeling van uw Wob-verzoek.

Besluit

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken.
Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.

Overwegingen

De door u gevraagde informatie maak ik gedeeltelijk openbaar. Voor het overige
weiger ik openbaarmaking op de hierna genoemde weigeringsgronden van de
Wob.

Voor de documenten die gedeeltelijk openbaar worden gemaakt en die zijn
opgenomen in de bijlagen alsmede voor de documenten die integraal worden
geweigerd is in de inventarislijst met nummers opgenomen op welke
weigeringsgrond(en) van de Wob openbaarmaking wordt geweigerd. Voor de
documenten die gedeeltelijke openbaar worden gemaakt en die in de bijlagen zijn
opgenomen, is in elk afzonderlijk document per onderde& met nummers
aangegeven welke weigeringsgrond(en) van de Wob op dit onderdeel van
toepassing is of zijn. De nummers 1 tot en met 4 corresponderen met de
hieronder genoemde welgeringsgronden van de Wob.
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Grond 1: bedrijfs- en fabricagegegevens Directie Wetgeving en
Artikel 10 eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken Juridische Zaken

Sector Juridische Zakenvan informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de

Datumoverheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige 31 oktober 2014
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische Ons kenmerk

bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In de documenten waarbij op de inventarislijst weigeringsgrond 1, is vermeld,
staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens betreffen prijzen van geleverde
producten, uur-tarieven voor geleverde diensten, aantallen van geleverde
producten en diensten alsmede leveringstermijnen van producten en data waarop
en waar-tussen diensten worden geleverd, productiecapaciteit en contracts- en
betatingsvoorwaarden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan het ministerie
medegedeeld.

Uit deze informatie, die in het kader van de dienstlevering van Fox-IT aan mij is
overhandigd, kan concurrentiegevoelige informatie worden afgeleid. Deze
informatie geeft inzicht in de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de
afzet van producten en de financiële bedrijfsvoering van het bedrijf. Gelet op de
dienstverlenende sector waarin het bedrijf actief is, namelijk de sector van
bijzondere beveiligingsoplossingen op het gebied van 1cr, zouden concurrenten
bij openbaarmaking van deze gegevens mogelijk wetenswaardigheden kunnen
afleiden en inzicht kunnen krijgen in bijvoorbeeld de prijzen, de afzet van de
producten en diensten en andere bedrijfs- en fabrlcagegegevens. Ik maak deze
informatie dan ook niet openbaar. Dit is overeenkomstig jurisprudentie waarin is
bepaald welke gegevens zijn aan te merken als bedrijfs- en fabricagegegevens. Ik
verwijs hiervoor naar AbRVS 3 oktober 2012 ECLI:NL:RVS:2012:BX8990 en
AbRVS 11juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9270.

Grond 2: economische en financiële belangen van de overheid
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen de economische of financiële belangen van -onder meer- de Staat.
Bij de documenten waarbij op de inventarislijst weigeringsgrond 2, is vermeld, is
het financiële belang van de Staat in het geding waar het gaat om informatie over
prijzen uit facturen, opdrachten en contracten alsmede informatie uit e
mailwisselingen met medewerkers van het bedrijf over contractsvoorwaarden.

De financiële belangen van de Staat worden geschaad als bekend wordt welke
prijs de Staat bereid is te betalen en welke voorwaarden worden geaccepteerd
voor ICT-beveiligingsoplossingen die specifiek worden ingezet door de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Beveiligingsautoriteit ten
behoeve van hun taakuitoefening en van de beveiliging van de ICT-infrastructuur
van het ministerie. Het belang van openbaarmaking van dergelijke informatie
over prijzen en contractsvoorwaarden weegt niet op tegen deze belangen.

Op grond van de belangenafweging tussen het algemeen belang van
openbaarmaking en de financiële belangen van de Staat, komen de passages uit
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deze documenten niet voor openbaarmaking in aanmerking. Openbaarmaking van Directie WetgevinQ en
de genoemde informatie zou de onderhandelingspositie van mijn ministerie in de )uridische Zaken

Sector Juridische Zakentoekomst ernstig verslechteren. Inzicht in deze gegevens leidt er toe dat
potentiële aanbieders van dezelfde producten en diensten die momenteel worden
afgenomen van het bedrijf in kwestie exact zullen weten tegen welke prijs en 3tober 2014
onder welke voorwaarden mijn ministerie bereid is dergelijke overeenkomsten
aan te gaan. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar Ons kenmerk

te maken.

Grond 3: De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In
alle deels openbaar gemaakte documenten staan persoonsgegevens. Het betreft
hier de namen, functies en contactgegevens van medewerkers van mijn
ministerie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het
ministerie van Buitenlandse Zaken alsmede van medewerkers van Fox-IT. Deze
informatie maak ik niet openbaar. Waar het gaat om het beroepshalve
functioneren van ambtenaren, kan slechts in beperkte mate een beroep worden
gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt
anders indien het betreft het openbaar maken van direct te herleiden gegevens
zoals namen, functies van de ambtenaren en directe telefoonnummers. Het gaat
immers om persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Het is van
belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam, de functie en de
contactgegevens aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact
treedt, maar om openbaarmaking van deze informatie in de zin van de Wob en
dus openbaarmaking aan een ieder. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze
persoonsgegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd,
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.

Grond 4: Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

Openbaarmaking van de passages in de documenten waarbij op de inventarislijst
weigeringsgrond 4 is vermeld, kan het goed functioneren van mijn ministerie, in
het bijzonder de dienstonderdelen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid en de Beveiligingsautoriteit, om twee redenen onevenredig benadelen.

In de eerste plaats brengt openbaarmaking van de voornoemde documenten het
risico met zich dat de taakuitoefening van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Beveiligingsautoriteit ernstig wordt
belemmerd. Daarbij bestaat tevens het risico dat kennis over en inzicht in de
beveiliging van de ICT-infrastructuur van mijn ministerie de beveiliging kwetsbaar
maakt, bijvoorbeeld voor cyberaanvallen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft een zeer brede taak op het
gebied van terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en
crisisbeheersing met als centrale doelstelling het voorkomen en het beperken van
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maatschappelijke ontwrichting. De Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Directie Wetgeving en
Veiligheid en Justitie ziet, namens de secretaris-generaal, conform artikel 4 lid 3 3uridische Zaken

Sector Jundische Zakenvan het Beveiligingsvoorschrift 2013, toe op integrale beveiliging van het
departement, waaronder medewerkers, materieel, informatie(systemen),

Datum
gebouwen en overige te beschermen belangen van het ministerie in zijn geheel. 31 oktober 2014
Hij adviseert hierover de secretaris-generaal en laat beveiligingsincidenten
onderzoeken alsmede draagt hij zorg voor het toezicht op de organisatie van de Ons kenmerk

beveiliging van beide departementen. De Beveiligingsautoriteit doet dit vanuit een
strategische positie en ontwikkelt visies en strategieën, zoekt
oplossingsrichtingen, verbindt partijen, stimuleert tot normering en houdt toezicht
op en controleert de borging hiervan. De Beveiligingsautoriteit houdt toezicht,
opdat integrale beveiliging binnen het departement goed wordt georganiseerd, en
ingericht. De Beveiligingsautoriteit is verantwoordelijk voor het, in opdracht van
de secretaris-generaal, vanuit een onafhankelijke rol uitvoeren van zijn taken.

Ter uitoefening van hun taken maken de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Beveiligingsautoriteit gebruik van
bijzondere producten en diensten op het gebied van ICT die worden geleverd door
Fox-IT. Informatie over deze bijzondere producten en diensten, die in
voornoemde documenten is neergelegd, geeft inzicht in de werkwijze en
werkprocessen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
en de Beveiligingsautoriteit in het algemeen en bij speciale projecten, zoals de
National Security Summit, in het bijzonder.

Uit hoofde van de uitoefening van de hen opgedragen taken beschikken de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de Beveiligingsautoriteit
permanent over vertrouwelijke en gevoelige informatie, waaronder ook
staatsgeheime informatie. Ter bescherming van die informatie levert Fox-IT
bijzondere producten en diensten ten behoeve van de beveiliging van de 1cr-
infrastructuur van mijn ministerie. Informatie over deze 1cr-
beveiligingsproducten en —diensten geeft inzicht in de aard en vormgeving van de
beveiliging van de Icr-infrastructuur van mijn ministerie.

De documenten met nummers 120 tot en met 137 die afkomstig zijn van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid betreffen bestellingen
bij Fox-IT die onder geheimhouding zijn gedaan, omdat daarbij de
vertrouwetijkheid van staatsgeheimen in het geding is. Deze bestellingen zijn
geheim verklaard op grond van het Besluit van de Minister van Veiligheid en
Justitie van 4 september 2012, nr. 294132 tot geheimverklaring van diensten,
leveringen en werken ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Openbaarmaking van de in de voornoemde documenten opgenomen informatie,
houdt het risico in dat de taakuitoefening van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Beveiligingsautoriteit ernstig wordt
belemmerd en daarbij bestaat tevens het risico dat kennis over en inzicht in de
beveiliging van de Icr-lnfrastructuur van mijn ministerie de beveiliging kwetsbaar
maakt, bijvoorbeeld voor cyberaanvallen. Dit vormt voor mij een onevenredige
benadeling.

In de tweede plaats houdt openbaarmaking van de gevraagde informatie het
risico in dat de communicatie tussen ambtenaren en medewerkers van Fox-IT
wordt belemmerd. In de documenten waarbij op de inventarislijst
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weigeringsgrond 4, is vermeld, is informatie opgenomen over afstemming tussen Directie Wetgeving en

ambtenaren van mijn ministerie, met ambtenaren van andere ministeries en )urïdïsche Zaken
Sector Juridische Zaken

communicatie met medewerkers van Fox-IT over offertes van, opdrachten aan en
contracten met Fox-IT, mede over vertrouwelijke en/of gevoelige projecten

Datum
waarbij Fox-IT betrokken is en waarover onder een codenaam wordt gesproken. 31 oktober 2014

In het verlengde van hetgeen over de taakuitoefening van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Bevelligingsautoriteit is Ons kenmerk

overwogen, is het noodzakelijk dat in vertrouwelijke sfeer kan worden gesproken
over de offertes, opdrachten en contracten die betrekking hebben op
beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de nationale veiligheid en cyber security
en vertrouwelijke of gevoelige projecten waarbij Fox-IT betrokken is.
Openbaarmaking van de informatie in voornoemde documenten brengt het risico
met zich dat ambtenaren van mijn ministerie, ambtenaren van andere ministeries
en medewerkers van Fox-IT zich in hun onderlinge communicatie minder vrij
zullen voelen en zich terughoudend zullen opstellen, dan wel schriftelijk slechts op
hoofdlijnen of te zeer mondeling zullen communiceren. Dit kan de communicatie
binnen mijn ministerie, tussen mijn ministerie en andere ministeries en
medewerkers van Fox-IT belemmeren en het goed functioneren van mijn
ministerie verhinderen. Dit vormt voor mij een onevenredige benadeling.

Daarnaast kan openbaarmaking van de passages in deze documenten het bedrijf
Fox-IT onevenredig benadelen en zijn concurrenten onevenredig bevoordelen. In
deze documenten is informatie opgenomen die met het oog op opdrachtverlening
vertrouwelijk is verstrekt aan het ministerie en inzicht biedt in de aard, inhoud,
omvang en mogelijkheden van de producten en diensten van Fox-IT.
Openbaarmaking van deze informatie brengt het risico met zich dat concurrenten
of andere derden hier onevenredig mee bevoordeeld kunnen worden ten nadele
van het bedrijf Fox-IT.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang om deze onevenredige
benadeling respectievelijk, deze onevenredige bevoordeli ng te voorkomen
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de gevraagde
informatie. Deze informatie maak ik om die reden niet openbaar.

Uitgestelde openbaarmaking

Aangezien er een belanghebbende is bij de door u gevraagde openbaarmaking
(zie onderdeel ‘zienswijzen’ van deze beschikking) vindt de feitelijke
openbaarmaking van alle onder uw Wob-verzoek vallende documenten niet eerder
plaats, dan twee weken na dagtekening van deze beschikking, conform artikel 6,
vijfde lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan deze belanghebbenden de
mogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden. Dit
kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van
voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schotsen.
Indien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is
ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt de uitspraak van
de voorzieningen rechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking
wordt overgegaan.
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Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Dit besluit wordt met de bijlagen OP www.rifksoverheid.nI geplaatst,

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en justitie,

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken

Datum
31 oktober 2014

Ons kenmerk
579908

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekenïng, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister
van Veiligheid en Justitie, t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

P.J. van der Fl
Hoofd sector Juridische Zaken, tevens
Juridisch Adviseur van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal
dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van
een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als
taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid
zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressofteren adviseren over de onderwerpen
die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn
van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden
daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak
het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie
zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van
een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van de Wet
milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een
andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan,
voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak
waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke
de beschikking alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie
verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een
belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt
verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien
het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar
verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de



omvang of de gecompliceerdheid van de miheu-informatie een verlenging
rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover
het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke

lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van

de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon
heeft ingestemd met openbaarmaking.
4, Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende
lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die
betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef
en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang
van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van
het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze
informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.



17 NCTV Begeleidende brief dienstverleningsovereenkomst 22 april 2011 Gedeeltelijk openbaar. 
3 en 4 

18 NCTV Dienstverleningsovereenkomst 22 april 2011 (met bijlage document 19) Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

19 NCTV Offerte 21 februari 2011 Niet openbaar. 
1, 3 en 4 

20 NCTV E-mails 27 en 28 mei 2010 (met verwijzing naar e-mails 16 juli 2008) Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

21 NCTV E-mail 15 januari 2010 en opdracht ministerie van Veiligheid en Justitie aan Fox IT 20 januari 2010. Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

22 NCTV E-mail 13 januari 2010 Gedeeltelijk openbaar. 
3 

23 NCTV Offerte 12 januari 2010 Niet openbaar. 
1, 3 en 4 

24 NCTV E-mails over trainingen door Fox IT 31 juli 2009 — 29 september 2009. Gedeeltelijk openbaar. 
1, 3 en 4 

25 NCTV Inschrijfformulieren training Fox IT Gedeeltelijk openbaar. 
1, 3 en 4 

26 NCTV Opdracht ministerie van Veiligheid en Justitie aan Fox IT 8 oktober 2009. Gedeeltelijk openbaar. 
1,2,3 en 4 

27 NCTV Opdracht ministerie van Veiligheid en Justitie aan Fox IT 3 augustus 2009. Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

28 NCTV Offerte 7 mei 2009 Niet openbaar. 
1, 3 en 4 

29 NCTV Factuur 16 juni 2010 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

30 NCTV Factuur 27 januari 2010 (1) Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

31 NCTV Factuur 27 januari 2010 (2) Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

32 NCTV Factuur 26 oktober 2009 (1) Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

33 NCTV Factuur 13 februari 2009 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 



34 NCTV Factuur 26 oktober 2009 (2) Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

35 NCTV Factuur 24 januari 2012 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

36 NCTV Factuur 7 juni 2012 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

37 NCTV Factuur 10 januari 2011 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

38 NCTV Factuur 19 februari 2013 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

39 NCTV Factuur 23 september 2013 Gedeeltelijk openbaar. 

1, 2, 3 en 4 

40 NCTV Factuur 10 juni 2013 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

41 NCTV Factuur 23 april 2012 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2 en 3 

42 NCTV Factuur 7 februari 2014 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2 en 3 

43 NCTV Factuur 14 december 2012 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

44 NCTV Factuur 10 april 2013 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

45 NCTV Factuur 25 februari 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

46 NCTV Factuur 20 maart 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

47 NCTV Factuur 1 april 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

48 NCTV Factuur 7 april 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

49 NCTV Factuur 20 november 2012 (1) 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

50 NCTV Factuur 20 november 2012 (2) 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 



51 NCTV Factuur 11 december 2012 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

52 NCTV Factuur 21 december 2012 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

53 NCTV Factuur 23 januari 2013 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

54 NCTV Factuur 2 juli 2013 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

55 NCTV Factuur 30 september 2013 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

56 NCTV Factuur 9 oktober 2013 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

57 NCTV Factuur 25 november 2013 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

58 NCTV Factuur 16 december 2013 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

59 NCTV Factuur 27 januari 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

60 NCTV Factuur 3 februari 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

61 NCTV Factuur 5 februari 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

62 NCTV E-mail 13 maart 2013 met bijlage offerte 12 maart 2013 (betreft document 12) 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

63 NCTV E-mailwisseling 14 januari 2014 - 15 januari 2014 met offerte (betreft document 9) 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

64 NCTV E-mailwisseling 14 januari 2014 - 17 januari 2014 over offerte 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

65 NCTV E-mailwisseling 27 januari 2014 over aanpassing aanbieding/offerte 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

66 NCTV E-mailwisseling 29 januari 2014 over offerte 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

67 NCTV E-mail 30 januari 2014 - 31 januari 2014 over concept-vrijwaringsovereenkomst 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 



68 NCTV E-mail 31 januari 2014 met Ministerie van Buitenlandse Zaken over vrijwaringsovereenkomst 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

69 NCTV Format vrijwaringsovereenkomst Ministerie van Buitenlandse Zaken 31 januari 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 3 en 4 

70 NCTV E-mail 31 januari 2014 over vrijwaringsovereenkomst en concept-vrijwaringsovereenkomst 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

71 NCTV E-mailwisseling 27 januari 2014- 4 februari 2014 over opdracht 
Gedeeltelijk openbaar. 2, 3 en 4 

72 NCTV E-mailwisseling 11-14 februari 2014 over update en notulen met bijlage contactlijst 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 3 en 4 

73 NCTV E-mailwisseling 14 februari 2014 over de vrijwaring met bijlage ondertekende vrijwaringsovereenkomst 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 3 en 4 

74 NCTV E-mailwisseling 14 februari 2014 over [....] 	contact 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

75 NCTV E-mail 21 februari 2014 over offertes 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

76 NCTV Diverse e-mails 13 mei 2013 - 23 april 2014 over trainingen verzorgd door Fox-IT 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

77 NCTV Opdrachtmemo trainingen (ongedateerd) en bestelling 6 mei 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

78 NCTV Diverse e-mails 15 mei 2014 - 19 juni 2014 over trainingen verzorgd door Fox-IT ARVODI aanpassing 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 , 3 en 4 

79 NCTV E-mailwisseling 3 juli 2012 -17 juli 2013 over offerte 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

80 NCTV Offerte 3 juli 2012 Niet openbaar. 
1, 3 en 4 

81 NCTV E-mail 18 maart 2013 over getekende offerte (met bijlage document 12) Gedeeltelijk openbaar. 
3 en 4 

82 NCTV E-mailwisseling 18-19 maart 2013 over getekende offerte Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

83 NCTV E-mailwisseling 1-4 november 2013 over getekende offerte Gedeeltelijk openbaar. 
3 en 4 

84 NCTV E-mailwisseling 10-11 december 2013 over ordernummer Gedeeltelijk openbaar. 
1, 3 en 4 



85 NCTV E-mail 13 december 2013 (met bijlage document 10) Gedeeltelijk openbaar. 
3 en 4 

86 NCTV E-mailwisseling 27 januari 2014 - 4 februari 2014 Gedeeltelijk openbaar. 
3 en 4 

87 
NCTV E-mailwisseling 14 januari 2014 - 24 april 2014 over opmerkingen n.a.v. mail met als bijlagen factuur 	9 

april 2014 en bestelling 
Gedeeltelijk openbaar. 

1, 2, 3 en 4 

88 NCTV Offerte 20 januari 2014 Niet openbaar. 
1, 3 en 4 

89 NCTV E-mailwisseling 15 mei - 17 juni 2013 over ARVODI 2014 Gedeeltelijk openbaar. 
1, 2, 3 en 4 

90 NCTV Brief 23 april 2013 akkoord offerte bestelling onder geheimhouding. 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

91 NCTV E-mailwisseling 13 december 2013 over getekende offerte 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

92 NCTV E-mailwisseling 25 maart 2014 - 25 april 2014 opmerking n.a.v. mail 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

93 NCTV E-mailwisseling 25 april 2014 - 2 mei 2014 over uitzonderingen op Rijksvoorwaarden. 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

94 NCTV E-mail 13-16 juni 2014 ARVODI 2014 (aanvulling document 89) 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

95 NCTV E-mailwisseling 19 juni 2014 met bestelling 6 mei 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

96 NCTV Addendum op inkoop 19 juni 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2 en 3 

97 NCTV E-mail 19 juni 2014 opdracht en addendum 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

98 NCTV E-mailwisseling 28 november 2011 over getekende offerte 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

99 NCTV E-mailwisseling 17 -18 september 2012 over offerteaanvraag 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

100 NCTV E-mailwisseling 18 - 24 september 2012 over opdracht aanschaf 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

101 NCTV E-mail 26 september 2012 over offerte 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 



102 NCTV Brief Fox-IT over Offerteaanvraag 26 september 2012 
Gedeeltelijk openbaar. 3 en 4 

103 NCTV E-mailwisseling 18 - 27 september 2012 over opdracht aanschaf met bijlage 
Gedeeltelijk openbaar. 1, 2, 3 en 4 

104 NCTV E-mailwisseling 5 december 2012 over voorstel voor uitzoeken apparatuur aan Internet 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

105 NCTV Email 14 december 2012 over factuur (met bijlage document 43) 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

106 NCTV E-mailwisseling 9 januari 2013 over getekende opdracht 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

107 BVA Nadere offerte weerbaarheidsonderzoek Turfmarktcomplex 8 januari 2014 Niet openbaar. 
1, 3 en 4 

108 BVA Offerte weerbaarheidsonderzoek Turfmarktcomplex 9 augustus 2013 Niet openbaar. 
1, 3 en 4 

109 E-mailwisseling zaaksbehandelaar met Fox-IT over behandeling Wob-verzoek 14 juli 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

110 E-mail zaaksbehandelaar over zienswijze Fox IT 21 augustus 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

111 Brief zienswijze Fox-IT 25 augustus 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

112 BVA Offerte levering dienst door Fox-IT aan de Beveiligingsautoriteit 
Niet openbaar. 1, 3 en 4 

113 E-mail medewerker MinVenJ aan Fox-IT over behandeling Wob-verzoek 18 juni 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

114 E-mail medewerker Fox-IT aan zaaksbehandelaar MinVenJ aanbieding zienswijze 12 september 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

115 Brief Fox-IT aanbieding zienswijze 12 september 2014 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

116 
E-mail Fox-IT aan zaaksbehandelaar met begeleidende brief toezending stukken voor zienswijze 15 september 
2014 

Gedeeltelijk openbaar. 3 

117 Begeleidende brief 15 september 2014 toezending stukken voor bestudering zienswijze 
Gedeeltelijk openbaar. 3 

118 E-mail zaaksbehandelaar aan Fox-IT 23 september 2014 over zienswijze nagezonden documenten 17 en 18 
Gedeeltelijk openbaar. 3 



119 
E-mail medewerker Fox-IT aan zaaksbehandelaar 29 september 2014 bevestiging ontvangst geen aanvullende 
zienswijze op documenten 17 en 18 Gedeeltelijk openbaar. 3 

120 NCTV Offerte - bestelling onder geheimhouding. 
Niet openbaar. 1, 3 en 4 

121 NCTV Brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT (niet getekend) - bestelling onder geheimhouding. 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

122 NCTV Getekende brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT - bestelling onder geheimhouding. 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

123 NCTV Minuut met verzoek akkoord NCTV bestelling infrastructuur NCTV - bestelling onder geheimhouding. 
Niet openbaar. 2, 3 en 4 

124 
NCTV Getekende minuut met verzoek akkoord NCTV bestelling infrastructuur NCTV - bestelling onder 
geheimhouding. 

Niet openbaar. 2, 3 en 4 

125 NCTV Brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT (niet getekend) - bestelling onder geheimhouding. 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

126 NCTV Getekende brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

127 

',. 

NCTV Getekende behoeftestelling verlening contract -13stelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

128 NCTV Factuur van Fox-IT - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

129 NCTV Behoeftestelling aanvullende opdracht i.v.m. onderhoud en licenties - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

130 NCTV Brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT (niet getekend) - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

131 NCTV Getekende brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

132 NCTV Getekende offerte Fox-IT - bestelling onder geheimhouding 
Met openbaar. 1, 2, 3 en 4 

133 
NCTV Getekende nota akkoord NCTV aanschaf infrastructuur Directie Cyber Security - bestelling onder 
geheimhouding 

Niet openbaar. 2, 3 en 4 

134 NCTV Getekende behoeftestelling verlenging onderhoud en support - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

135 NCTV Brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT (niet getekend) - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 



136 NCTV Getekende brief met bevestiging opdracht aan Fox-IT - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 2, 3 en 4 

137 NCTV Offerte Fox-IT - bestelling onder geheimhouding 
Niet openbaar. 1, 3 en 4 
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Factuur

Ministerie van Veiligheid

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

Omschrijving

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
tBAN
81C / SWIFT

Pagina 1

VFC-130083 B
KL10958

10-06-13
10-07-13
NLB 1264 1140601
610162179
N 18 1ABNAO6 10 162179
ABNANL2A

Uw contactpersoon: —P 3
- 2

__

Training uitgezonderd van BTW Totaal EUR exd. BTW
(art. 132-1, BTW richtlijn)

_______ _______

— — - — .- -,--r--- -0. — — - --Ç — _— _— — .- — — - -

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypto BV.
Olof Palmestraat 6. DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Netherlands

Tel.: +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: flnance@fox.it.com
Web: www.tox.it.com

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262642

1

en Justitie

3

Uw referentie 10100003591
Accountmanager —

QQ-nummer QQ-130101

Aantal Eenheidsprijs Bedrag

//1I//I//IllhI/I///I/I//1/l/III/1//llI//(//ll/ .

‘1

201222962

1

FOXIT.COM



Ministerie van Veilig id en JusLitie/DBOB
Servicepunt IFAD
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Nederland

10100003

QQ-130 101

Omschrijiing

Uw contactpersoon.

:H

/
/

FactUur
/1

i Fac)(iurrir.
DybitelJrnr.

ocumentdatum

/ Vervaldatum

BTW-nummer
Bank
IBAN
BIC / SWIFT

Pagina t

FOX-IT.COU

FOX IT

Uw referentie
Accountmanager
QQ-nummer

VFC-130083 A
K110958

10-05-13
10-07-13
NL812641140B01
610162179
NLS1ABNAO6IOI62179
ABNANL2A

3

Aantal Eenheidsprijs

Training uitgezonderd van BTW
(art.132-i, BTW richtlijn)

Bedrag

2

Totaal EUR excl. BTW

/
/

otaalbedrag7an deze fa voor eTdatum bver te
maken op onderstaand rekenlngyummer. Bij betaling factu\r- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragep’hebben betreffende deze fauur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd c ntactpersoon.

Fox Crypto BV. Tel.: +31 ()15 284 7999 ABN AMRO NV.
Old Palme5traat 6, DELFT Fax: +31 (0)15 284 7990 610162179
Postbus 638, 2600 P. OELrf Email: (inance@tos-it.corn l’amer lan Koophandel
The Netberlands Web www.fox-itcom Haaglanden 27262642
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NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

NCT’I

0 p D RAc
Datum
31-01-2014

memo
Wat is de behoefte?

Voorafgaand aan het Nucleair Security Summlt (NSS), Is door het landelijk
programma NSS de behoefte uitgesproken om voor een aantal assets en/
of omgevingen een extra cyber-weerbaarheid-inventarisatie uit te voeren.
Gezien de korte doorlooptijd en de behoefte aan specifieke kennis en
expertise dient de opdracht door een externe partij te worden uitgevoerd.
Deze opdracht is een aanvulling op de behoeftestelling inventarisatie door
Fox-IT en wordt begeleid door een NOTA AD fout d.d. 31-1-2014.

Opdracht of levering van goederen en/of diensten

1. Aanleiding / Probleemstelling

Op dit moment is er beperkt zicht op de weerbaarheid van de
accreditatie omgeving specifiek aangeboden voor de NSS. Aan deze
omgeving worden specifieke cyber eisen gesteld. Deze nieuwe opdracht
betreft een verandering van een lopende opdracht met betrekking tot de
inventarisatie weerbaarheid van de accreditatie omgeving ten behoeve
van de NSS2O14. Mede door gevonden resultaten en voortschrijdend
inzicht dienen de onderzoeksmethodes aangepast te worden. Dit mede
op verzoek van de PGV en CCV, Gezien de korte resterende tijd tot aan
de NSS top en (voor) kennis bij de uitvoerende partij, op dit moment
alleen bij betrokkene partij aanwezig is, had het geen toevoegde waarde
om de uitvraag elders te doen.

2. Doelstelling

3. De eisen die aan de dienst worden gesteld

Pagina 1 van 3



4. Risico’s

De gehele Inventarisatie valt onder regie van het NCTV/NSS/PGV
programmateam. De uitvoerende partij verzorgt de gehele operationele
uitvoering. Door BZ zaj een opdracht en een vrijwaringsverklaring
dienen te worden afgegeven. Hierin staan de zaken mbt
aansprakelijkheid en plan van aanpak.

5. Overige of achtergrondinformatie

NVT

6. Rapportage en begeleiding: wijze en frequentie van rapportage

Operationele regie en rapportage ligt bij opdrachtriemer. Rapportage
binnen de lijn valt buiten de opdracht en ligt bij de expertgroep Ctber
van de NSS.

7. Contactgegevens van de aanvrager

—s :5
Wanneer moet de opdracht worden uitgevoerd?

Niet invullen “zo spoedig mogelijk”, a,,,
Begindatum:
Einddatum:
Geschat aantal uren/dagen/maanden
alleen bij inhuur invullenl:

Vorm van de offerte?

Aanbieding is bijgesloten. FOX-IT QQ1.10019 RT lnzet.pdf

Hoe worden offertes beoordeeld?

NVT

Fixed price of nacalculatie?

Fixed price in geval van prestatieverplichting.

Wat is de totale waarde van de opdracht

Is het budget gedekt?

—1’

__ i, 2.
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Codering Datum

Kosten- Budget Project Kosten- Totaal bedrag Boekjaar Boekjaar
plaats code code soort mci, BTW 2013 2014

Datum: dag maand jaar Datum: dag maand jaar

Voor akkoord Teamlelder: Voor akkoord Budgethouder:

Naam Team leider Naam budgethouder
Naam team / afdeling Functie Budgethouder

Paqfl3 3 .‘n 3
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nota AO Fout betreffende:
Fox-IT voor onderzoek NSS

Hierbij verklaar ik, als plaatsvervangend Nationaal CoordJpatbr
Terrorismebestrijding en Veiligheid de verantwoordeftjkVleid te dragen voor het
feit dat voor de opdracht ‘Onderzoek / accreditatie È’JSS’ met
opdrachtnummer xxx de bij het MInisterie van VeIligheid en Justitie geldende
inkoopprocedures niet volledig zijn gevolgd (AD-fout).

Deze nieuwe opdracht betreft een vera9dering van een lopende opdracht met
betrekking tot de inventarisatie weerbaarheid van de accreditatie omgeving ten
behoeve van de NSS2O14. Mede door gevonden resultaten en voortschrijdend
inzicht dienen de onderzoeksmethodes aangepast te worden Dit mede op verzoek
van de PGV en CCV. Gezien de korte resterende tijd tot aan de NSS top en (voor)
kennis bij de uitvoerende partij, op dit moment alleen bij betrokkene partij
aanwezig is, had het geen toevoegde waarde om de uitvraag elders te doen.

HIerbij moet worden opgemerkt dat op het ogenblik twee andere advies en inzet
aanvragen lopen bij andere markpartijen voor onderzoek naar de
weerbaarheidsaspecten van NSS relevante Cyberdomeinen.

De totale waarde van de opdracht is

WIj zijn ons ervan bewust dat deze offerteaanvraag normaliter (onder
concurrentiestelling) had moeten plaatsvinden via het Servicepunt Inkoop
(DBQ/Inkoop/Servicepunt Inkoop), conform interne inkoopprocedures, dan wel
de richtlijnen voor Europees aanbesteden (indien van toepassing),

Aan: DO3/Inkoop

nota

Door Cusankomst van

pN. Ntionaai Corerntor
Terrorismebetrijdn en
VeiIiieid

V151e vooraf

Inkoper SPI

Directie CVbcr Security

Turfmari,t 14?
25LDP tJenHaa
PO5tbUS L58O
2502 EN Den Haa5
www, rijksoverieId ei/ven;

Contactpersoon

T

Datum
31januari 2014

Datum/eindparaal



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Voorafgaand aan het Nucleair Security Summit (NSS), is door het landelijk
programma NSS de behoefte uitgesproken om voor een aantal assets en!
of omgevingen een extra cyber-weerbaarheid-inventarisatie uit te voeren.
Gezien de korte doorlooptijd en de behoefte aan specifieke kennis en
expertise dient externe capaciteit ingehuurd te worden.

Inspariningsverplichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

2. Doelstelling

Tijdens de schouw op afroep externe expertise toe te voegen aan het
inventarisatie / schouw team van het NSS. Dit ter aanvulling van capaciteit,
kennis en onafhankelijke kwaliteitsborging binnen de uit te voeren
inventarisatie.

3. De eisen die aan de dienst worden gesteld

Een poule van Senior Security Experts die tussen 20 en 30 januari
aanstaande oproepbaar, tussen “‘‘ fl:0û vr. oproepbaar zijn.
De experts dienen minimaal eer bezitten.

11 te leveren aan het inventarisatieteam om de
weerbaarheid van een asset tegen een mogelijke cyberdreigingen te
analyseren en te verhogen.

4. Risico’s

De gehele inventarisatie valt onder regie van het NCTV/NSS/PGV
programmateam. Onder coördinatie van de expertgroep cyber wordt de
inventarisatie uitgevoerd. Indien gewenste expertise niet geleverd kan
worden door de aanbieder dan zal een andere expert uit de Pool worden
aangevraagd.

5. Overige of achtergrondinformatie

NVT

Datum
15-01-2014

Wat is de behoefte?

Op dit moment is er beperkt zicht op
t ....
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Wanneer moet de opdracht worden

Begindatum:
Einddatum:
Geschat aantal uren/dagen/maanden
alleen bij inhuur invullen!:

Vorm van de offerte?

InspanningsverpHchting:
Sechts CV met bij aanvang van opdracht een kopie van de VGB en een
geheimhoudingsverklaring..

Hoe worden offertes beoordeeld?

NVT.

Fixed price of nacalculatie?

Nacaculatie met een max van 32 uur.

Wat is de totale waarde van de opdracht?

Is het budget gedekt?

Ja, komt uit NSS budget.

6. Rapportage en begeleiding: wijze en frequentie van rapportage

Regie en rapportage valt buiten de opdracht en ligt bij de expertgroep
Cyber van de NSS.

7. Contactgegevens van de aanvrager

Datum

15 01-2014

uitgevoerd?

20-01-2014
30-01-20 14

32 uur op nacalculatie.

i,2
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Codering

Kosten- Budget Project Kosten-
plaats code code soort

100600 362583 110663

Totaal bedrag
mci. BTW

Boekjaar Boekjaar
2013 2014

x
—

Datum
15-01-2014

Datum: 15jan 2014 1 Datum: 15jan 2014

Vdr akkoord Teamleider: Voor akkoord Budgethouder

-7 3
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Uitleg invullen behoeftestelling Datum

Er zijn twee soorten behoeftestellingen, een voor en een voor opdracnten.
15-01-2014

spreek voor zich en wordt dus ingevuld voor het inhuren van externen. Voor
alle overige inkoopaanvragen dient gebruik gemaakt te worden van de
behoeftestelling voor opdrachten.

Algemene opmerkingen.•

• Verwijder geen tekst;
• De geel gemarkeerde tekst moet vervangen worden door eigen tekst;
• Tekst of tabellen die niet zijn gekleurd, hoeven niet ingevuld te worden.

Pagina 4 van 4
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NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

N CTV
Nationaal Cyber Security
Centrum

Contactpersoon

Datum

18 maart 2013

rn erno Ontwikkeling programmatuur tbv oeffening

Wat is de behoefte?

Ten behoeve van een wereldwijde oefening moet een stukje programmatuur
ontwikkeld worden,

Opdracht met resultaatverplichting

1. Situatieschets: IST

Van 20 tot en met 21 maart vindt de wereldwijde oefening CyberStorm
IV plaats.

2. Hoofdvraag/probleemstelling

Ten behoeve van deze oefening moet een stukje programmatuur worden
ontwikkeld.

3. Doelstelling: SOLL

Het opleveren van de programmatuur op uiterlijk 18 maart 2013.

4. De eisen die aan de dienst worden gesteld

5. Risico’s

Tip: stel een risico-analyse op (vraag altijd hulp!). Maak een verdeling,
dus welke risico’s draagt Logius en welke risico’s draagt de leverancier,
Tip: voor elk risico ook een beheersmaatregel.

6. Overige of achtergrondinformatie

Niet van toepassing.

Puira t van 2



7. Rapportage en begeletding: wijze en frequentie van rapportage Datum

Niet van toepassing

8. Contactpersoon inhoudelijke vragen opdracht

Inhoudelijke vragen opdracht:

Wanneer moet de opdracht worden uitgevoerd?

Begindatum: Niet van toepassing
Einddatum: Niet van toepassing
Geschat aantal uren/dagen/maanden
alleen bij inhuur invullen:

Vorm van de offerte?

Gezien de hoogte van het bedrag en de snelheid waarmee deze opdracht
moest worden uitgevoerd is door ons een leverancier benaderd.

Hoe worden offertes beoordeeld?

Niet van toepassing, de opdracht wordt onder ARVODI-voorwaarden
uitgevoerd. Daarnaast geven we Fox-IT garanties over het niet verder
verspreiden van de programmatuur.

Fixed price of nacalculatie?
Fixed price,

Wat is de totale waarde de opdracht?
-1

De totale waarde van de opdracht i

Kosten- Budget Interne Kosten- Totaal bedrag Boekjaar Boekjaar
plaats code order soort mci. BTW // 2013 2014

106900 362512 110700 424490 X

Datum: 18 maart 2013

Voor akkoord Budgethouder:

—4 3,
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NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

NCrV
NaionaaI Cyber Security
Centrum

Contactpersoon

Detum
18 maart 2013

rnerno Ontwlkkeflng programmatuur tbv oefening

Wat Is de behoefte?

Ten behoeve van een wereldwijde oefening moet een stukje programmatuur
ontwikkeld worden,

Opdracht met resultaatverplichting

1. Situatleschets: IST

Van 20 tot en met 21 maart vindt de wereldwijde oefening CyberStorm
IV plaats.

2. HoofdvraagJprobleemstelllng

Ten behoeve van deze oefening moet een stukje programmatuur worden
ontwikkeld.

3. Doelstelling: SOLL

Het opleveren van de programmatuur op uiterlijk 18 maart 2013.

4. De eisen die aan de dienst worden gesteld

5. Risico’s

Tip: stel een risico-analyse op (vraag altijd hulpi), Maak een verdeling,
dus welke risico’s draagt Logtus en welke risico’s draagt de leverancier.
Tip: voor elk risico ook een beheersmaatregel.

6. Overige of achtergrondinformatie

Niet van toepassng



Wanneer moet de opdracht worden uitgevoerd?

Begindatum: Niet van toepassing
Einddatum: Niet van toepassing
Geschat aantal uren/dagen/maanden
alleen bij inhuur invullen1:

Vorm van de offerte?

Gezien de hoogte van het bedrag en de snelheid waarmee deze opdracht
moest worden uitgevoerd is door ons een leverancier benaderd.

Hoe worden offertes beoordeeld?

Niet van toepassing, de opdracht wordt onder ARVODI -voorwaarden
uitgevoerd. Daarnaast geven we Fox-IT garanties over het niet verder
verspreiden van de programmatuur.

Fixed price of nacalculatie?
fled price.

Wat is de totale waarde de opdracht?

Boekjaar
2013

x

7. Rapportage en begeleiding: wijze en frequentie van rapportage otun,

Niet van toepassing

8. Contactpersoon inhoudelijke vragen opdracht

Inhoudelijke vragen opdracht:

Kosten- Budget Interne Kosten-
plaats code order soort

106900 362512 110700 424490

-

()
________—i, .L.

Totaal bedrag
mcl. BTW

Boekjaar
2014

Datum: 18 maart 2013



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid

— Ministerie van Veiligheid en Justitie
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, Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Hea9

FOX-IT

Postbus 638
2600 AP Delft

3
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en
Veiligheid
Bureau Algemene Zaken

Oranjebuitenolngel 25
2511 VE Den Haag
Postbus 16950
2500 BZ Den Haag
www.nctv.nI

Contactpersoon

Hierbij geef ik u opdracht tot levering van de goederen en diensten voor de
levering van ten behoeve van de backup- en
uitwijkiocatie van de NCTV, zoals beschreven in uw offerte van 26 juli 2012 met

rer - ‘-110364 volgens onderstaande specificatie:

Met deze opdracht Is een totaal bedrag gemoeid

___-—

3
Datum 22 augustus 2012

_______________

Onderwerp Levering van —_t;’
Projectnaarn
Opdracht

Ons kenmerk

Geacht .—«---*-1. 297125

Bij beantwoording ria datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt nu slechts én zaak in uw
brief behandelen

12,

3,L

-
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Met nadruk wijs ik er op dat de ARVOD! van toepassing zijn, met uitsluiting van
alle andere door u gestelde voorwaarden. Daar waar gesteld wordt dat u
informatie over geleverde diensten of goederen moet overleggen voor een
accountantsonderzoek of Iets van dien aard, dient u de betrokken organisatie te
verwijzen naar de NCTV, in casu het hoofd Bureau Algemene Zaken

,1

3

Mt vrienrii

3I
Nationaal Coördinator
TerrorsmebestrlJdln n
VeiItie,d
Suraau AFgenerie Zaken

Ontum
22 augustus 2012

Ons kenmerk
2g7l2i
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12. -rat staaf Far-IT vol cm vr1reiw€tPk€ gegeeens ir’ cie dn ter bosch kin te ellen ‘voer z—v” de
cea nhaercie,rg ,éorat ‘heirc cru grrre ;a een L;e ven een Levocc’ae recnta oF op bavO eer
c.veher1rnstarte np basIs van anno hrittel1€ ,vet, becrelon c raahrserde.

Fc-11 Is nImmer aer.sprrciijk veer enltt’ 5chd, mavo gecrade doeronder eeDrepL’h en moedien
ZIJO Zij 9 9C1 3eZ’ g000JdOfl tot vergoecirg van hCdr js3ebda, nstdervin; irada iccrrtvloeenr1e
uIt p-ekon cao d-r:ien in J-e:htgew 0F ai<e odr sch-jde da’- ook. ‘ee2r:eok1 :1 cor
f ri veroa—J met do ult.:er van deze opd’-achr.

De totale eei-ru-ak-airc.nri vn- -‘ wagens ma e.eriba-e te.oItnoJ ‘1 ee r krcrr—; van
cle OncIreentbatvestoina ot ui enge Er dee hoedJe, janrorder L tiiLkei;k o:i, ‘ta- i3-t

in cl n.jk-nig ‘den oer’ rncit cl’Cr OFOrCCO ?O—C9 gara’bOverp c irac 5 bprLt tot
verqead”g ver’ iirects scha-Je tot r rl’nnal het barlmg ‘i3n ie voor de a-.’oraonlsc-rsc bedngrr
pro (er T’’. Ir geen gavo’ zei de tetola a spdl 7kwa ver fx-fT voo’ drecte schema, t 1
wL hga Ier’ oc, cch’r- r.ma drogen oer’ c SCACOJ çvjtennierd drirand Si.m)

5. Opd chdle.0 vrgccarrt Fc-,l cc- zlc’-n ‘orderir;en ;e ‘ltCn nis gevog earn of ir’ ‘.CrDOI;d n10

do cOrk00rn’rCjEq wanicht in Int kader e30 70

6, Ata COiOrn,’cate na:- derden Ir het kade- van Zo 0 nvaind nar deze opdracht. ‘v rer’Jo n cie
t-rOt ccmrr’nlcorer met eetreRkIg rot do sanucn.’.erl.nng van beldE p tIen, ra pa;

rIo ‘is-inden rIa ;c’’rdtCik qcCrlk2urrC v’n Fr-

7. :‘z J ira:rltbe;e;tging diflt c war et.%oord OfliO’tPornC lcr.7 gaftovt te worden ed -g scand e:
tzriiqcemaLl -na- U vek nert dec- eridarteken •ng ‘en leze
oodrocntbec’asunginç bevoegd to rijn om eer darqelJkac opdracht namens Opdrachlqever te
rekei eau Fr-tT.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie 8edrij5voerIng en
Ondersteuning
Beetuursdepartement
Commercials Zaken
Sericepurmt lmmkoo

Schedeldoekuhavem, 100
2511 Ex Den Haan
Postbus 20301
2500 CH Den HaaO
www rijksoverheid. n l/eenj

fl1 e fl1 C) Tweezijdig ondertekenen van de

Datum
22april 20fl

-7

Vriendelijk v9.rzk ik je de bijgevoegde overeenkomst in tweevoud door
te laten ondertekenen en naar mij retour te sturen, kamer H 728.

Voor verdere afhandeling inclusief verzending naar de leverancier zal door mij
worden zorg gedragen.

. 1.1
One kenmerk
4500929384

Met vriendelijke groet,



Ministerie van Veiligheid en Justitie
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Rtou -adres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuuradepartement
Commerclêle Zaken
Servcepunt inkoop

Schedeidoekehaver, 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 OH Den Haag
www rijksoverheid. ril/verij

Contactpersoon

___

—

1

Praectnum

Ons kenmerk
4500929384

Uw kenmerk

QQ 110003

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Het tweede exemplaar kunt u behouden t.b.v. uw administratie.

Indien u vragen hebt m.b.t. deze opdracht kunt u contact opnemen met de in het
briefhoofd genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

—- 3
Fox It

Olof Palmestraat 6
2616AP Delft

Datum
Onderwerp

22 april 11

1 ._-4

Geachte

Hierbij ontvangt u in tweevoud de door het Ministerie van Justitie
d ienstverleninr ,ereenkomst met opdrachtnummer 450092938

Vriendelijk verzoek ik u beide exemplaren te (laten) ondertekenen en zo spoedig
mogelijk één getekend exemplaar te retourneren aan:

Ministerie van Justitie



nisterie van Veiligheid en Justitie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
-4

Datum: 22 april 2011
Opdrachtnummer 4500929384

DE ONDERGETEKEN DEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Schedeldoekshaven 100, 2511 EX), namens deze,
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, vertegenwoordigd door

— 3
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Fox-rr, 010f Palmestraat 6 gevestIgd te Delft aan de 2616 LM, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrIchten van diensten (ARVODI).

Artikel 1. Voorwerp van de Overeenkomst

1 1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van
Diensten overeenkomstIg de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 21
februari 2011, kenmerk QQ-110O83,,(bij!ge 1, een en ander voorzover
daarvan niet In deze Overeenkomst wordt afgeweken, welke opdracht
Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.

1,2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor
zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder
genoemde document boven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI;
3. de offerte;

1.3 Meerwerk is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring door
de Opdrachtgeven van een door de Opdrachtnemer uitgebracht voorstel van
het meerwerk.

Artikel 2. Totstandkoming. tiidsplpnnirig of duur vn de Overeenkomst

18

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekenIng van het contract door
belde partijen.

2,2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van 1
januari2011 tot 31 december2011.

Pana 1 van



Artikel 3. Prijs en overige financiële bepalir,c,en
3.1 Opdrachtnemer zal de Diensten tegen een vaste totaalprijs verrrichten, Deze

vaste totaalprijs bedraagt
3.2 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze

Overeenkomst te verrrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigde
materialen.

3.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigde
materialen.

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3.5 Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de
Diensten.

3.6 De facturen dienen duidelijk gespecificeerd en onder vermelding
opdrachtnummer 4500929384 te worden gezonden aan:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Tav. Servicepunt WAD / 1-1 7.23
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG

Artikel 4. Contactpersonen
4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever i telefooni — -

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer i telefoon

Artikel 5. Tijden en olaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht In het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering van
de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in
staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende
kantoortijden.

Artikel 6, Van toepassing zjinde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Aigemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVOD])”, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt
afgeweken.

6.2 De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Dpdrachtnemer
worden uitgesloten.

&tikel 7. Inteciriteitsverklarinci
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.



De(I,ererng5over,enkomst

Artikel 8. Slotbepalirig
8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij

uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder

door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna
tweevoud ondertekend,

Den Haag k. 1l 2011

Bijlage( n)

1] Offerte QQ-110083 d.d. 21 februari 2011

genoemde data overeengekomen en in

Delft, 2011

Fox-ITDE MINISTER VAN Veiligheid en
Justitie,
namens deze,
Nationaal Coördinator

‘p.

3 fl 3
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---—Oorspronkelijk bericht---—
Van:
Verzonden: vrijdag 28 mei2010 11:26

CC:
Onderwerp: Ophogen verplichting 4500907861
Urgentie: Hoog

FW: J80060.pdf
update - 24/7/... (168 kB)

L-.-—--.--.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
Bureau Algemene Zaken
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

2Ik krijg je telefonisch niet te pakken vandaar deze emali. (

Met BINK 4500907861 is een verplichting aangegaan van met Fox-IT.

Op dit moment ligt er een factuur dat niet betaald kan worden omdat de verplichting niet
toereikend is.

Fox-IT heeft een en ander ugEocht en heeft ontdekt dat er een factuur is betaald ‘t.l.v, de
vF-’ t dat niet terecht is, Er is weliswaar een prestatie geleverd

1 maar daarvoor was geen verplichting aangegaan. De
prestatie iseIeverd op verzoek van Het betreft wel hetzelfde
onderwerp naar de arbeidsuren waren ijiet in de oorspronkelijke offerte
meegenomen. 1 )

Ik verzoek je n.a.v. het verzoek van (zie email in bijlage) en de factuur van
Fox-IT (zie PDF bestand in bijlage) de VP te verhogen met ,

/ 2
1... op de factuur is de prestatie door benoemd voorzien van een paraaf van

.i \_

Doel van dit alles is om de factuur (in BINK bekend onder nr. 1300204083 bekend) ad €
betaalbaar te laten stellen.

-y

---- 3

,/

. 7”



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 27 mei 2010 15:13

Naar aanleiding van ons gespek van net stuur ik nog even de mailwisseUng tusse op.

Uiteindehjk zijn het twee dagen werk geweest en hebben we het :arief van per dag gebruikt, ipv het
aangegeven tarief,

Ik hoop dat dit voldoende intormatie is,

Met vriendeh1kegroeten,

—-—- 3

FY i

17 mei 2_D 15:44

H

-----Oorspronkelijk bericht
Van:
Ver2 16j’

CC:L
Onderwerp:

Hallo,

Ik kom samen

811:40
— 7?

L

tussen 9 00 en 9 30 in ee’

Subject:

From:
Sent: woensdag 16juli 2008 12:01
To: 1 —‘

SuLject:

Ik zal julI:e aanrneldei

3

3
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1 1 Ijlil.

Sent: Wednesday, July 16, 2008 11:24AM .4k

Subject:

-— 3

__ L,

:icn•:ag R3n nan]e.. he jo komt en olie iemand meeneemt?

Oorspronkelijk bericht---—

Verzonden: woensdag 16 juli 2008 10:51
Aan: -= j.

CC:
Onderwerp: -

—_—— L1

Fox-IT Experts in IT Security’
Olof Palmestraat 6
F.0. box 638
2600 AF DELFT
The Netherlands

T +31 (0)15 2847 999
F +31 (0)15 2847 990

2



1 wwwfpx-itcpm
Kv!< I-{aaglanden 27301624

******************************************************#***************

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 rnistake, 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.

Ministerie van 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.

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.

Ministerie van Justitie.
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-Oorspronkelijk bericht-
Van:
Verzonden: vrijdag 15januari 2010 11:42
Aan:
Onderwerp: Zelfwerkzaamheid 4500922847

4Og22%8’

Servicepunt Inkoop
Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 2030 t
2500 EH Den Haag

7

- a
121

Per 1 januari 2006 is het servicepunt IFAD (Inkoop en Financieel Administratieve Dienstverlening)
opgericht. Graag attenderen wij u erop dat sindsdien is besloten dat alle inkoop opdrachten en
financiële verplichtingen van het Bestuursdepartement / Justitie via dit servicepunt moeten
verlopen.

Het Servicepunt IFAD zorgt er voor dat het totale proces van inkoopaanvraag tot betaling niet
stagneert. Want wanneer het plaatsen van bestellingen/offerteaanvragen buiten het servicepunt
IFAD om gaan, is de financiële administratie niet (tijdig) in staat om de factuur te verifiëren op
geleverde artikelen en het factuurbedrag. Dit betekent dat de leverancier zijn geld niet (tijdig)
ontvangt. Dit is uiteraard niet de bedoeling

Om de aanvrager te ondersteunen in de mogelijkheid/onmogelijkheden van zijn inkoopwens is het
raadzaam dit zo vroeg mogelijk kenbaar te maken. Dit is mogelijk via een persoonlijk gesprek of,
als de inkoopwens en het inkoopproces duidelijk is, via het workf]ow management systeem ‘BINK’.
Wanneer men dit zo vroeg mogelijk aangeeft wordt het gehele traject zichtbaar en transparant en
is het risico van stagnatie tijdens het proces minimaal.

In BINK kunnen alle inkoopwensen verwoord worden. Op deze manier kan Servicepunt IFAD de
aanvrager direct ondersteunen met bijvoorbeeld commerciële en juridische kennis (zoals de wet
en regelgeving omtrent Europese Aanbestedingen). Daarbij draagt het Servicepunt IFAD er zorg
voor dat de raamovereenkomsten optimaal benut worden, waardoor de totale kosten gereduceerd
word en.

In reactie OQ birikopdracht 4500922847, onderwerp
‘rzoeken wij u om in het vervolg inkooptrajecten vanaf ‘et begin via het Servicepunt

IFAD te laten verlopen.

Voor aanvullende toelichting en/of vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

/
/



t

Fox Crypto BV.
Olof Palmestrat6
2616 LM DELFT

Postbus 638
2600 AP DELFT
NL
015-2847999
015-2847990

fax
Datum 20 januari 201
Onderwerp 4500922847

—

Directie edrIjtvcerin9 en
Ondc,-stcunIr
BLtuurpdopartement
HoifdafdeflnU
Commerciële Zaken
MdeIln IFAD

Schedeldekshavrn 100
2511 EX Dn Haag
POStu5 lasla
2502 EN Den 4aa
www.mirJus.ni

Raboberilc 192325000

Contlctperoon

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij geef ik u opdracht tot levering (en Installatie) van de goederen/diensten
zoals vermeld op bijgevoegde besteilijst.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden en condities van toepassing zoals
overeengekomen tussen partijen In de overeenkomst 4700000024. BJIgCn

De algemene voorwaarden van ieverancler/opdrachtnemer worden uitdrukkelijk
door het Ministerie van Justitie van de hand gewezen.

Atleveradres
Oranjebultensingel 25
2511 VE Den Haag

Factuuradres
Ministerie van Justitie
Servicepunt IFAD
Postbus 18580
2502 EN Den 1-laag

1

!i’f,,iisterie van Jushhie

T 070-370 6394
F 070-3707971
ITedcnInjus.nI

On kenmetk
4500922147

Uw kenmerk

Hoogachi/
De MijWcer v,Justitie

t.

1.
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Het totaal bedrag van deze bestelling bedraagt C

U dient op de (actuur en indien bg.evpegd op de pakbon c.g. urenverantwcoringsiijst het IFAD
kenmerk te vermelden. Dit is,

Item Omschrljvlng Asntal: Prijs (md, btw):

FOX-IT
Verlenging contract voor gebruik
Periode:

___________________

De kosten zijn per maand per gebruiker.

t
1

1

t
1

2

1

1

1
De eenheid van dit —

De prijs per eenheid bedraagt:

Verlenr’ -“-- tiruik
Periode: I_
De kosten z,..1 1 ex btw per maand per gebruiker.
2010:

ex btw
btw)
De eenheid van dit artikel Is: totaal 2010
De prijs per eenheid bedraagt:

t.’
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Oorspronkehjk bericht-
Van:
Verzonden: woensda 13januari 2010 11:02
Aan:
CC:
Onderwerp: Overeenkomst getekend

Hoi

De overeenkomst is getekend.
Ik heb het bijgevoegd.
De rormelebevestiging wordt door CoZa opgesteld en naar jullie toegestuurd.

De Bink opdracht die er bij hoort is 4500922847.

Wil je de facturen die jullie inmiddels hebben gestuurd crediteren en een nieuwe factuur
sturen?
Dat is voor onze boekhouding (die niet wil verrekenen) het eenvoudigst.

Ik denk wel dat je voor de periode 2009 / 2010 twee facturen moet sturen.

QQ-090410 v 1.42
def.pdf (565

Vriendelijke groet,

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijd ing
Bureau Algemene Zaken
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag 1 Lwwnctb.n

-
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Inschrijiformulier Trainingen
Incompleet Ingevulde formulieren kunnen niet In behandeling worden genomen.

125

Geoevens kandidaat

Bedrijf
Achternaam
Voornaam
Voorletters

Adres
Postcode
Telefoon

Geboortedatum
E-rnailadres

Feçjyrgcven

Bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode
Kenmerk

-•-- t..

.p h

Tituiatuur JL

Plaats
mob

Geslacht :(m/v’
werk

__________________

3aIree

nternet

—-—1

tum
1

(ONDERTEKENING ZIE VOLGEND BLAD)

Foo-IT BV

Clol P3IneUrOat 6. DeLh

P0. be 630, 2600 ,hP D[ft

The NhrLends

FeL *31 tO)15 2B 7999
Far. ,-3 l0li 2247993

Ema1 Ic-it.on

Web. LCcm

AB lI-AM 00

32. 5546.97.0.1

Charnber of Curnmec.e

na. 3fl-31522

• 1/, 7i

1

•) liI -

• IL. ,

1
Nieuws over Fox-IT Trainingen

- —.4’

—
privé

/

— Plaats



3
EXPtRTS IN T SECLJRITY

Inschrijiformulier Trainingen
1nnp’eet ngevulde formulieren kun—wn nier in behandelinp vordn genonen

sd2aat -

Bedrijf /L ï

____________________________

Achternaam

________________________________

Voomaarr

____________________________

Voorletters

Adres
Postcode
TeIfoøn

Geboortedoturn
2-mailadres

Neuwa over Fox-ITTrainirigeri

Bedrijf
.

——

______

Contactpersoon :
-

Adres : 1

Postcode —

_________________

(enmerk

___________________________________
______________________

:

( Geef uw keu?e aan

Paraf: (ONDERTEKENING ZIE VOLGEND BLAD)

Fr,f-T as ‘] O1 25 7555 48J AMRO
Olol Plrn rai 8. teitt ao: )i 0115 I8 7550 ro 545.570I

90. Oco 655. ?Sss A9 tflrl Ensi: iof-I C.ire oI m-w
th 1tlhi1d1 DW loo Lcr o;an5o 00.

1-
1

1, -; /

Ttulatuur

-n

Plaats
mob

Ge sla oh t
werk

ja/nee

privé

3

:.‘ln voor de volciende trainij.g

Plaats :

___________________

o het (rternet



Ministerie van Justitie

26

Fox-IT DIrectc 8edrIjsvoer1n9 en

Diof Palmestraat 6 Onder teunn9

2600 A ri fl BStUui•depften1en
HaofdatdeJIri
Commercite Zaken

Tel: 015-2847999 Are&lng IFAD

Fax: 015-2847990
SchecielCaek5haven 100
2501 E Dan Haag
Patbu 18580
2502 CH Den Haag
www.mlnjuonI

)( Rabobank 192325000

Datum 8 oktober 2009
Onderwerp 4500920801 - Inschrijiformuiler Trainingen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij geef Ik u opdracht tot levering van de diensten zoals vermeld op
bijgevoegde bestellijst.

Op deze opdracht tot het verrichten van diensten zijn de Algemene
Rij ksvoorwaa rden voor het verrichten van diensten, hierna: Arvodi, van
toepassing.

De algemene voorwaarden van Ieverancier/opdrachtnemer worden uitdrukkelijk
door het Ministerie van Justitie van de hand gewezen.

Afleveradres
Oranjebuitensingel 25
2511 VE Den Haag
HT 26.020

Factuuradres
Ministerie van Justitie
Servicepunt IFAD
Po5tbus 18580
2502 EN Den Haag

Met vriendelijke groet
De Minister van Justitie,
Namens deze,

Uw kenmeric

Bij lag en
1 3



Het totaal bedrag van deze bestelling bedraagt L
/

U dient op de factuur en indien bijgevoegd op de pakbon cq. urenverantwoordngslijst, het WAD
kenmerk te vermelden. Dit Is: 4500920801 - lnschrlffformuller Trairungen.

Training
Training:

1

Item Omschrijving: Aantah Prijs (incL btw):

Data: 2 en 3 november
Deelnemers
DeeInmers

2

1,



A’finisteri vom Jigsi iiie

LgcDOcl9 36
127 1

Drecte Bedrljtsvoerin; e
0nderstunin2

stuur depsrtemcnt
f4oordaTdJIng
CommerciIe Zaker
Ardaling WAD

SchedeIdoak.ehaeri 100
2511 6X Der, Haag
Postbur, 16560
2502 SN Jan Haag
www mini u S. fl1

Op deze opdracht tot het verrichten van diensten zijn de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verrichten van diensten, hierna: Arvodi, van
toepassing.

De algemene voorwaarden van leverancier/opdrachtnemer worden uitdrukkelijk
door het Ministerie van Justitie van de hand gewezen.

Afleveradres
Oranjebuitensingel 25
2511 VE Den Haag

Factuuradres
Ministerie van Justitie
Servicepunt WAD
Postbus 18580
2502 EN Den Haag

Bijla5en

Hoogacht.mf
Jtite,

— 3

Fox1T
Olo Palmestraat 6
2600 AP DELFT

Tel: 015-2847999
Fax: 015-2847990

fax Rabobank 192325000

Datum 3 augustus 20Q9
Onderwerp 4500919316 -.

31/12/09

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij geet ik u opdracht tot levering (en Installatie) van de goederen/diensten
zoals vermeld op bijgevoegde bestellijst.

Contactpersoon

Ons kenmerk
45 009 193 16

Uw kenmerk



N
)

Het totaal bedrag van deze bestelling bedraagt C

U dient op de factur en Indien bijgevoegd op de pakbon c.g. urenverantwoordingslijst het WAD
kenmerk te vermelden. Dit Is: 4500919316

- —4’



pc

NCTB

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

/1

‘1

Uw re(srsritls:
Uw accountmsTlager: _.-‘- - - -

— Pagina 1

Seraiçeccntractrcgel(s) opgenomen In:
Servicecontract: SCC-1000j0
SA-100014 NCTb —4
Fox referntle: P
Uw re(erontle: 4512092284
3aarbedrag: —.j ,

0101 1031’12-10 —

1

WIJ ver2oeksn u het totaalbedrag van de’e lectuur voor de vervaldatum over te

maken op onderstaand rekeningnummer. BIJ betaling factuur- en deblteurnummur

vennelden. Mocht u nog vragen hebben betretfende deze lactuur, dan kunt u zich

wenden tot bvongenoemd contactpersoon.

Fc CrypIo BV.
Olot PmaaIraai 6 CEPT
Pcslbus 628, 2600 AP, DELFT
T?-e Nelheelands

Tel -.21 0)15 28.4 7999
Fea. +21 0)15 264 7990
6meI Ioe©fox-H mm
Web wswe. loo-It corn

FO-lT
IR Ir secunil,

Service - Factuur

Factuurnr, VFC—t00071

Documentdatum
Vervadatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
BIC

OmschrIjving

16-06-10
16-07-10
NLEIZ&41 140801
610162179
NIO lAS 4A06 10 162 179
ABNANL2A

Deblteurnr. 1(1.10072

Aantal Eanheldsprljs Bedrag

Totai BUR e.4d. btw
19% bhs
Totaal EUR md. btw

1 1
1

.1

ABN AI.IRO NV

610162179
Içamer van (ooptmandel
Dan Haag 27252542



Factuurnr.

Documeritdatum
Verve datum
81W-nummer
Bank
IBAN
BIE

3
1

Dobtteurnr.
Uw referentie:
11w acco4jntmanager:

jjr.450jo78B1

_______

Pagina 1

Omschrijving

ervlcecDntract

Periode: 01 1-2008 - 31-12-2008

W j verzoeken u hei totaalbedrag van dAze factuur voor de vervaldatum over ie
maken op ndemtaand rekeningnummer. Bij betaling tactuur- en deblteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betrefiende deze (actuur, dan kunt u zich
wenden tal bovengenoemd contectperoon.

FouIT B.V &: ‘31 10)15 264 79
OlvfParneslrui6. DELFT Pan .31(0)152047960
Poalbm 638, 2800 AF, DELFT Ema trnfax4i cum
The Ne:hetlands Web vrww.fox-Ii cum

ABN AMRO NV
554897041
(5msf een Kuol,audeI

Haagiand. 27301624

FO-IT
iv IT stcueire

NCTB

Postbus 16950
2500 BZ DEN (-lAAG
Nedr1end

067097

Service - Factuur

VF-100025

27-01-10
28-02-10
NLB 14455584601
554597041
N157ABNA055469704 1
ABNANL2A

KL10072

Aantal Eenb8idsprije

Totaal 8UR exci. btw
19% btw
Totaal EUR leid. btw



Service - Factuur

Factuurnr.

Doumentdtum
Vervaldôtijm
BTW-njrnmer
Bank
IBAN
eic

Debiteurnr.

Pagina t

OmechrljvlnQ Aantal Eenheldopnijs

Totaal EUR exel. btw
19% btw
Totaal EUR mcl, btw

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factijur voor do vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. BIJ betaling ractuur- en dobiteumummer
vemmelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur dart kurtt u zich
wenden Lot bovengenoemd contactpersoon.

Fox.lT BV. TeL: +31 (0)152847999
Dief Pa!meotmeei 6. DELFT Paz: +31 (0)15 284 7990
Postbus 53e, 2603 AP, DELFT Enmeil loz©fox.mt.ccm
The Nethedar,de Web. www.fao.ii.com

ABN AMRO NV.
554697041
Kamer van Koephandel
Huglanden 27301624

NCTB

FO)C-IT
EXPERTS 114 ii SECLIRIIY

Postbus 16950
2SOOBZD6NHAAO
Nederland

Uw accountmnanager:
45OO922B47Uw reforentie:

067096

‘JF-Z00029

27-01-10
26-02-10
NL814465584501
554697041
NL57ABNA0554697041
ABNANL2A

KUOOJZ1



Documenuiatum
Vervaldatum
BTW- nummer
Bank
IBAN
BIC / SWIPT

Debitetjrnr.

Pagina 1

Totaal EURexcl. BTW

ABN AMRO NV
5546B7041
Kamer van Xlnandel
Haagiandenn 27301 824

FO-IT
Pt 8T5 IN IT SCCU R Ier

Hin von
Servlcepunt 1F4.p,Ka er H723

—i _i
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Nederland

Factuur

ngr)q(_ ‘-

LJ L_ — ‘—‘

Factuurnr. VF-090436

26-30-09
25-11-09
NL8 14465 584601
554697041
NL57ABNA055469704 t
AB14ANL2A

KL10072

(

Uw refrrentie1 4500920801
Uw accountmamnage:

___________________

—

Oftertenummer;

Onischrijving

—
Periode; 2-3 november

Trainlngskosten 3Training uitgezonderd van BTW
(t. 13A-1-t,6de BTW rIchtlijn)

WIJ verzoeken u hot totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatunn over te
maken op onderstaand rekeningnummer. BIJ betalIng factuur- en debiteumunimer
vermelden. l4ocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd Contactpersoon.

V
Fox-rt 6 V.
Olol Pa!jnestraat 6, DELFT
Postbus 838, 2600 AP. DELFT
Til. NetI,anlands

Tei; 31 (0)15 284 79B
Faa e31 (0)11 284 7990
Emai fIox-lt corn
W.b wrw tea-It con



FO5-IT
‘EXPERTS I4 IT SECURITY

012589

Factuur

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

Uw referentie:
Uw accountmanager:
QQ-niimmer:

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
BIC / SWIFT

Debiteurnr.

13-02-09
06-03-09
NL8 14465584901
554697041
NL57A6NA055469704 1
ABNANL2A

KL100J2

Trainingskosten

Training uitgezonderd van BTW
art. 13A - 1 -1, de BTW richtlijn

//

1II llI1 (III! 11111hIU IAhIllI 11h
19205651

Totaal EUR excl. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuuç- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactper5oon.

1
C)

Fox-IT B.V.
Olof Paimeslraal 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Nettierlands

Tel.: ÷31 (0)15 284 7999
Fax: ÷31 (0)15 284 7990
Ernail: foxifox-itcom
Web: wvÉw.foz-it.com

ABN AMRO NV.
554697041
Kamer van koophandel
Haaglanden 27301624

N CT5 CJ\ \LGç Factuurnr. VF-090058

QQ-080260
3

A
Pagina 1

4ijCI

Omschrljvinq 1 Bedrag

Maatwerk training basis 26 t/m 28 januari
Ons projectnr.: PR-090019

Deelnemers:
1

1



FO-IT
1E5r5 S 1 5 CC VRITY

Mln.vari Justiti NCTB
Servicepunt IFA )(a er H723

Postbus 20301
2500 OH DON HAAG
Nederland

4500920691

• op(rIsCL’roue 1
Pehode: 2-3 november 2009
Deelnemer: —q

Trainings kosten

Tra9 uitgezonderd van BTW
(art. 13A-i-1 6dBTWricttiijn)

Factuur

Factuunir.

Documendatum

Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
MC J SWIFT

Ueb(teurnr.

Pagina t

Wij verzoeken u hct totaîbedrag van dcce (actuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. BIJ betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden, Mocht u nog vragen hebben betreffende deze (actuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fcx-rr BV.
Dief P&rnesliai 8, DELFT
Polbua 836. 2GCOAP. DElFt
ii,, Nolirertancio

Tel 431 (0)15 254 7595
Fa.x .31 (0)15 284 7953
6mei: fooCfcz.lt,com

Web: evwIox-lt.corn

ABN AMRO N.V
554697041
Kamer Seri Kcphand&
Huglanderi 2730 1624

fl
_, SJ t_ — J

VF-090435

26-10-09
25-11-09
NL61446S564B01
554697041
NL57A6NA055469704 t
A8NANL2A

Kt.10072Uw referentic:
Uw accountmanager:
OfTertenum met:

Omechrfjvlng

Totaal BUR ezeL BTW



FOY-1T
EXPERTS IN T SECURITY

Ministerie van Veiligheid en justitie
Govcert.n]
T.a.v. Servicepunt IFAD
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG
Neder)and

QQ-1 10586

Project: workshop
On projectnr.: PR-110292

Factuur

Kosten 2 daagse workshop
- — - —-- - —

Totaal EUR excl. BTW
19% btw
Totaal WR mci. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer

vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

PII UWU IIhU
2D 120 1381

1

Fox-IT BV.
Olof Pairnestraal 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Netherlarids

Tel: +31 (0)15 284 7999

Fax: ÷31 (0)15 284 7990
Email; flriance@fox-it.com
Web: www.fax-it.com

ABN AMRO NV.
554697041
Kamer van Koophande
Haaglanden 27301624

Uw referentie:
Uw accountmanager:
QQ-numrner

Factuurnr.

Dccumentdatum
Ve rva datum
BRV-nummer
Bank
IBAN
BJC / 5W]FT

Debiteurnr.

Pagina 1

VF-120043

24-01-12
23-02-12
NL8 180 5297 1801
554697041
NL57ABNA055469704 1
ABNANL2A

KL10958

Omschrijving Bedrag

1.



FOR-IT
PE RTS IN fl SECUR ITY

Factuurbijlage

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Govcert.nI
T.a.v, Servicepunt IFAD
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG
Nederland

Factuurrir.

Debiteurnr.

Pagina 2

VF-120043

KLI0958

0 rnschrijvi n g Aantal Eenheidsprijs

1

Totaal EUR

2

Fox-IT BV.
OIo Palmestraal 5, DELFT
Postbus 538 2630 AP, DELFT
The Nelherlands

Tel.: +31 (0>15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: finance@fox-it.com
Web: www.tox-iL.com

ABN AMRO N.V
554697041
Kamer van koophandel
Haaglanden 27301624

H
t



FOX IT 136

Factuur

Ministerie van Justitie / DSO5
Servicepunt IFAD
Postbus 20301
2500 EH DN HAAG
Nederland

Fa ctu u rn r.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
BIC / SWLFT

Debiteurnr.

VFC- 120061

07-06-12
07-07-12
NL812641140801
610162179
NLS1ABNAO61O 162179
ABNANL2A

1(110072

BTW
19% btw
Totaal EUR mci. BTW

Hlll MIIIIIIIII
201 206906

1,2

Uw referentie:
Uw accountmanager:
QQ-numnier

4500936388

QQ-120029

Omschrijving

Pagina 1.

Project; MinJUS NCTV -

Ons projednr.: PRC-120025 1
Projectmanager: 3

Bedrag

-J

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer, Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon. 11

Fox Crypto 2 V.
flIrf Omtr,I flI ÇT

TeL: 4-31 (0)15 284 7999 ABN AMRO NV.
Fy 4.’1 (m17h7aqfl 1fl117Q



FO5—lT
c;VEXPERTS IN IT SECURITY

nn137

Omschrijving Aantal Eenheidsprijs Bedrag

Servicecontractregel(s) opgenomen in:
Servicecontract: SCC-100010
SA-100014 NCTb- —‘p
Fox referentie: P061292
Uw referentie: 4500922847
.Jaarbedrag:

_— _j 2
10111 3112r1 —

____________

—

Totaal EIJR ecl, btw
19Db btw
Totaal EUR mci. btw

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en deblteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

1301201716

Fox Crypto BV.
Olof Palmestaat 3, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Netherlands

Tel.: +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: fox@fox-il.ccm
VVeb: www.fox-it.com

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262642

Ministerie van )ustitieb

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

Uw referentie:
Uw accountmanager:

Service - Factuur

Factuurnr. VFC-110013

Documentdatum
Vervaldatum
BTW - nummer
Bank
IBAN
BIC

10-01-11
09-02-11
NL812641140B01
61D162 179
NL81ABNAO61O162 179
ABNANL2A

11500922847
Deblteurnr. KU0072

Pagina 1



38

Factuur

csc

Postbus 84011
2508 AA DEN HAAG
Nederland

Uw referentie
Accountmanager
QQ-nummer

Factuurnr.
Debiteurrir.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW -nummer
Bank
1 BAN
BIC / SWIFT

Pagna 1

VFC-130034
K110958

19-02- 13
2 1-03-13
NL812641140B01
610162179
N L8 1ABNAO6 10 162 179
ABNANL2A

Omschrijvin9 Bedrag

ProjecL NCS(
Projectnr.: PRC-130003

Totaal uren

Totaal EUR excl. BTW
210/o btw
Totaal EUR mci, BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer, BIJ betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypto BV.
OlofPalmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AF, DELFT
The Netheçlantls

TeL: +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: flnanceifox-it.com
Web: www.fox-il.corn

ABN AMRO NV.
610162 179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 272626.42

— —
14

.__

QQ-120646 —,

t
f 0
1 /



FO

Factuur

N CIV
BD/Servcepunt IFAD
fa ctu ren Fad@minvenj.nl
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG
Nederland

Uw referentie
Accountmanager
QQ-nummer

40100004366
—7

QQ-13U345

Factuurnr VFC—130132
Debfteurnr. K111123

Docurnentdatum 23-09-13
Vervaldatum 23-10-13
BTW-nummer NL812641140B01
Bank 610162179
IBAN NL81A6NA0610162179
BIC / SWIFT ABNANL2A

Pagina 1

Omschrijving Aantal Eenheidsprijs Bedrag

Project:
t.bv.

— —, ‘—tN CT’
Projectnr.: PRC-130080
Uw contactpersoon:

mcl aanpassingen 1
Import van contacten

Totaal EUR excl. BTW
21% btw
Totaal ELIR irici. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Cryplo B.V
Olof Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638. 2600 AP, DELFT
The Netherlands

-J

,1

1 1

Tel.: +31 (0)15 284 7999 ABN AMRO NV.
Fax: +31 (0)15 284 7990 610162179
Email flnance@tox-hcom Kamer van Koophandel
Web www fox-it corn Haaglanden 27262942



Factuurbijlage

NCTV
BD/Seniicepunt IFAD
Fa ctu ren fd m nvenj n
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG
Necie riand

Factuurnr
Debiteurnr.

Pagina 2

‘IFC-130132
KLI1123

Omschrijving

Totaal

Aantal Bedrag

1

Totaal EUR

Fox Cryplo S V.
Olof Patmestraal 6, DELFT
Ptbu 638. 2600 AP, DELFT

Tel: ÷31 (0)15 284 7999
Fax: +31(0)152847990
Email: fnance@fox-it corn
Web: www fnx-it.com

ABN AMRO N V
610162179
Kamer an koophandel
Haaglanden 27262642The Netherl,inds



7’

FOX IT

Uw contactpersoon: 3

Factuur

Training 2 personen 2 1

Training uitgezonderd van BTW 1 Totaal EUR excl TW

(art.132-i, BTW richtlijn)

__________ ___________

— —, --. -‘. — - - ---r’- —---- —r- — — —. - —

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. BIJ betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich 7
wenden tot bovengenoemd contactpersoon. /

//IIl1//I//II!/l/Illh/l///I/I/I//fl///l//l//1I/
201222962

Fo Crypio BV.
Olof Palmestraal 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Nelhedands

Tel.: +31(0)152847999
Fax: +31(0)152847990
Emait: financelfox-it.com
Web: www.(ox.-ILcarn

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262642

Ministerie van Veiligheid en )ustitie

Postbus 16950 3
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

j40

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
BIC / SWIFT

Uw referentie 10100003591
Accountmanager —.-—-—, ‘7
QQ-nummer QQ-130101 -...) Pagina 1

Omschrijving AaritaJ Eenheidsprijs

VFC-130083 B
KL10958

10-06- 13
10-07-13
NL812641 140801
610162179
NL8IABNAO6 10162179
ABNArJL2A

Bedrag

FOX-IT.COM



FOX IT

Factuurnr.
Debiteurnr.

Factuur

• Documentdatum
Vervaldatum
BTW - nummer
Bank

1 IBAN
BIC / SWJFT

• Pagina 1

VFC-13 0083 A
K110958

10-06- 13
10-07-13
NL612641140B01
610162179
NL81ABNAO6IO162 179
ABNANL2J\

Omschri5vlng Aantal Eeriheidsprijs

Uw contactpersoon:

Training uitgezonderd van BTW
(art.132-i, BTW richtlijn)

1

Totaal EUR excl. BTW

WïjdRotaalbedragvan deze factuurvoordervaidatum over te, /
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer /
vermelden• Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich \ /

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

-t
—. t

t_.,

FOX- IT. COM

Ministerie van Veiligheid en Justitie/DBOB
Servicepunt IFAD
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Nederland

Uw referentie
Accountmanager
QQ-nummer

10100003591

QQ- 130 101

Bedrag

Fox Crypto B.V. Tel.: ÷31 (0)15 284 7999 ABN AMRO NV.
CtofPalmestrat5 DELFT Fax: +31 (0)15 284 7990 610162179
Postbus 638, 2600 AP, DELFT Emal: (inarcet(ox-itcom Kamer van Koophandel
The Netherlands Web: www.fox4Lcorn Haaglanden 27262642



FO5-IT
6’EXPERTS IN IT 5ECURITY

Ministerie van Veiligheid & Justtie

Postbus 20301 -

2500 EH DEN HAAG
Nederland

Uw accountmariager:
QQ-nurnmer: QQ-120064

Project: CC-NCTV Voorstel Traffic Assesment
Ons projefEPR-120046
Projectmanager:

-_..,

Factuur

Projectkosten + huur hardware
- - .-_- --—— — - - - — - - — -,--- --- ..— —— - —--- —- -

Totaal EUR excl, BTW
19% btw
Totaal EUR lncl. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht ii nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt t,i zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

201205184

Fox-IT BV.
Olof Palmestraat 6, DELFT
Poslbs 638, 2600 AP, DELFT
The Netherlands

Tel.: +31 (0)15 28’ 7999
Fax: +31 (0)15284 7990
Email: finance@fox-it.com
Web: www.fox-T1.com

ABN AMRO N.V.
554597041
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27301624

141

Factuurnr. VF-120313

Uw referentie:

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
BIC / SWIF1

Debiteurnr.

Pagina 1

Omschrijving

2 3-04-12
23-05-12
NL8 1805 2971801
554697041
NL57A8NA055469704 1
ABNANL2A

KL,10912

Bedrag

j 9



FO5-’IT
‘EXPERT$ IN IT 5ECURITY

Ministerie van Veiligheid & Justtie
Tav. _—p —

Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Nederland

Factuurbijlage

__

FoxT B.V.
OIof Palmeslraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Netherland3

Tel.: +31(0)152847999
Pax: +31 (0)15 284 7990
Email: finaricefox-itcom
Web: www.fox.ft.com

ABN AMRO NV.
554697041
Kamer van koophandel
Haaglanderi 27301624

Omschrijving

Factuurnr

De bite u mr.

Pagina 2

VF- 1203 13

1<110912

Fixed Price 1

Aantal enheIdsprijs Bedreg

Totaal EUR

,/
\\ /



chc’!c

D3cnendwm
‘Jerv&deWm
6 W nu rn m er
5e n
1 SAN
BIC / SJiFT

.i702-1

NL012(
101627
NL5:AN216Y)
N,Nt 72

Adn.a1 3heidja

1

SUR
21°/ bw
TC SUN Ot1

nt ot bedrq ‘ien clc:c actuur IDO d e-vc1otum over e
odcon re:enngrnirnn,r. Sij btatng factuur- En debteurnjmmer

:iocht u ujc vreqen hbhn hereffende d:e factuur, dan kunt u ZIch
- ) rrquIoeIilci CCflt-JCtperSøOfl.

TeL -31 (0)15 2 .59g
Ee: +31 (0)15 24 7990
EmeW nance@fo-Lcorn
VVb. w’. io,-itcom

ASN AMRO N.V
610162179
Kamer an Koopnand
Haaganden ?7262&42

5-,

QQ-130770 3 Pegina 1

/



fl

Factuur

NCSC

Postbus 84011
2508 AA DEN HAAG
Nederland

Documentdatum 14-12-12
Vervaldatum 13-01-13
BTW-nummer NL818052971801
Bank 554697041
IBAN NL57ABNA0554697041
BIC / SWIFF ABNANL2A

Pagina 1

Omschrijving Bedrag

Project: Analyse omvang apparatuur aan internet
Projectnr. PR-120380

Totaal uren

Totaal EUR excl. BTW
21% otw
Totaal EUR mcl. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze facluur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox-IT BV.
Olo! Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP DELFT
The Netherlarids

lel.: +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: finance@fox-it.com
Web: wv,v.tox-it.com

ABN AMRO NV.
554697041
Kamer van Koophandel
l-aaglanrien 27301624

Factuurnr.
Debiteurnr.

VF-120998
KL10958

Accountmanager
QQ-nummer QQ-120780

/
/

/



N CSC

Postbus 84011
2508 AA DEN HAAG
Nederland

3
Factuurnr.
Debiteurnr.

Pagina 2

( ?

VF-120998
K110958

Omschrijving

Totaal Security Expert

Aantal Eenheidsprijs

Totaal EUR

/

Bedrag

r’)

Fox-fl S V.
Olot Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFU
The Neherland

Tel,: +31(0)152847999
Fax +31 (0)15 284 7990
Email: linance@fox-4.00m
Web: ww.fox-it,corn

ABN Al1O NV.
554697041
Kamer an koophandel
Haa9lariden 27301624

-( IT

Factuurbijlage



Factuur 4

BD/Servicepunt IFAD
Postbus 18580
2502 EN DEf’J HAAG
Nederland

Uw referentie
Accountmariager
QQ-nummer

40100003066/6600003971

QQ-130 169

Factuurnr.
Debiteurrir.

D ocu m entcl a tu m
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
1 BAN
BIC / SW1FT

Pagina 1

VF-130238
K110958

10-04-13
10-05-13
NL818052971801
554697041
NL57ABNA055459704 1
ABNANL2A

Omschrijving

Totaal EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mci. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze Factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Bedrag

Project: NCSC -

_______

Projactnr.; PR-130087
Uw contactpersoon: —-----i /
Projectmanager: -—

Gewerkte uren conform offerte

Digitaal verzonden naar: Pacturenifadcminvenj.nl

/
i,2.

Fox-lT BV. Tel.: -31 (0)15 284 7999 ABN AMRO NV.
Dief Palmestraal 6, DELFT Fax: ÷31 (0)15 284 7990 554697041
Postbus 638, 2600 AF DELFT Emal: finance@!ox-it.com Kamer van Koophandel
Thc Ncthedands Web. ww.fox-it.com Hoaglanden 27301624



BD/Servlcepunt tFAD
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG
Nederland

T

Factuurbijlage

Factuurrir. VF-130238
Debiteurnr. KL10958

Pegina 2

Omschrijving

Fotaal Senior Security Expert

Aantal Bedrag

Totaal EUR

/

Fox-IT 8 V.

Dief Palmestraat 6, DELFT

Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The NcIhertand9

Tel, +31 (0)15 284 7999
Fax: +31(0)152847990
Email. finance@fox-it corn
Wcb: www tox it.com

ABN AMRO NV.
554697041
Kamer van koophandel

Haaglanden 27301624



Accountmanager
QQ-nummer

OmschrijvIng

—‘3
QQ-140052

Factuur

Factuurnr.
Deblteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
RrW- nummer
Bank
IBAN
5!C / SWIFT

Pagina 1

VF-1.40 168
KL10958

2 5-02-14
27-03-14
N L8 1805 297 1501
554697041
NL57A8NA0554697041
ABNANL2A

1,2.

Fox-IT BV.
Olof Paimestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Neher?ands

Tel.: +31 (0)15284 7999
Fax +31 (0)15 284 7990
Ernail: finance@fox-il.om
Web: wvJox-iLcem

ABN AMRO NV,
554697041
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27301624

FOX IT

NCSC
201229822

Postbus 117 — 32501 CC DEN HMG
Nederland

45 1

Bedrag

Project: ?
Projectnr.: PR-140044

Gewerkte uren week 5 tm week 7

Totaal [UR excL BTW
2Ï%b tv

Totaal EUR mci. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon. /

FOX-IT.COM



FOX IT

Factuurbijlage

N CSC

Postbus 117
2501 CC ON HAAG
Nederland

—-

Factuurnr,
Debiteurnr.

Pagina 2

VF-140 168
KL10958

Omschrijving Aantal

i,Z.

Fox-IT BV,
01e! Palmesiraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Nethertands

Tel.: ÷31 (0)15 284 7999
Fax: +31(0)152847990
Email: finance@lex.it.com
Web: ww.fox-il.com

ABN AMRO NV.
554697041
Kamer van loophandel
Haaglanden 27301624

Totaal Projectleider

Totaal Senor expert

Bedrag

Totaal EUR

1

FOX-IT.COM



FO T
46 1

Factuur

N CS C

Postbus 117
2501 CC DEN HAAG
Nederland

Accountmanager
QQ-nurnmer

Onisch rijvin g

Factuurnr.
Debiteurnr.

Vervaldatum
BTW - nummer
Bank
IBAN
BIC / SWtFT

Pagina 1

Totaal EUR excl. flTW
21% btw
Totaal EUR in cl. BTW

VF- 140 233
KL10958

19-04-14
NL818052971B01
554697041
NL57ABNA055469704 1
ABNANL2A

Fox-lT BV,
Olof Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Nethertands

Documentdatum 20-03-14

—+ —;
QQ-140052

S

Project, ——— ,

Projectnr.: PR-140044 t
Gewerkte uren week 6 tm week 9

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer, Bij betaling factuur- en debiteurnurnmer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Bedrag

Tel.: +31 (0)15 284 7999 ABN AMRO N V.
Fax; +31 (0)15 284 7990 554697041
Email. flnancetox-it,com Kamer van Koophandel
Web; www.fox-it.com Haaglariden 27301624



FO Ir

Factuurbijlage

1 \
( )

N CSC

Postbus 117

2501 CC DEN HAAG
Nederland

Factuurrir.
Debiteurnr.

Pagina 2

VF-i40233
KL10958

Omschrijving

Totaal Projectleider

Totaal Senior Expert

2

Bedrag

Fax-IT 8 V,
Olof Palmesiraat 6, DELFT
Postbus 638. 2600 AP, DELFT
The Netherlands

Tel.: +31 (0)15 284 7999
Fax +31(0)152847990
Email nance@fcx-it.com
Web: ww.fox-jt,com

ABN AMRO NV.
554697041

Aanta’

Totaa’ EUR

/

Kamer van koophandel
Haaglanden 27301624



‘ FO. IT 47

Factuur

N CSC

Postbus 117
2501 CC DEN HAAG
Nederland

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW - nu mm er
Bank
1 BAN
BIC / SWIFT

VF- 140264
KL10958

0 1-04-14
01-05-14
NL818052971B01
554697041
NL57ABNA0554697041
ABNANL2A

Fox-IT BV.
Olof Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AF, DELFT
The 4etherIands

ABN AMRO NV
554697041
Kamer vn Koophandel
Haagtanden 27301624

Bedrag

Accountrnanager ---
‘

QQ-nummer QQ-140052 Pagina 1

Omschrijving

Project ‘‘‘ 1.4
Projectnr.: PR-140044

Nagekomen uren februari 2014

Totaal EUR exd. BTW
21% btw
Totaal EUR mcl. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. BIj betalIng factuur- en debiteurnummer
vermelden, Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Tel. +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: finance@fox-itcorn
Wab: wAvfox-it.com

/
1

t



[0

Factuurbijlage

NCSC

Postbus 117 —

2501 CC DEN HAAG
Nederland

—‘3
Factuurnr
Debiteurnr.

Pagina 2

VF- 140264
KL10958

Omschrijving

Totaal Projectleider

Totaal Senior Expert

Aantal

Totaal EUR

t

Bedrag

Fox-T B.’J.
Cml Palriestrsat 6. DELFT
Postbus 538, 2600 AP. DELFT
The Nelberiards

Tel,: +31 (0)15 284 7999
Far: +31(0)152847990
Email: finanoe@fox-it.com
Web. ww.fox-i,com

ABN AMRO N V
554697041
Kamer vn koophandel
Haaglanden 27301624

L



ctuur

[48

N CSC

Postbus 117
2501 CC DEN HAAG
Nederland

Eactutsrnr.
ebiteurn r.

Do cum en t da u m
Verveld aturn
BTW - nummer
Bank
IBAN
BIC / SWIFT

VF- 140 279
KL10958

0 7-04-14
07 05-14
NLBISOS2S71BOI
554697041
NLS 7ABNAO 554697041
ABNANL2A

Accountmenaper

QQ - nummer

Omschrijving

Project:
Prejectnr.: PR- 140098

Gewerkte uren week 12

Toteai EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mci. TW

Wij verzoe4en u her toraalbedrag van deze tactuur voor de vervaldatum over te
maker; op onderstaand rekeningnummer. Bij betatng factuur- en debireurnummer
vermelden. Mocht LI nog vragen hebben becreende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

ABN AMRO N.V
554697041
Kamer van Koophandel
Halanden 27301624

/

QQ4O149 Pagina 1

Bedrag

1

Fo-lT B.V Tel : ÷31 (0i15 284 7969
Olof Palmestraat 6, DELFT Fax: ÷31 (0)15 254 7990
Postbus 538. 2600 AP DELFT Email: fina000@fox-it corn
The Netherlands Web: vwjox-ilcnrn



Fct-bijage

N CS C

Postbus 117
2501 CC DEN HAAG
Nederland

Fctuurrr.
Debiteu-nr

Pagina 2

S

1,

VF- 1402 79
<L10958

Fc-lT 6 V.
Old Patrnaitraot 6. DELFT
Postbus 932, 2600 AP, DELFT
îne NelhrIends

Tel. i31 (0)15 294 7999
F-ax 31 (0)15 284 7990
Email finarice.fox-itccm
Wab ww’i fox t corn

?BN AMRO N.V
554697041
Kamer ‘ian koophandel
Haaglndn 27’lr)1624

Omschrijving

Totaal Principal EperE

Totaal Principal E.pcrt 200%

Aanta’ Bedrag

Totaal EUR

/

//



FOX IT

Factuur

SD/Servicepu rit IFAD

Postbüs 18580
2502 EN D8n Haag
Nederland

Uw reFerentie
Accountrnanager
QQ-nummer

Factuurnr.
Debiteurnr.
Klantnr.
Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
81C / SWIFr

Pagina 1

VFC-120 183
KL1I.152
KL10958
20-11-12
20-12-12
NL812641140B01
610162179
NL81ABNAO61O162 19
ABNANL2A

Project: VenJ NCSC
Projectnr. PRC-120089
Uw contactpersoon

llhH II
201215198

i 0

Fôx Crypto BV.
Olof Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AF, DELFT
The Netherlands

Tel,: +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: finance@fox-it corn
Web: wwwfox-itcom

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanderi 27262642

3
(712iO
io3ÖD

40100000865 66000039fl

---
z

QQ-120366

OmschrijvIng Aantal Eenheidsprijs Bedrag

—‘3

___

—--‘, -‘-1 1

‘1 IÉ
21% btw
Totaal EUR iricl. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaarid rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon. /

FOX-IT.COM



rsFO
150

Factuur

facturenifad@minvenj.nI

Postbus 16950

2500 82 DEN HAAG

Nederland

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatum

Vervaldatum

BTW - nummer
Bank
BAN

BIC / SWIFT

Pagina 1

VFC-120184
KL11123

20-11 -12

20-12-12
NL812641 140601

610162179
NL81ANA0610 162179

ABNANL2A

Project: NTV twee splinternieuwt
•—-

Projector.: PRC- 120097

Uwcontactpersoon:

Totaal EUR excl. BTW

21°/Q btw
Totaal EUR kici. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze (actuur voor de vervaldatum over te

maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en deblteurnummer

vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreftende deze factuur, dan kunt u zich

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypto 9 V.
Old Palmeslraal 6, DELFT

Postbus 638, 2600 AP, DELFT

The Nelhe’lands

Tel.: +31 (0)15 284 7999

Fax: ÷31 (0)15 284 7990

Ernail: flnance@ox-it corn

Web- w’wifox-it corn

ABN AMRO N V.

610162179
Kamer van Koophandel

Haaglancien 27262642

N CTV

Uw referentie
Accountma neger

QQ- nummer

Omschrijving

10100001135

_________

QQ-120643

Aantal Eenheidsprijs Bedrag

FTP en SMTP 2

)



FO
151

U rerentie
Ac:onmsia3cr

Q -rij mm ir

0 øa u m i2ï’ to otu m

Vorvaldatum

BTV -nu m rn c r

6 eik

[SAN

6IC / SWLI-1’

Pagina 1

:i 23

11-32 12

10-01-13
Nl..51264114000 1

01 0162170
NLSIAONAO61 0162170
At3NA1L2A

Project. NC7V i3OCk.1p DII iiwijIclDcat

Projec::nr. SCC-120038

Totaal EUR cxci. t3T’fi’

21°/o btw
Totaal UR mci. 3YW

tVj verzoeLun u hel totoabadraq van deze lectuur voor de vervaldatum Dier te
mkan op andersieanc rs1c-oningnummar. Bij betaling Factuur- en debiteurnummer
vermelden Mocht u lag v;e9en hebben betreifen1e deze lectuur, dan kunt u zich
wenden tot boveriqenoemd contactpersoon.

Crypto 6 V.
OcI aImeiraet 5. DELFT
Ptlju 538, 26C0 AP, DELFT
Th NelhemNnds

Tel.: +31(0)152847999
Fx: 3l (0)152847990
Email: finonce@fox-lt corn
Wob. e’.w,(ox-il,cam

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer an Koophandel

Haaolandan 27262642

“ilnwirIe \33 / ..C1V

Postbus 16950
2500 EZ DEN HAAG
Nederland

.10 i. 00000425

QQ-110 364

Aantal Eenheiclspr[je . 13udraç

Conform opdrechtnurnmer 10100000425

-J--- /

1



FOX IT 201 219972
152

Factuur

Accountmanager
QQ-numme QQ-120724

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nu m rn er
Bank
(BAN
BIC / SWIFT

Pagina 1

VFC-120 246
KL11123

21-12-12
20-01-13
NL812611140B01
610162179
NL81ABNAO61O 162179
ABNANL2A

Omschrijving Aantal Eenheidsprijs Bedrag

Projectnr.: SCC-100010
Projectmanager .

Uw rererentie: (Leonardo) 101000026GB

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fo Crypto B.V.
Olof Paimestraat 6, DELFT
Postbus 636, 2600 AP. DELFT
The Netherlands

Tel.: +31(0)152847999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: financecfox-it.com
Web: www.fox-it.coni

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262642

Ministerie van Veiligheid Justitie / DBOB
Servicepunt IFAD
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Totaal EIJR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mcl. BTW

.1

FOX• IT. COM



Omschrijving

ct.wn

Factuurnr. VFC-130016
Debiteurnr K111123

Documentdatum 23-01-13
Vervaldatum 22-02-13
BTW-nummer NL812641140B01
Bank 610162179

IBAN NL81A6NA0610162179
BC / SWIFT ABNANL2A

Pagna :1

Bedrag

Projectnr.: PRC-120097
Uw contactpersoon:

Opdrnchtnumn,er: 10100001135

Totaal EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mci. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betalng factuur- en debiteurnummer
verm&den. l1ocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypto BV.
Olof Pairnestraat 6. DELFT
Postbus 638, 26C0 AP, DELFT
The Nelherlands

Tel.: +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Emal finance@rox-iLcom
Web www.fox-itcom

ABN AMRO N V.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262642

Ministerie Veiligheid en Justitie / NCTV

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

Uw referentie
Acco u ntrn a na ge r
QQ-nummer

10100001135

QQ-120543



f FOX IT
201223853

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-n umm er
Bank
IBAN
BIC / SWIFT

Pagina 1

VFC-130096 S
K110958

02-07-13
01-08-13
NL8 12641140501
610162179
NLS IABNAO6 10162179
ABNANL2A

Omschrjvirig Aantal Eeriheidsprijs Bedrag

Project: NCSC

12
Fox Cryplo BV.
Old Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Netherlands

Tel.; +31 (0)15 284 7999
Fax +31 (0)15284 7990
Email: financefox-iicom
Web; ‘www.fox.ft.com

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanderi 27262642 F0X-IT. CON

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Néderland

Uw relerentie
Accounmanager
QQ-nummer

10100003591

QQ-120646

Projectrir.; SCC-130021
Projectmanager: f
Uw contactpersoon: i

1

1



1 FOX IT

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u Zich

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypto 8 V.
Olof Palmestrat 6, DELFT
Postbus 538. 2600 AP, DELFT
The Ntherlands

Tel.: +31 (0)15 284 7999
Fax: 1-31 (0)15 284 7990
Email: Tlnance@fox.iLccm
Web: www.fox-tom

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van <cophandel
Haaglarideri 27262642 FOXIT,COM

Ministerie van Veiligheid en Justitie

POStbUS 16950 3
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

Factuur

Factuurar. VFC-130096 8
Debiteurnr. KL10958

Pagina 2

Totaal EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mci. BTW



FOX IT

Tôtaal Expert

Totaal EUR

Fox Cryptc BV.
Olof Pairnesiraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Nethertands

Tel,: +31(0)152847999
Fax: +31 (0)15284 7990
EniaU: finance@fox-iI.corrl
Web: www.fox.it.com

ABN AMRO N.V.
610162179
Kamer van koophandel
Haaglanden 27262642 FOXIT.Cou

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Nedera nd

Factuurbijlage

Factuurrir. VFC-130096 B
Debiteurrir. KL10958

Pagina 3

Omschrijving Aantal Bedrag

/
/



FOX T

Ministerie van Veihoheid ustitiefDBO8
Servcepunt IAD
Postbus 20301
250C EH DEN HAAG
Nederland

1
Fctwir

Totaal EUR exd. BTW
21% btw
Totaal EUR iricl. BTW

t’Vij vczoo1en u het rotaaloedrag van deze actuur voor de vervaldatum over te

m&<eri op ondersteand rekeningnummer Bij bealin9 fectuur- en debiteurnummer

• vermelden, Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich

• wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

— —---— — —,----- —
—

Fo Cryplc SV.
O!of Petmestreet 6, O6LFT
Postbus 638. 2600 A. DELFT
The Netherlands

Tel.: ÷31 (O15 284 7999
Fax: ÷31 (0)15 284 7990
Emaïl: flnance@fox-tt.00m
vUeb: www.Fo-il.com

ABN AMRO N.V.
610162179
Kamer van Koophande
Haaglanden 27262642 ÇOx-T.COM

VFC- 130096 A
KL1O9S

Fcuurnr
Dabiteurnr.

Aanta’ snheidsprijaOmschrijving

Uw refereatie 10100003591

Conform offerte

Bedrag

1
--i 0
-1



FOX IT

Factuur

-. -

Omschrijving Aantal Eeriheidsprljs

Uw referentie 10100003591

Conform offerte

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling ractuur- en debiteurnummer

vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox rypto 9 V.
Diof Palmestraat 6, DELFT
Postbus 538, 2600 AP, DELFT
The Netherlands

(-)-i /

Ministerie van Veiligheid .iustitie/DBO3
Servicepunt IFAD
Postbus 20301
2500 EM DEN HAAD
Nederland

Factuurnr.
Debkeui-nr.

VFC-130096 A
Kil 0958

Bedrag

Totaal EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mci. BTW

Tel.: +31 (0)15 264 7999 ABN AMRO NV.
Fax: +31(0)152847990 610162179
Erna ii finance@fox-it.com Kamer van Koophandel
Web: www.fox-il.ccm 1-laaglanden 27262642 FOXIT.COM
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Factuur

BD/Servicepunt IFAD

Postbus 18580
2502 EN Den Haag

Nederland

Uw reerentie
Accountmanager
QQ-nummer

40100003557

QQ-110546
‘2

Factuurnr.
Deblteurnr.
Klantnr.
Do cu me ntda tum
Vervaldatum

BTW-nummer
Bank
1 BAN
BIC / SWIFT

Pagina 1

VFC-130 141
KL11152
KL1O1O3
30-09-13
30- 10-13
NL8 12641140301
610152179
NL81ABNAO6 10162179

ABNANL2A

Omschrijving

Project:
Ven3-

_____

Projectnr.: PRC-1 30074

Uw contactpersoon: .

Aantal Eenheidspnjs

Training
—--——.-- L 2

Training uitgezonderd van BTW

(art. 132-1, BTW richtlijn)

Totaal EUR excl. TW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze ractuur voor de vervaldatum over te

maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer

vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Cryplo BV.

Olof Palmeslraat 6, DELFT

Poslbus 638, 2600 AP, DELFT

Tno therland

Bedrag

i,2

Tel.: +31 (0)15 284 7999 ABN AMRO N.V.

Fax: +31 (0)15 284 7990 610162179

Ernail: nance@fox-ilcom Kamer van Koophandel

Web wwv.fox-itcom Hoaglnden 27262642



*1 FOX IT 156

Factuur

Onisdirijving Aantal Eenheidsprljs Bedrag

Totaal EUR excl, BTW
21% btw
Totaal EUR inCl. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaung factuur- en deblteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypta B.V
Olo Palrnestraat 6, DELFT

i Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Neiherlands

Ministerie van Veiligheid en Justitie/DBOB
Servicepunt IFAD
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Nederland

Uw referentie
Accountmanager
QQ-nurnmer

Fa ctu u r n r.
Debfte u rn r.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW - nu mm er
Bank
IBAN
BIC / SWtFT

Pagina 1

‘d FC- 130146 A
KL10958

09-10-13
08-11- 13
NL8 1264 1140801
610162179
NL81ABNAD61O1621 79
ASNANL2A

10100003591

QQ-120646 QQ-130101

Conform opdracht

/

FOX-tT.COM

TeI. +31 (0)15 284 7999 ABN AMRO N.V
Fax: ÷31 (0)15 284 7990 610162179
Emaii: nnancefox-il.com Kamer van Koophandel
Web: w.fox-it.com Haaglanden 27262642



FOX IT j57

Factuur

Factuurnr.
Deblteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
IBAN
BIC / SWIFI

Totaal EIJR excl. BTW
21% btw
Totaal EIJR mci. BTW

VFC-130177 A
KL10958

25-11-13
2 5-12-13
NL812641140801
610162179
N L8 1ABNAOG 1.0 162 179
BNANL2A

Bedrag

Fox Crypto 8V.
Olof Palmestraal 6, DELFT
Pstbu 638, 2600 AP, DELFT
The Netherlands

Tel.: +31 (0)15 284 7999
Fax: 431 (0)15 284 7990
Ernail: flnance@fox-i(.com
Web: w-w.fox-lt.com

ABN AMRO N.V.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262642 FOX- T. COM

Ministerie van Veiligheid Justitie /15803
Servicepunt [PAD
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

10100003591

QQ-120646 QQ-130 101

Uw referentie
Accountmanager
QQ-nummer

Onischrijving

Conform opdracht

Pagina 1

II1IhIhG11
201227606

Wij ver-zoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en deblteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

1
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Factuur

NCTV

Postbus 16950
2500 BZ DEN HAAG
Nederland

Uw reterentie
Accountmanager
QQ-nurnmer QQ-130727

Factuurnr.
Deblteurnr.

Dccumentdatum
Vervaldatum
BTW - nu rn m er
Bank
1 BAN
BfC / SWIFT

Pagina 1

VFC-1-30 209
KL11J23

16-12-13
15-01-14
NL812641140601
610162179
NLSIABNAO61O 162179
A8NANL2A

0 mach rijving Bedrag

Project: NCTV .
Projectnr,: PRC-130135

Uw contactpersoon: •..y. —

Totaal EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mci. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te

maken op onder-staand rekeningnummer. Bij betang factuur- en debiteurnummer

vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreFfende deze factuur, dan kunt u zich

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypto BV.
Oio( Palmestraat 5, DELFT

Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The NeIherlndo

Tel.: -i31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: tinance@fox-it.com
Wob www fox.it corn

ABN AMRO N,V
610162179
Kamer van Koophandel
-1aaolanden 27262642

-i1L



1

Factuur

Factu umt.
Debiteiirnr.

D ocum en td a tu m

Ve rv a datum
BTW-nummer
Bank
tBAN

BIC / SWJFT

Pagina 1

VFC- 1400 04A
<L11123

27-01-14
26-02-14
NLE312641140B01
61C 162179
NL8IABNAO61O 162179
ABNANL2A

Omschrijving Aantal Eenheidsprijs Bedrag

Contorm opdracht

Totaal EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR mci. BTW

W,j verzoeken u hei totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekenngnurnmer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocrit u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt ii zich
ienden tot bovengenoemd contactpersoon.

1
1 0

Fox Crypto 3 V.
Dof Pamestraat 6, DELF1
oslbLs 638, 2600 AP, DELFT
îh Notheriands

Tal: +31(0)132847999
Fax: +31 (0)15 284 7990
Email: tinance’iox-i1,corn
Web. wiw.fox-it.com

ABN AMRO N.V
610162179
Kamer van Koophandel
Hriaglanden 27262642

Ninisterle van Veiligheid en Justitie

Tav. Afdeling Bedrijfsvoering NCFV

Postbus 16050

2500 5Z DEN HAAG

Nederland

Uw reFcrentie

\ccounrnanager

QQ - nummer

10100007762

QQ-130772 3



[T
60

Factuur

N CTV
BD/Servicepunt IFAD

Postbus 18580

2502 EN DEN HAAG

Nederland

Uw referentie
Accountmanager

QQ-nummer

40100006938

QQ-140019

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatum
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
1 BAN
BJC / SW!FT

Pagina 1

VFC- 140006
KL10958

03-02-14
05-03-14
NL812641140B01

610162179
N L81ABNAO6 10 162 179

ABNANL2A

Omschrijving Bedrag

Project: NCSC: Consultaricyopdracht t.b v. NSS

Projectnr. PRC-140009 -

Uw contactpersoon: 2.

Totaa’ EUR excl. BTW
21% btw
Totaal EUR lr,cI. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te

maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer

vermelden, Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox Crypta BV.

Dia? Palmestraat 6. DELFT

Postbus 638, 2500 AP, DELFT

The Notharfonds

Tel 1 +31 (0)15 284 7999

Fax; +31 (0)15 284 7990

Email: finance@fox-it.cam
Web: ‘,wwTox-itcom

ABN AMRO N.V.
610162179
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262642

2



riT

Factuurbijilage

NC1V
BD/Servicepunt IFAD
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG
Ned e ria nd

Factuurnr.
Debiteurnr.

Pagina 2

VFC-140006
KL10958

Aantal Bedrag

Totaal EUR

Fox Crypto BV.

Olof Palmestraal 6, DELFT

Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Netherlands

1 ei.: +31 (0)15 284 7999
Fax. +31 (0)15 294 7990

Email: finance@fox.it.com
Wob: wwwfox-rt.corn

ABN AMRO NV.
610162179
Kamer van koophandel
Haaglanden 27262642

Omschrijving

Totaal

1/
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Factuur

Factuurnr.
Debiteurnr.

Documentdatu m
Vervaldatum
BTW-nummer
Bank
(BAN
BIC / SWJFT

VFC-140008
1(110958

05-02-14
07 -03 - 14
N1812641140801
610162179
NL8 1ABNAO6 10162179
ABNANL2A

Bedrag

Fox Cryplo BV.
Olof Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638. 2600 AP, DELFT
The Netheriands

Tel.: +31 (0)15 284 7999
Fax: +31 (0)15 284 7890
En,ail: flnance@fox-ij.com
Web: www.fox-it.com

ABN AMRO NV.
610162170
Kamer van Koophandel
Haaglanden 27262542 FOX - IT.COM

- I!IIiIih1I1/llhIIflJIII)flh/jIjfij/ijjjjijijjj
201229555

NCSC

Postbus 117
2501 CC DEN HAAG
Nederland

Uw refererltie
Accou ntma nag er
QQ-nummer QQ-130632

Omschrijving

Pagina 1

Project: NCSC
Projectnr.: PRC-13010B
Uw contactpersoon: --—---. ,

Aantal Eenheidsprijs

1

$

—1

Totaal ELJR excl. BTW
21% btw
Totaal ELJR mci. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. BIJ betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich
wenden tot bovengenoemd contactper500n.

i2-
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Van:
Verzonden: woensdag 13 maart 2013 15:34
Aan: •1
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Heren,

Hierbij ontvangen jullie de offerte met betrekking tot
en input van beide zijden is in de offerte verwerkt.

Mochten jullie naar aanleiding van de offerte nog vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag.
Gezien de korte doorlooptijden hoor ik graag zo snel mogelijk of jullie met de offerte akkoord gaan.

Met vrieelijke groet,

JM

Olof Palmestraat 6, Delft
Postbus 638, 2600 AP Delft
P +31 (0)15 284 79 99
KvK Haaglanden (No. 27301624)
FOX-IT.COM

OFF_NCSC.QQ1301691

/
Alle commentaar



1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

Hoi

FW: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV
QQ-140019...NSS_consultancy_v 1.O.pdf

163 1

Kunnen jullie deze offerte goedkeuren en inkoop activeren.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag 1 The Netherlands

M

3

—

Sent: dinsdag 14 januari 2014 22:09
To:
Subject RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

HalIr 1

Met vriendelijke groet,

1’

Business Development 1

FOX IT
icOE SCU SOCIETY

Ce Falnsaar Deft

Poshus c2 2ü AF D&

1 +3 52i799 F0 X- IT. GO M

KvK Haaanen ?7Q1524

‘Joor bzoe Fo:’-Li is en cIdia denseitsDwIs vrlicii

Ik ben erg benieuwd of vrijdag nog een opening gaat geven om alsnog p te pakken
r—-”

Bijgaande de offerte voor d Ik heb het aantal uren iets ruimer genomen. Maar het is op basis van
nacalc. Dus de rekening wordt bepaald aan de hand van de werkelijk gebruikte uren.
Zo zitten we iets ruimer in ons jasje (handig mocht dat nodig zijn, lijkt me).
Ik hoor graag van je ofje van onze diensten gebruik wil maken.

1



()
-

- .-

________——- ____________

Van:
Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 16:53
Aan:
Onderwerpt RE:Ô’fferte aanvraag NSS vanuit NCTV

DKTHX,

Ter info. As. vrijdag wordt intern nog een keer gesproken over de Er is nog steeds een kans op doorgang.
Wellicht met een grotere rol voor Fox-lT.

Ik hou je op de hoogte.

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CCI Den Haag t The Netherlands

M ml

From:
Sent: dinsdagj1 januari 2014 16:16
To:
Subject: RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

Hailt

De offerte zit in de reviewronde,
Ik kan je deze vanmiddag of morgenochtend toesturen.

Dan weet je dat deze snel te verwachten is

Met vriendelijke groet,

3u;5fss L) ju

%$ FOXK IT

2



Van:
woensdag 15januari 2014 10:34

RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCPJ

Hoi_

Dank voor de offerte, Het inkoopproces is opgestart.

Ik heb nog geen zicht hoe het e.e.a. zich ontwikkeld over het ander onderwerp. Wellicht vrijdag meer,

Gr’

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag 1 The Netherlands

From:
Sent: ding,.ij januari 2014 22:09
To
Subject: RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

Halk

Ik ben erg benieuwd of vrijdag nog een opening gaat geven om alsno[ op te pakken.
-

Bijgaande de offerte voor df Ik heb het aantal uren iets ruimer genomen. Maar het is op basis van
nacalc. Dus de rekening wordt bepaald aan de hand van de werkelijk gebruikte uren.
Zo zitten we iets ruimer in ons jasje (handig mocht dat nodig zijn, lijkt me).
Ik hoor graag van je ofje van onze diensten gebruik wil maken,

Met vriendelijke groet,

cJsInSS uvIopnen. 1

rox Ir
0) 15 284? 999

aactncr1

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

164

F0 X .T. C OM



Voor bezoek aan Fox-IT s een oeldig dentetsbews verucht

Van:_____
Verzonden: dinsdag 14januari 2014 16:53
Aan:7
Onderwerp; RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

CKTHX,

Ter info. A.s vrijdag wordt intern nog een keer gesproken over d Er is nog steeds een kans op doorgang.
Wellicht met een grotere rol voor Fox-IT.

Ik hou je op de hoogte.

Gr

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag The Netherlands

—

From: -
Seng_14juari 2014 16:16

Subject: RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

Hallo

De offerte zit in de reviewronde.
Ik kan je deze vanmiddag of morgenochtend toesturen.

Dan weet je dat deze snel te verwachten is.

et vriendelijke groet

Bress De;eIopen1 1

FOX IT
0 2

3

2



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

Urgentie:

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CCI Den Haag 1 The Netherlands

1

Cc:’
Subject: RE: 0. .e aanvraag NSS vanuit NCrV

Hallo

Moeten we nog rekening mee houden dat onze mensen ingezet gaan worden volgende week?
En zo ja, lukt het om de opdracht tijdig (vandaag) bij ons te krijgen?

Met vriendelijke groet,

3

1

jdag 17 januari 2014 12:41

RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV
MapHotl.xlsx; Factsheet NSS2014QS01 vO.4.pdf; Infosheet NSS2O14-P01.pdf

Hoog

3

H oi

De opdracht is getekend en zit in het inkoopproces. Dus gaat door. Voor as. maandag staat nog geen

From:
Sent:
To:



Busnss Develcrnent 1

FOXIT
rii

Pot:j $3L 23DO AP D(

(o,1 ?l7 FOX-IT.C(

Van:
Verzonden: dinsdag 14januari 2014 22:09
Aan:
Onderwerp: RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

Verzondn:didag 14 januari 2014 Ï6:53
Aan:L
Onderwerp: RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag 1 The Netherlands

1

From:
Sent: dinsdagj, januari 2014 16:16
To
Subject: RE: Offerte aanvraag NSS vanuit NCTV

FOX IT 3

2



Ha ll

De offerte zit in de reviewronde.
Ik kan je deze vanmiddag of morgenochtend toesturen.

Dan weet je dat deze snel te verwachten is.

Met vriendelijke groet,

ess Developneni

%1 FOX IT

n :1 :

3



maandag 27januari 2014 11:48

RE: en nu?l
Vrjwaring 1

Hoog

Hc__ —j 3
Ik heb begrepen dat er contact is geweest tussenen en dat er uit is gekomen dat jullie de gaan
doen in wee

— >

• Ik ga hier intern de aanbieding/o(ïerte aanpsscn.
• De vrijwaringsverkia ing met BZ. loopt. Zij willen wel een PVA. scope. etc.
• Kunnen jullie een PVA daarvoor maken
• Bijgesloten een vrij \varlngsconcept. Gaarne jullie aanpassing.

De onderstaande mail is naar BZ gegaan:

Zoals gisteren is besproken in de inventarisatie van de occreditotie omgeving is het dat voor verdere
inventarisade en eeîi vrijwaringsverklaring en opdracht vanuit BZnodig is.

Kunnen jullie deze nog vandaandemaandag in concept naar ondergetekende toesturen.

Aanpak:

1
1
1
0
0

0

a

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

1

Iconcept 0.1.docx

Door het alvast opsturen van jullie eerdere gebruikte vrijwaring kon bovenstaande acties vast worden

Indien er vragen en of aanvullingen zijn op de aanpak en scope hoor ik het graao.

1

1



Met vriendelijke groet, with kind regards,

1
Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CCJ Den Haag The Netherlands

Sent: maandag 27januari_2014 10:02
To:
Cc:
Subject: en nu?

Hoi

Ik heb nog niets gehoord. Is er al contact geweest met_
Weet jij al wat er nu gaat gebeuren? De jongens voor de
komen (zoals afgesproken), tot nader order.

Laat me even weten.

Met vriendelijke groet,

‘ness De

F0 IT

‘1

‘OJ flLci

.j Ik heb van hem nog niets gehoord.
1 staan nu in de wacht d.w.z. dat ze vandaag niet

1

FOk-T CCM



Van:
Verzonden: woensdag 29januari 2014 18:14
Aan: =

CC:
Onderwerp: RE: Al beter
Bijtagen: Aanvulling QQl400linzet.pdf

166

Zie bijgaand resultaat van mijn inspanning vanochtend.

______

1
En de stand van zaken v.w.b. (Offerte QQ-140019) heb ik beneden bijgevoegd.
Zoals je ziet hebben we op de ‘oude’ opdracht al 22.8 uur (t.o.v. de maximale 28 uur)
verricht.
Dat betekent dus dat we starten met een rekening van Daar bovenop komt dan het
bedrag nog voor de ‘ L. -i.., f2...
We hebben wel snel een ‘opdracht’lodig. Je kunt wat mij betreft het bedrag via de
opdracht verwijzend naar onze offe).te QQ-140019 laten ophogen tot Eur
(benedenstaand bedrag van -aangevuld met bedrag uit de bijlage) en verder in jullie
opdracht verwijzen naar bijgaand addendum. Ik hoop het zo (snel) te regelen is.

Onze Jurist is bezig met de Vrijwaringverklaring. Ik hoop morgen meer te horen.

\,)ol- ‘JfZOfL.

Hallo

3

_1

J c’ticLr

çJcr?c

1



NCSC: Consuitancyopdrcht t.b.v. NS5

NCSC

20-01-2014

20-01-2014

20-01-2014

20-01-2014

21-01-2014

21-01-2014

21-01-2014

22-01-2014

22-0 1-20 14

22-0 1-20 14

23-0 1-20 14

23-01-2014

23-01-2014

23-0 1-20 14

nscs project

Restd 15:15

reLstd - 18:30

Schouw

reistijd

planriinsheet

Voorbere ding voor gesprek
morgenochtend

voorbereiding bezoek NSS +

agenda werk

reistijd 7:00 - 7:45

7:45 - 12:00

reijd 12:00 - 12:30

t) bezoek NSS

reistijd NSS

Status Open

(4)

w

0

Met vriendelijke groet,

Business Developrnent 1 1

010f Palmestraat 6, Delft
Postbus 638, 2680 AP Delft
T +31 (0)15 2847 999
FOX-IT.COM

3
__

Vo
onciCf vJ

V\io Lre,&c

KvK Haaglanden 27381624
Voor bezoek aan Fox-IT is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Consu/tncyopdracht
(cd. uur)

—
j
SEN EXP Consultancyopdracht (ca.

uur)

1f

1,I
NSS

Reistd

1
1

1
1

1

27-01-20141

Totaal

Verwerken notulen

0

0

a

3
Vrtrouwluk -fl1

2



Oorspronkelijk bericht-
Van:
Verzonden: woensdag 29 januari 2014 13:25
Aan
Onderwerp:

Hoi
Lukt het nog met de

pvanbieding en jullie gewer vrijwaring.

Alvast dank en Gr

L. VJ 6 ‘je 7.
frle4liriendelijke groet,

Di ericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
gea resseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aae afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aa rakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos
ver onden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Mi4terie van Veiligheid en Justitie

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

Ministry of Security and Justace
•1

PL

3



CC:

Van:
Verzonden: vrijdag 31januari 2014 10:14
Aan:

Onderwerp: RE: Vrjwarinconcept COMM FOX 30jan .docx

Goede morgen

is de projectleider die vanuit Fox aan deze opdracht leiding gaat geven.
ie kan het beste even vandaag direct met hem schakelen.

Groet,

_

4
Hoi
Thx en voicemail ontvangen
Route nu is dat er een nieuwe offerte aanvraag en interne order aangemaakt gaat worden. Dat is iets interris.
Qua afspraak met bz ben ik wat voorzichtig. De eisen komen vanuit pgv en nct’. Deze eerst opstellen en
dan bz laten reageren / goedkeuren. Vandaar de noodzakelijke pva en vrijwaring. Morgen heb ik groot deel
van de dag gereserveerd om dit traject verder op te pakken
Ik bel morgen

Gr

Met vriendelijke groet,

1

167

To:
Cc:
Subject:I

y 30, 2014 6:28 PM

iwarin IconceptC(..,.. 1



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

III

Beste

Zoals afgesproken:
A. bijgesloten de vrijwaringsverklaring die nodig is voor di
B. De Plan van Aanpak voor d

1. Aanleiding / Probleemstelling

Op dit moment is er beperkt zicht op de weerbaarheid van de accreditatie omgeving specifiek
aangeboden voor de NSS. Aan deze omgeving worden specifieke cyber eisen gesteld. Gezien de korte
resterende tijd tot aan de NSS top en (voor) kennis bij de uitvoerende partij, is gekozen de uitvoering
van de uit te zetten bij een derde partij (t,w. FoxJT).

2. Doelstelling

3. De eisen die aan de dienst worden gesteld

5. Risico’s

instanties

De gehele inventarisatie valt onder regie van het NCTV/NSS/PGV programmateam. De uitvoerende
partij verzorgt de gehele operationele uitvoering. Door BZ zal een opdracht en een

vrijdag 31januari 2014 14:02

Opdracht en vrijwaring
Vrijwarini concept COMM FOX 30jan .docx

Hoog t-’

3

II
1

4. Aanpak
Hoewel Fox-IT leidend is bij het uitvoeren van de werkzaamheden, bestaat de mogelijk voor externen
van de overheid, betrokken te worden bij de aanpak en eventueel uitvoering van de werkzaamheden.
Hiertoe zal de projectmanager van Fox-IT tijdig aangeven op welke momenten en hoe deze
overheidsmensen bij de werkzaamheden betrokken kunnen worden. De overheidsvertegenwoordiging
zal bestaan uit mensen uit de volgende De belangrijkste
bevindingen zullen ten tijden van de uitvoering van het project worden meegedeeld. Verder wordt het
project afgesloten met een korte rapportage met de bevindingen.

De opdrachtgever kan op elk moment aangeven het onderzoek te staken of te pauzeren indien het
onderzoek verstorend werkt op de werking van de accreditatieomgeving.

‘1

1



vrijwaringsverklaring dienen te worden afgegeven. Hierin staan de zaken mbt aansprakelijkheid en
plan van aanpak. Opzet van de vrijwaring is bijgesloten.

6. Kosten. $

De kosten van het onderzoek Norden door het NCTV gedragen.

7. Periode.
De periode van het onderzoek valt binnen het tijdvak Je exacte tijdstippen worden
met een beperkte groep gedeeld. Bij BZ zal dat de opdrachtgever zijn en de BVA.

8. Benodigde informatie en volgende stappen.
Technische informatie, ontwerp en mogelijk het ADR audit rapport van de accreditatie omgeving.
Kick-off meeting S februari met de BVA en opdrachtgever vanuit BZ.
Reply op deze mail met de bevestiging en tevens opdracht tot uitvoering van de conform bovenstaande
condities.
Indien nodig aanpassingen op de vrijwaring of bevestiging van de vrijwaring as-is.

Met vriendelijke groet, with kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CCI Den Haag 1 The Netherlands

• 1

2



Toestemming en vrijwaring voor

Accreditaie omgeving NSS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

9

7juli 2014

_______

1/5

_______

Paraaf ministerie van Buitenlandse Zaken Paraaf <partij x>. Paraaf ministerie Veiligheid en Justitie



Ministerie van Buitenlandse Zaken

T.a.v. 3
Postbus 20061

2500 EB DEN HAAG

Datum: 7juli2014

Betreft: Toestemming en vrijwaring voor beveiligingstesten voor het onderzoek Accreditatie omgeving

NSS2OI 4

DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, de Minister van Buitenlandse Zaken, zetelende te ‘s-Gravenhage,

Bezuidenhoutseweg 67, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Secretaris-Generaal van het

Ministerie van Buitenlandse Zaken, hierna aangeduid met “Derde Partij”;

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkieid Fox-IT B.V.>, gevestigd aan de Olof

Palmestraat 6,in Delft,, in de persoon van ierechtigd tot het aangaan van deze

overeenkomst, hierna aangeduid met “Partij x”;

en

De Staat der Nederlanden, de Minister van Veiligheid en Justitie, zetelende te ‘s-Gravenhage, Turfmarkt

147, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <vertegenwoordigende instantie V&J> Veiligheid en

Justitie, de <heer/mevrouw naam>, hierna aangeduid met Klant’.

NEMEN IN AANMERKING DAT:

1. Partij x in opdracht van de Klant, activiteiten zal verrichten bestaande uit het uitvoeren van

beveiligingstesten ten behoeve van de ICT-security van Derde Partij en de bevindingen daarvan

opnemen in een rapport, zoals separaat contractueel overeengekomen tussen Klant en Partij x.

M
2. Voor het uitvoeren van de opdracht het wenselijk i testen uit te voeren op systemen en/of

applicaties die eigendom zijn van, of gehost en/of beheerd worden door Derde Partij voor Klant.

3. Dat ook systemen van beheerders die in opdracht van de Derde Partij werkzaamheden verrichten voor

de accreditatieomgeving mits deze intern (d.w.z. bij/door BZK) gehost worden.

_______

2/5

_______

Paraaf ministerie van Buitenlandse Zaken Paraaf <partij x>. Paraaf ministerie Veiligheid en Justitie



KOMEN OVEREEN DAT:

Toestemming en vrijwaring
î

4.

• geeft Derde Partij door ondertekening van deze

overeenkomst uitdrukkelijk toestemming aan Partij x om de overeengekomen activiteiten voor Klant en

bij Derde Partij te verrichten.

5. Derde Partij vrijwaart Partij x tegen schadeclaims, inclusief claims van derden — voor zowel directe als

indirecte schade — die het gevolg zijn van de uitvoering van of verband houden met de

overeengekomen activiteiten. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet door Partij x. Partij x

beoogt het doel van de opdracht te bereiken zonder schadelijke gevolgen voor Derde Partij en Klant.

Overige bepalingen

6. De toestemming en vrijwaring heeft uitsluitend betrekking op de accreditatieomgeving 1

Partijen kunnen in overleg besluiten de hieronder

genoemde systemen uit te breiden (additionele systemen”). In dat geval geldt de vrijwaring zoals

genoemd in artikel 4 onverkort en derhalve ook voor deze additionele systemen.

7. De toestemming en vrjwaring geldt vanaf het, in het contract of separaat, overeengekomen begin van

de opdracht tot de oplevering van het definitieve rapport aan Klant.

8.

-ullen door Derde Partij worden toegestaan,

9. Eventuele tests door Partij x zullen worden uitgevoerd

waarbij deze systemen zich in een van de volgende netwerkranges bevinden:

• xxx.xxx.xxx.xxx/xx

• xxx.xxx.xxx.xxx/xx

• xxxx:xxxx:xxxx::Ixx —4 IL L
Indien vanaf een ander netwerk wordt getest door Partij x, zal dit van te voren bekend worden gemaakt

aan Derde Partij. In dat geval geldt de vrjwaring zoals genoemd in artikel 4 onverkort voor de de

externe testen die uitgevoerd worden vanaf de bekendgemaakte netwerken.

10. De opdrachtgever kan op elk moment aangeven het onderzoek te staken of te pauzeren indien het

onderzoek verstorend werkt op de werking van de accreditatieomgeving.

_______

3/5

_______

Paraaf ministerie van Buitenlandse Zaken Paraaf <partij x>. Paraaf ministerie Veiligheid en Justitie



Vertrouwelijkheid

11. Alle informatie en gegevens die tussen Partij x en Derde Partij worden uitgewisseld of waarvan kennis

genomen wordt, waaronder in elk geval programmatuur, voorbereidend materiaal, documentatie,

knowhow en bedrijfsgeheimen van Partij x en Derde Partij, worden als vertrouwelijk behandeld door

beide partijen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik

maken voor het doel waarvoor deze verstrekt is en deze informatie niet aan derden verstrekken of

kenbaar maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen danwel er een wettelijke

verplichting tot openbaarmaking van deze informatie is.

In tweevoud opgemaakt, geparafeerd en ondertekend.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Partij Fox-IT 8 V

Datum: Datum:

Naam: Naam:

Handtekening Handtekening:

<Onderdeel V&J>

Datum:

Naam,

Handtekening:

_______

4/5

_______

Paraaf ministerie van uiteniandse Zaken Paraaf <partij x>. Paraaf ministerie Veiligheid en Justitie



Bijlage

Namen van medewerkers van Partij x die de praktijktoetsen zullen uitvoeren.

<namen>

_______

5/5

_______

Paraaf ministerie van Buitenlandse Zaken Paraaf <partij x>. Paraaf ministerie Veiligheid en Justitie



Van:
Verzonden: vrijdag 31januari 2014 16:37 [7J
Aan:
Onderwerp: FW: Opdracht en vrijwaring
Bijlagen: Vrjwarin concept COMM FOX 30jan comm BZ.docx; PvA

docx

Urgentie: Hoog

Hol

Kan je hier nog op reageren. Gaat vooral om de vrijwaring

Gr

Met vriendelijke groet, with kind regards,

-3
Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag The Netherlands

—3

In aanvulling op hetgeei hiervoor heeft gesteld, hierbij een voorstel voor het Pvf en een iets
gewijzigd voorstel voor de beperkte vrijwaring. Indien beide voor jullie en de door jullie ingehuurde partij acceptabel
kan BZ instemmen met uitvoering van df activiteiten.

1’
De BVA van BZ heeft mij aangewezen als contactpunt. Graag verneem ik een tijdstip voor de geplande kick-off.
Woensdagmiddag ben ik verhinderd.

Met vriendelijke groet,



1. Aanleiding / Probleemstelling

Aan deze omgeving worden specifieke IT-beveiligingselsen gesteld. Gezien de korte
resterende tijd tot aan de NSS top en (voor) kennis bij de uitvoerende partij, is gekozen de
uitvoering van di uit te zetten bij een derde partij (t.w. Fox_IT).

4. Aanpak
Hoewel Fox-IT leldend Is bij het uitvoeren van de werkzaamheden, bestaat de mogelijk
voor externen van de overheid, betrokken te worden bij de aanpak en eventueel uitvoering
van de werkzaamheden. Hiertoe zal de projectmanager van Fox-IT tijdig aangeven op
welke momenten en hoe deze overheldsmensen bij de werkzaamheden betrokken kunnen
worden. De overheidsvertegenwoordiglng zal bestaan uit mensen uit de volgende
Instanties W De belangrijkste bevindingen zuilen ten tijden van de
uitvoering van het proj&t direct aan BZ worden meegedeeld. Verder wordt het project
afgesloten met een kort rapportage me? de bevindingen.

BZ kan op elk moment aangeven het onddrzoek te staken or te pauzeren indien het
onderzoek verstorend werkt op de werking van de accreditatieomgeving.

5. Risico’s

De gehele inventarisatie valt onder regie van het NCTV/NS5/PGV programmateam. De
uitvoerende partij verzorgt de gehele operationele uitvoering. BZ heeft een beperkte
vrijwaringsverklaring afgegeven. Hierin staan de zaken mbt aansprakelijkheid en
geheimhouding. Opzet van de vrijwaring Is bljgesloten.

6. Kosten. 1
De kosten van het onderzoek lagen worden door het NCTV gedragen.

7. Periode. 1
De periode van het onderzoek valt binnen het tijdvai
worden met een beperkte groep gedeeld. Bij BZ zal dat de BVA.

2. Doelstelling

3. De eisen die aan het onderzoek worden gesteld

7
/

L
Lj

tijdstippen

8. Benodigde informatie en volgende stappen.
Technische informatie, ontwerp en mogelijk het ADR audit rapport van de accreditatie omgeving.



Kick-off meeting 5 februari met de BVA BZ.



Toestemming en vrijwaring voor

9
‘.ccreditaie omgeving NSS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

7 iuli 201431 januari 2014

_______

1 IS

Paraal mniste,i van Builenlaridne Zaken Paraaf npartij xn. Paraat ministerie Veiligheid en Justitie



Ministerie van Buitenlandse Zaken

T.a v

Postbus 20061

2500 EB DEN HAAG

Datum: 7 juli 201’131 januari 2011

Betreft: Toestemming en vrjwaring voor beveiligingstesten voor het onderzoek Accreditatie omgeving

NSS2O1 4

DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, de Minister van Buitenlandse Zaken, zetelende te ‘s-Gravenhage,

Bezuidenhoutseweg 67, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Secretaris-Generaal van het

Ministerie van Buitenlandse Zaken, hierna aangeduid met Derde PartTj;

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fox-IT B.V.>, gevestigd aan de 010f

Palmestraat 6,in Delft,, in de persoon vat gerechtigd tot het aangaan van deze

overeenkomst, hierna aangeduid met Partij x”,

en

De Staat der Nederlanden, de Minister van Veiligheid en Justitie, zetelende te ‘s-Gravenhage, Turfmarkt

147, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <vertegenwoordigende instantie V&J> Veiligheid en

Justtie, de <heer/mevrouw naam>, hierna aangeduid met Klant.

NEMEN IN AANMERKING DAT:

1. Partij x in opdracht van de Klant, activiteiten zal verrichten bestaande uit het uitvoeren van

beveiligingstesten ten behoeve van de ICT-security van Derde Partij en de bevindingen daarvan

opnemen in een rapport, zoals separaat contractueel overeengekomen tgssen Klant en Partij x

2. Voor het uitvoeren van de opdracht het wenselijk is testen uit te voeren op systemen en/of

applicaties die eigendom zijn van, of gehost en/of beheerd worden door Derde Part[vo9i-l4lan.

3. Dat ook systemen van beheerders die in opdracht van de Derde Partij werkzaamheden verrichten voor

de accreditatieomgeving mits deze intern (d.w.z. bij/door BZK) gehost worden.

41/

_______

2/5

_______

Paraal ministerie van Buitenlandse Zaken Paraat <partij x’. Paraat mrnisterie Veiligheid en Justitie



KOMEN OVEREEN DAT:

Toestemming en vrijwaring

4.

7
• geeft Derde Partij door ondertekening van deze

overeenkomst uitdwkkelijk toestemming aan Partij x om de overeengekomen activiteiten voor Klant en

bij Derde Partij te verrichten.

5. Derde Partij vrijwaart Partij x tegen schadeclaims, inclusief claims van derden — voor zowel directe als

indirecte schade — die het gevolg zijn van de uitvoering van of verband houden met de

overeengekomen activiteiten, tot een maximum bedrao van 3 keer de contractwaarde. Dit artikel is niet

van toepassing in geval van -opzet door Partij x. Partij x beoogt het doel van de opdracht te bereiken

zonder schadelijke gevolgen voor Derde Partij en Klant.

Overige bepalingen

8.

zullen door Derde Partij worden toegestaan,

9. Eventuel. tests door Partij x zullen worden uitgevoerd

arbij deze systemen zich in een van de volgende netwerkranges bevinden:

• xxx.xxx.xxx.xxxlxx

• xxx.xxxicxx.xxJ(/xx

• xxxx:xxxx:xxxx::/xx — 1
/

Indien vanaf een ander netwerk wordt getest door Partij x, zal dit van te voren bekend worden gemaakt

aan Derde Partij. In dat geval geldt de vrijwaring zoals genoemd in artikel 4 onverkort voor de de

externe testen die uitgevoerd worden vanaf de bekendgemaakte netwerken.

10. De opdrachtgever Derde partii kan op elk moment aangeven het onderzoek te staken of te pauzeren

indien het onderzoek verstorend werkt op de werking van de accreditatieomgeving.

3/5

6.

7. De toestemming en vrijwaring geldt vanaf het, in het contract of separaat, overeengekomen begin van

de opdracht tot de oplevering van het definitieve rapport aan Klant.

Paraat ministerie van Buitenlandse Za’en Paraat <partij x<. Paraat ministerie Veiligheid en Justitie



Vertrouwelijkheid

11. Alle informatie en gegevens die tussen Partij x en Derde Partij worden uitgewisseld of waarvan kennis

genomen wordt, waaronder in elk geval programmatuur, voorbereidend materiaal, documentatie,

knowhow en bedrijfageheimen van Partij x en Derde Partij, worden als vertrouwelijk behandeld door

beide partijen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik

maken voor het doel waarvoor deze verstrekt is en deze informatie niet aan derden verstrekken of

kenbaar maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen danwel er een wettelijke

verplichting tot openbaarmaking van deze informatie is

In tweevoud opgemaakt, geparafeerd en ondertekend.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Partij Fox-IT BV

Datum: Datum:

Naam Naam:

Handtekening: Handtekening:

<Onderdeel V&J>

Datum:

Naam:

Handtekening:

_______

4/5

_______

Paraat mnistere van Buitenlancine Zaken Paraat .cparlij x>. Paraat niLniatene Veilghecd en .ustitie



Bijlage

Namen van medewerkers van Partij x die de praktijktoetsen zullen uitvoeren.

<namen>

_______

5/5

_______

Paraaf ministerie van Buitenlandse Zaken Paraaf «partij x> Paraaf ministerie Veiligheid en Justitie



0

Onderwerp:

Beste
— 3

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

Bezoekadres:
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag

Aan:
CC:
Onderwerp: RE:I

Halk

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

dinsdag 4februari20149J4 3

Voor de eerste opdracht, jullie referentie QQ-140019, is op donderdag 31 januari de opdracht
verstuurd naar het volgende mailadres

_____

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

1
-

Verzonden: maancia 1 3 februari 2014 13:25

.) 3
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Groet

3
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1*

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 12 februari 2014 14:17

1
1

De notulen heb ik liggen voor je. Ik heb net even geprobeerd te bellen om even af te spreken. Ik zal
het later nog eens proberen. Mocht je intussen je mail lezen en een voorstel hebben dan hoor ik dat
ook graag natuurlijk.

Groeten,

Hallo

Dank voor deze update.
Ik hoor van dat het nogal wat effort gekost heeft om tot de vrijwaring te komen.
Goed te horen dat dit nu lijkt te gaan lukken.

zijn door een spoed klus iets vertraagd. Ik heb begrepen dat ze in concept gereed zijn en
met jou een afspraak gaat maken om deze te overhandigen.

______gaat

Jou dus ba),len.

L- 3Met vriendelijke groet,

__________

/
Business Development 1 1

Olof Palmestraat 6, Delft
Postbus 638, 2600 AP Delft
T +31 (0)15 2847 999
FOX-IT.COM

KvK Haaglanden 27301624
Voor bezoek aan Fox-IT is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Oorspronkelijk bericht
Van: - —
Verzonden: c
Aan: 1
ccl
Onderwerp: Update

Hol

RE: Updatel Pen notulen

3
Original Message 3 -

From:
Sent: woensdag 12 februari 2014 11:1

21:41
1

1



Hc en
Even een update. De vrijwaring ligt nu bij bz. Ik ga er even vanuit dat morgen het tekenen
plaatsvindt.

Ik krijg nog van fox de notulen van het inventarisatie gesprek met bz. Kan ik die snel ontvangen —

Alvast dank

Gr

Met vriendelijke groet,

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

2



1

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Heren,

vrijdag 14 februari 2014 12:24

1

201402 14..M EM 140044_Contactl ijst.pdf

De vrijwaring voor de NS’ gaat zeer waarschijnlijk vandaag bij ons binnenkomen, wat betekent dat we
aan de slag kunnen. —-

Gezien de beperkte beschikbaarheid van het team binnen reguliere werktijden zal veel van het werk in avonduren
en het weekend plaats gaan vinden, We zullen dit weekeinde starten

Mijn voorstel zou zijn om maandag aan het eind van de middag even een conference cali op te zetten waarin we
onze resultaten tot dan toe en de next steps door kunnen spreken. Is iedereen daarvoor beschikbaar?

Voor de verdere uitvoer van het projec ,, wil ik 2 keer per week een
status update doen in een conference caIl. Mochten jullie daar andere gedachten bij hebben dan hoor ik dat
natuurlijk graag.

Zodra ik weet of iedereen maandagmiddag kan, kan ik inbelgegevens circuleren. Dit zal dan overigens wel een
externe conference service zijn, mochten jullie daar bezwaar tegen hebben, laat het me weten, dan moeten we op
zoek naar een alternatief.

Senior Forensic IT Expert 1

F0X 1 1
Olof Parnestraat 6, Delft

FOR. MORE SECU 5OCITY

KvK Haaglanden 27301624

_

13
Linkedln

r

zhBijgevoegd is overigens ook een contactlijst, zodat iedereen elkaars gegevens heeft.

Met vriendelijke groet,

Postbus 638, 2600 AP Delft

T ÷31 (0)15 2847 999 FOX-IT.COM

1 L
vU

AiOb v’
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlag en:

Heren,

vrijdag 14 februari 2014 19:05

RE: De vrijwaring
NSS contract getekend d.d. 14-02-2014.pdf

—

Excuses. Per abuis de bijlage niet bijgesloten.
Bij deze alsnog en fijn weekend.

Regards,

Meer weten over Fox - lees het Manifest

Olo Palmestr-3a1 6, Delft

F OX 1 T Postbu 2600 AP Delft

FO su so , M

,aagianun 2730 164

3 FOX-JTCOM

Bij hezcE n’ hel Foxi1 pan dert u in het bezit te zijn an een geldg identifcatiehewijz Voor meer rfoirnatie
https:I/fox-it.com/nlIcontacUde

Sent: vrijdag 1
To:
Cc:i
Subject: 1 : De vrijwaring

Ook last van de bijlagen;(

Wil je svp die van jullie nog sturen,

0I

Met vriendelijke groet,
3

1



-Orna1 Mess
Froni:

Hierbij zend ik je in pdf de dan ondertekende overeenkomst
Fijn dat we het hebben kunnen afronden.

Reqards,

FO)HT

p hel Fo- T ua d hot hezh te zijn ‘q

mlnl/contactIdelfti

Sent: vrijdag 14 februari 2014 14:39
To:
Cc:
Subject: RE: De vrijwaring

Nu met bijlage

Met vriendelijke groet,

Original Message
From:
Q r_:i.., Fe1vjA -

To:
Cc:_______
Subject: De vrijwaring

1W. F” Standard Time

-7

Beste —

)14 :37 F

2



Beste

Bijgesloten de vrjwaring ondertekend door bz en NCSC,

Hêhè we kunnen beginnen.
De papieren versies volgen, kunnen jullie nog de digitale ook ondertekenen, scannen en terugsturen.
Als er nog vragen zij hoor ik het graag.. Verder wil ik nog wel een keer volgende week langskomen om te kijken.

Voor de noodrem ben ik te bereiken op

1-toe zijn jullie te bereiken zodat ik dat nr ook aan bz kan geven.

G

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met 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 u verzocht dat aan de afzend te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van we 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 th s not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you requested to inform the sender and delete the message. The
State accepis no liability for damage of an nd resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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1
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 14 februari 2014 17:17

RE: contact

Ieder

3)

Nu de vrijwaring door ieder is ondertekend kan de test starten. Zoals afgesproken hierbij de
contactgegevens voor de noodstop etc.

“—---if nu s”ienh”

G

Fox - iT

Senior Forensic IT Expert

N CSC

1

Bz

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit
+31 70 348 5624
+31 6 2233 7697

Met vriendelijke groet, /

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.

From:
Sent:
To:
Cc:

-

Subject: contact
L_)

9

In de loop van volgende week in ieder geval contact om intern vanuit bz te testen.

1



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

Help save paper! Do you really need to print this emaii?

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 liability for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

2



1
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrii” 1 februari 2014 14:33

3
Goedemiddag,

De offertes voor het plaatsen van de sensoren en voor het onderzoek/de analyse zijn zojuist geupload in —

-

-- - 1
Ze staan nu klaar om gedownload te worden.

Met vriendelijke groet,

FOX IT
- / ru soi

Olof Palmestraat 6 Delft

Postbus 636 2600 AP Delft

T +31 (0)15 2847999
FOX

IT.COM

Bij bezoek aan hef FoxiT pand dient u in het bezit te zijn van een gelcli dentificatiebewijs. Voor meer
inform atie https I/fox-,t. coni/nI/contactldelftl

visitirig liie Fox—IT office yuu need tu show valict denlificutiun document. For moe informition vist
https://wwwfox-it com/en/contactldelftl

Offertes

1



Verzonden: maandag 13 mei 2013 14:48
Aan:
Onderwerp: FVv training

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CCI Den Haag 1 www.nçc,nl

!!I BRENG HETAANTAL EMAILS TERUG 1H
Reply alléén wanneer het ècht nodig is ©

rrom;
Sent: maandag 13 mei 2013 12:39

Subject: RE:trainlng
—,

HaIIo

Bedankt voor de update. Bij deze bevestiging van inschrijving, 3-7 juni.

Met vriendelijke groet,

Sent: maandag 13 mei 2013 11:59
To:
Subject: RE:training

Hai

De twee kandidaten hebben hun reizen geboekt.

Wil je mij even bevestigen dat mijn collega’s zijn ingeschreven?
Het gaat om

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag t wwvi.ncsc.nl

-4’
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1

Van:
Verzonden: woensdag 2 april 2014 9:07
Aan:
Onderwerp: cursus

Opvolgingsmarkering: Follow up
Markeringsstatus: Voltooid

__

Vanmorgen sprak ik nog even me over detraining. Heb jij nog interesse om de vervolgtraining t gaan
volgen?
Ga je nog op vakantie/cursus of ander soort verlof?

Ik ga zowel met Fox al zelf contact opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
L L

Ik hoor het graag, natuurlijk ook of je ûbertiaupt mag van

A ye to



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

donderdag 10 april 2014 11:25

FW:training

Follow up
Voltooid

1

Hier de data voor de training,

Gr,

Original Message
From;
Sent: maan’-q 7 april ?
To:

_______ _______

Subject: RE:

Beste

Ik heb twee weeknummers doorgekregen wanneer training gegeven wordt;

week 23, 02.-06.06.2014

week 29, 14.-18.07.2014

Zou één van deze weeknummers jullie uitkomen?

Met vriendelijke groet,

From;
Sent: woensdag 2 april 2014 11:14
To:
Subject: ____ training

Beste

/
/

14 15:49

training
‘_



Een tijdje geledehebben we contact gehad over een veolgtraining op de basistraining bij

Ik heb waarschijnlijk een 2e cursist gevonden, mijn collega gaat akkoord vragen om samen met mij de
vervolgtrainlng te doen.

Zou je kunnen aangeven of/wanneer/welke cursus - volgen?

• ••

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CC Den Haag

W www.ncscnl chttn://ww.ncscnl/>

2



Van:
Verzonden: dinsdag 15 april 2014 9:43
Aan:
CC:
Onderwerp: Akkoord training 14 - 18/07/2014

Goedemorgen t
Mijn collegen ik hebben akkoord om de Engelstaligetraining te volgen in week 29, 14-
18/07/2014.
Zijn er op dit moment zaken die je nodig hebt van ons om de inschrijving te verwerken?

Er is een kleine kans dat een 3e persoon mee zou willen, zou dit eventueel op een later moment nog geregeld
kunnen worden?

We vernemen graag van je.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1

rr

/



S

Verzonden: woensdag 16 april 2014 10:57 7
Aan:
CC: 1
Onderwerp: RE: Akkoord( ) training 14 - 18/07/2014
Bijlagen: Fox-IT_OpdrachtformulieNCSC_ jraining_QQ-140211-.pdf

Beste
— 3 9

Dat is goed om te horen!

Voor de verdere rormalisering van di
.

Training stuur ikje bijgaande opdrachtformulier voor akkoord
toe. Zou je deze kunnen (laten) ondertekenen en retourneren, per mail (scan) of fax?

Een derde persoon later aan de training toevoegen kan ik voor je navragen. Hier kom ik op terug. Wanneer zou de
derde persoon hier uitsluitsel over kunnen geven?

Zodra we van jullie de bevestiging van de opdracht hebben ontvangen, sturen we verdere gegevens toe m b t
aanvangstijden, locatie, overnachting, etc.

Met vriendelijke groet,

From:I
—

Cc: 1
Subject: A

________

ining 14 - 18/07/2014

Goedemorgei
3

Mijn collegan ik hebben akkoord om de Engelstalige training te volgen in week 29, 14-
18/07/2014. L- Z_.?

Zijn er op dit moment zaken die je nodig hebt van ons om de inschrijving te verwerken?

Er is een kleine kans dat een 3• persoon mee zou willen, zou dit eventueel op een later moment nog geregeld
kunnen worden?

We vernemen graag van je.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Nationaal Cyber Centrum
Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1

3

1

1



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CC 1 Den Haag

W v //www.ncsc.nl/>
1

1
woensdag 23 april 2014 16:40 b
FW:training behoeftestelling + Offerte —

Fox-IT_Opdrachtformulier_NCSC.raining_QQ-140211-.pdf;
ilingtraining 014.doc

9-
1 1i

FYI

Original Message---
From:

Sent: w nsda 23 april 2014 14:50
To:( 1
Subject: training behoeftestelling + Ofterte

Hol

Hierbij een behoeftestelling voor de raining.

Graag opmerkingen indien niet helemaal compleetl

Met vriendelijke groet / Kind regards,
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NCTV
Ministerie van Veiligheid en Justitie

NCrv
Nationaal Cybr Security
Centrumc: P D FJAIC Contactparoon

Datum

memo
Wat is de behoefte?

Training

Opdracht of Iev!1 wWqdderen en/of dien1B.-

1. Aanleiding / Probleemstelling

3. De eisen die aan de dienst worden gesteld

De training wordt alleen
Hierdoor dient de training specifiek uitgevraagd te worden.

De training wordt specifiek In de Engelse taal gegeven op de volgende datum:
14-07-2014 - 18-07-2014

4. Risico’s

5. Overige of achtergrondinformatie

6. Rapportage en begeleiding: wijze en frequentie van rapportage

7. Contactgegevens van de aanvrager

2. Doelstelling

Palna laan 2



Wanneer moet de opdracht worden uitgevoerd?

Niet invullen “zo spoedig mogelijk”, alleen een begin- en einddatum!!!
Begindatum:
Einddatum: _j

Geschat aantal urenJdagen/maanden
alleen bij inhuur Invullen!:

Vorm van de offerte?

Speciticaties van de inhoud van de training (zie bijlage)

Hoe worden offertes beoordeeld?

Fixed price of nacalculatie?

Fixed price

Wat is de totale waarde van de opdracht?

Op basis van de aangeleverde offerte zijn de kosten voor 2 personen
(zonder reis en verblijfskosten)

9
Is het budget gedekt? /

Valt de opdracht binnen de door opdrachtgever vastgestelde begroting en/of
het vastgestelde werkplan?

Indien dit niet binnen de vastgestelde begroting en/of het huidige werkplan
valt dan moet dit expliciet worden aangegeven.

Codering

Kosten- Budget Project Kosten- Totaal bedrag Boekjaar Boekjaar
plaats code code soort mcl. BTW 2013 2014

Datum: dao maand laar Datum: daci maand jaar

Naam Teamlelder Naam budgethouder
Naam team / afdeling Functie Budgethouder

Voor akkoord Teamleider Voor akkoord Ru(lnPIh(,iiHer:

Pagr. 2 vn 2



;‘ i;
:;,i

Met vriendeUjke groet / Kind regards,

Nationaal Cyber Security Centrum

___________

Postbus 117 j 2501 CC 1 Den Haag 1

7

2



Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres: Postbu5 18580 2502EN DEN HAAG

BD/Inkoop

Fox-IT
010f Palmestraat 6
2616LM DELFT
Nederland

Bestelling

Besteldatum 06-MEI-2014

Hierbij ontvangt u een opdracht voor levering van de hieronder gespecificeerde goederen
en/of diensten.

Turfmarkt 147
251JDP DEN HAAG
Po5tbua 185S0
2502EN DEN HAAG

Contactgcgevens

1’

Aantal pagh,as
2

Bestelnummer
Revisie
Levera nciersnunimer
Leveringsvoorwaa rden

40100008108
0
6600003971
ARVODI 2011

Afleveradres

Factuuradres

Bestuursdepartement, NCTV
Turfmarkt 147
2511DP DEN HAAG
8:00 - 17:30

BD/Servicepunt IFAD
Postbus 18580 1 2502EN 1 DEN HAAG
Digitael/PDF: facturenirad@minvenj.nl

Wij verzoeken u een orderbevestiging met levertijd en bedrag te sturen naar
spi@minvenj.nl.

Bij correspondentie over deze bestelling wordt van u verwacht te refereren naar
4010D008108 en uw leveranciersnummer 6600003971

Met vriendelijke groet,

BD/In koop

Pagina: 1 van 2



Bestelspecificatie
Bestelnummer 40100008108

Aantal

:‘
:L,

Artikalor Omschrijving Prijs Bedrag

?
Trsinin6 14 tJm 16 —

jii014; deelnemers:
e
Levsdalum 02-MEI-2014 3.

BV/Inkoop

Datum
06-MEI-2014 10:26:07

Ons kenmerk
40100008108

Totaalbedrut xcl, Euro

ETW
hocç

Totaal bedrag mci. Euro

Palna 2 van 2
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Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

Hol

NCIV Financiën <nctv.financien@nctv.minvenj.nl>
donderdag 19juni 2014 9:38

1

RE: ARVODI 2014

Vanmorgen heb ik vanen addendum gezien voor Fox-IT. Deze wordt vandaag naar
gestuurd. Dit moet de toegang tot de training vrij maken.

Met vriendelijke groet,

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

Van:
Verzonden: donderdag 19juni 2014 8:18
Aan: NCTV Financiën

Onderwerp: FW: ARVODI 2014

H a lo

Twee collega’s moeten een cursus in gaan volgen (vervolg

_____

. Dit kan alleen via FOX IT
geregeld worden.

De opdracht is gegeven, maar FOX IT gaat niet akkoord met de ARVODI.
Mag ik er van uitgaan dat er snel een oplossing wordt gevonden voor dit juridische “probleem”.

De cursus is in half juli dus haast is geboden.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Kamer N.04,169.
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

5E - - —. _::e Cybersecurity
T

i

Met vriendelijke groet,

/
3

1



Wij zoeken collega’s

vcII

Ver c -—:woens ‘ ‘D14 16:17
Aan 1
CC:(

rwerp:

Beste

Net niet gelukt je telefonisch te benaderen, daarom via deze Weg.

Ik wil je graag meegeven dat we tot op heden geen aangepaste opdracht hebben ontvangen en de trinIng daardoor
nog niet definitief kunnen boeken. Hopelijk lukt het op korte termijn, om dit te reali5eren,

Met vriendelijke groet,

From
Sent: vrijdag 13 juni 2014 10:46
To
Subject: RE: ARVODI 2014

Ik ben niet bevoegd om dergelijke afspraken te maken.
Maandag ben ik terug op kantoor en leg het intern even voor.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Kamer N.04,169.
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

irectie Cybersecurity

t

Wij zoeken collega’s

Met vriendelijke groet,

1

-3

Verzonden: vrijdag 13 juni 2014 10:07



CC:
Onderwerp: RE: ARVODI 2014

Beste

Ik begrijp uit het bericht van lat ons voorstel voor de aanpassingen op de voorwaarden akkoord is. Graag
zouden we hiervoor een aangepaste orderbevestiging ontvangen. Zou dat naar ons toegestuurd kunnen worden?
Wat ons betreft zijn er in dat geval geen belemmeringen om de opdracht verder in gang te zetten en de cursus door
te laten gaan.

Met vriendelijke groet,

—

Fron
Sent: v
To: Ç
Cc:(_
Subject: ;.

Ha

We hebben deze discussie al eerder gevoerd. Ik ga er vanuit dat de cursus in ieder geval door gaat.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag 1 Kamer N.04.169.
Postbus 20011 2500 EA l Den Haag

tie Cybersecurity

Bes

In de afgelopen dagen heb ik met mijn leidinggevende en ons contactpe soon bij NCTV inkoop
gesproken over de mogelijke belemmeringen aangaande de training medio juli.

Voor zover ik begrijp i bezig om een addendum op te zetten voor overeenkomsten tussen NCTV en Fox-IT.
Daarnaast geeft ‘an dat er voor nu akkoord wordt gegaan met de aangepaste voorwaarden. Echter wil ik even
boven water krijgen of dit bij jullie ook bekend is.

—-1>

‘3

Wij zoeken collega’s

1;

3



Zoals hieronder gevraagd wordt door ‘raag ik bij deze ook nog even bij jou na of er nog belemmeringen zijn
inzake detraining.

L9L
Ik verneem graag va je.

Niet vriendelijke groet / Kind regards,

1

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CC 1 Den Haag 1

W

From:
Sent: vrijdag 13juni 2014 8:14
To:
Subject: FW: ARVODI 2014

Ik neem aan dat er geen belemmeringen meer zijn.

Met vriendelijke groet,

1 t
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag 1 Kamer N.04.169.
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den 1-laag

‘a Cybersecuri

Wij zoeken collega’s

Van:
Verzonden: donderdag 12juni 2014 10:19
Aan:
Onderwerp: RE: ARVODI 2014

Fox-IT accepteert niet alle artikelen van ARVODI, Momenteel ben ik met Fox-IT en de Juridische
afdeling van de NCTV bezig om hier een oplossing voor te vinden, Er is overigens een inkooporder
aangemaakt, dus volgens mij moeten er geen problemen meer zijn voor het volgen van de
training. Anders hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

4



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

Van:
Verzonden: donderdag 12juni 2014 8:06
Aan:
Onderwerp: FW: ARVODI 2014

Hoi

Wat is dit nu weer.

Komt hierdoor de training van in gevaar?
--_— 3

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag 1 Kamer N.04.169.
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

‘
‘ ‘‘e Cybersecurity

Onderwerp: FW: ARVODI 2014

Hol

Zou je dit me kunnen kortsiulten? Hij geeft aan dat we normaa! gesproken akkoord gaan met de
voorwaarden van Fox-IT

Thanks

—
From:
Sent: woensdag 11 juni 2014 13:51

—

Wij zoeken collega’s

5



NCTV Financiën

Beste j_ ,7_
Helaas lukte het niet je zojuist telefonis te bereiken, daarom via deze weg.
Voor wat betreft ik met onze finance contact gehad en kunnen we de uitzondering maken
om — — liren. Dit punt komt daarmee te bevallen.

Graag vernemen we je reactie op cle resterende punten, om zodoende de opdracht verder in behandeling te nemen,
voor de training 14juli as.

Met vriendelijke groet,

From:
Sent: vrijdag 6 juni 2014 18:02
To: ‘NCTV Financiën’
Cc:
Subject: RE: ARVODI 2014

Onze Legal heeft gekeken naar de ARVODI voorwaarden en komt daarbij met de volgende gewen5te aanpassingen;

1

1
6



Beste

Naar aanleiding van jouw verzoek om een soort standaard afwijking van ARVODI te realiseren voor
Fox-IT heb ik contact opgenomen met Inkoop. Daar is uitgekomen dat dit op zich moet kunnen alleen

7

We vernemen graag je reactie op het hierboven gestelde.

From:
Ser

Cc:1
Subject: FW: ARVODI 2014

Met vriendelijke groet, -

3



is er recent een update gekomen van de ARVODI voorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden zijn
opgenomen in de bijlage.

Mijn verzoek is om deze voorwaarden te lezen en jullie op en aanmerkingen aan mij te mailen. Ik zal
dan in overleg met Inkoop bespreken wat de mogelijkheden zijn om naar een soort standaard voor
FoxIT te komen, Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vrjendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie -

Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 8Z 1 Den Haag

(‘cd- Qfl(Qt

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 L’J ?o’
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 darnage 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 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



Van:
Verzonden: woensdag 17juli 203.3 11:46
Aan:
Onderwerp: RE: VoorstL

v0J

De offerte van Fox-IT is nooit getekend. Fox heeft via inkoop een opdrachtbrief ontvangen. Hiermee is
de opdracht richting Fox bevestigd.

Met vriendelijke groet,

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

T
E

Original Message
From: J
Sent: woensda 17juli 2013 10:17
To:
Subject: RE: Voorstel ..

Lj

Hee — •2

Geen aanvullingen nodig op dit moment, we wilden vooral even weten wat we ervoor hebben betaald
en of ie van ons is enzo.

Groeten,

Original Message
> From:
> Sent: wo 3> To:
>Cc:
> Subject: RE: Voorstel .--.-

> Zag hem nu ook staan tussen de inkoopaanvragen uit 2012 :-).
> Zijn er nog aanvullingen nodig?
>

> Met vriendelijke groet,
>

>

—:,

>

>

> Nationaal Cyber Security Centrum

1’

17 juli 2013 8:46



> Postbus 117 1 2501 CC1 Den Haag 1 www.ncsc.nl
>

>

Original Message

> Sent:
> To; -
> Subject: F V: Voor
>

> Heren,

> Ik he1 de overeenkomst tussen Fox en NCSC boven water. We hebben het
n juli 2012 aangeschaft voor ‘—) i

> Over documentatie zijn geen expliciete afspraken gemaakt. We blijken
> wel nog dit jaar recht te hebben op “een verbeterde versie”.
>

> Grappige algemene voorwaarden by the way...
>

> Groeten,

>

Original Message
> From:
> Sent: dinsdag 16juli 21l 16:02
> To:
> Subject: FW: Voorsteli
>

>

>

Original Message
> From:

>

> Hierbij de definitieve offerte voor di Kun jij het
> inkoopproces starten? Als ik nog een behoeftestefling moet aanleveren,
> dan hoor ik dat graag vanochtend. Vandaag is mijn laatste dag voor
> mijn vakantie. is verder aanspreekpunt vanuit beheer.
> L3

“roken_is, dat we zelf de hardware leveren en installeren met
1. In de server komt een

authenticatie en verzenden van wachtwoorden. Fox-IT levert

>

> De ‘look and feel’ wordt aangepast aan onze wenzen (huisstijl?).
> Waarschijnlijk kan hierbij helpen.

>

>

> rrorr
-, 1 4.. 013 16:16

1)

—-‘9

> Sent: v
> To:1________
> Cc: Beheerders;I____
> Subject: FW: Voorstel
>

.2 9:25

LI

>

> Met vriendelijke groet,
>

>

2



> National Cyber Security Centre
> P.O. Box 117 1 2501 CCI The Hague Netherlandsi www.ncsc.nl
>

>

>

> As of 1 January 2012, GOVCERT.NL evolved into the National Cyber
> Security Centre
>

>

> t

> From:
> Sent:

____—

> Subject: Voor..
>

> Beste
>

>

>

>

> Ik vertrouw erop je hiermee een passend voorstel te hebben gedaan.
> Zoals besproken komen we graag over een aantal weken langs om nader
> kennis te maken.
>

— /

> Met vriendelijke groet / Best Regards,
>

>

>

>

> Fox-IT
>

> Experts in IT Security!
>

> Olof Palmestraat 6
> P.O. box 638
> 2600 AP DELFT
> The Netherlands

> Naar aanleiding van je verzoek, stuur ik je hierbij het voorstel voor
> de levering, installatie en implementatie van de
> Software.
>

>

>

>

3



>T
> F +31 (0)15 2847990
>M
> 1 www.fox-it.com <http://www.fox-it. corn!>
>

> KvK Haaganden 27301624
> P Pease consider the environment before printing this e-mafl.
>

>

>

>

4



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

Urgentie:

maandag 18 maart 2013 13:30
4

1 -

Getekende offerte(
Getekende offerte Fox-IT.pdf

Hoog

‘IcJI t-k f.A’LL!f Q;A

1 I-

EQJ1Ju

181

Beste 3

Op verzoek van en doe Ik je hierbij de getekende offerte van Fox-IT toekomen. De
geldende voorwaarden heb Ik handmatig aangepast.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

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

• -

_--

--- -•. “----• -

1



Op verzoek van en doe ik je hierbij de getekende offerte van Fox-IT toekomen. De
geldende voorwaarden heb ik handmatig aangepast.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelUke groet,

__

73
Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag www.ncsc.nI

T

2



Onderwerp:

Volgens mij is alles rond. heeft gister de laatste hindernis weggenomen bij

Ik heb

______

in de cc gezet, Mocht er nog iets zijn dan hoor ik het graag van hem.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Cyber Securi Centrum
3

Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag 1 www.ncsc.nl

-----Original Message
From:
Sent: 13 13:17

1);

Subject: rvv;

“Wacht Ik alleen nog op groen licht qua formaliteiten.”

Weten jullie waar de formaliteiten nog stokken?

—

7

(1,

19

Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2013 9:03
Aan:
CC:

RE:

3



Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 2501 CCI Den Haag 1 www.ncsc.nI

T

M

Met vriendelijke groet,

—? )

E

Oricilnal Messacie
II JI

S
To:
Cc:
Subject: RE:

18 maart 2013 9:33

--,-

-,3 2



1.

From:

Original Message
From: —

Hi , e.a, 3

Nationaal Cyber Security Centrum

Lj

Nationaal Cyber Security Centrum
Postbus 117 1 2501 CCI Den Haag 1 www.ncscnl

T

M

Origirial Message

Sent: ‘‘

To:
Subject: F._

3

1

“/9

Voor de duidelijkheid:
- We zijn eruit ;-)
- De contractuele formaliteiten worden nu bij ons geregeld

1 arv — j

Met vriendelijke groet,

3



Ntioria Cyher Scurity Centrurr
Petb.j 117 2O1 CC 1 Oen Heae

t

F

Bepcrekadrs
Trrnae 147 ? ) UP 1 Drr 4r

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indienu 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:

Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Beste —

woensdag 11 december 2013 12:55

RE: Ordernummer

184

Zie mijn opmerkingen in rood hieronder.

Zou je nog kunnen aangeven wanneer de werkzaamheden hebben p?aatsgeva

130177A worden doorbelast?

Met vrendeIijke groet,

nden die op factuur VFC

Nationaal Cyber Secunty Centrum
Postbus 117 1 2501 CC Den Haag
www nçc.nI

T

________________________________

E

Bczoekadres
Turfmarkt 147 1 2511 lIP 1 Oen laag

Beste

Voor zowel QQ-130101 alsook QO.-120646 hebben alle werkzaamheden dit jaar plaatsgevonden op de uren Van de
uitwijkiccatie na.

Er is wel wat verwarring rondom de DQ-nummers (QQ-130101 en QQ.-120646), doordat in de offertes en de
opdrachten deze door elkaar gebruikt worden. In principe geldt de volgende opdeling van qq-nummers /
opdrachten;

3

Vesonden woen 11 december 2013 12:27

Onderwerp R.: Ordernummer

1

IJa, voor de jaarlijks terugkerende kosten graag dit nummer gebruiken.

ii,

-

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geVnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

— 1



From:

_________________-_______

Sent: dinsdag 10 december 2013 8:39
To:
Subject: Ordernummer 6
Beste

In verband met de laptops die al geleverd zijn heb ik een vraag en een opmerking.

De vraag: Recent hebben we factuur VFC-130177A ontvangen met als QQ-nummer 120646. Dit is
gerelateerd aan de aangeschafte Kun jij aangeven op welke datum de gefactureerde
werkzaamheden hebben plaatsgevonden. ‘ Lf
De opmerking: Zou jIj op de facturen die te maken hebben met de aanschaf van de
vanaf nu het referentie 40100004496 willen vermelden? Op die manier kunnen de ontvangen facturen
snel gekoppeld worden aan de juiste Inkooporder.

Voor de aanvullende aanschaf van ontvangen jullie binnenkort een nieuw
ordernummer. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Nationaal cyber Securlty Centrum
Postbus 117 1 2501 cc Den Haag 1
w. .fl5(.fl -

T_________________________
E

Dezoekadres:
Turfmark 147 1 2511 Dl’ Den Haag

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

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
2



This rnessage 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 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,

Ministry of Security and Justice
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

Op verzoek van

vrijdag 13 december 2013 11:59

Getekende offerte
Getekende_offerte.aanpassin9en_

Met vriendelijke groet,

1

j

4-.
L

ir ik je hierbij de getekende offerte voor de aanpassingen aan de



Van:

Onderwerp:

beste

Voor de eerste opdracht, jullie referenbe QQ-140019, Is op donderdag 31
verstuurd naar het volgende mailadres —

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor Ik het graag.

januari de opdracht

3

Mnlsterfe ,an Veiligheid e Justitie
Nationaal Coördinator Terro smebestrijding en Veiligheid
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Heeg

Van: 1
Ven
A
CC:
Onderwerp: RE:

Van: (Fox-IT
Verzonden: maandag 27 januari 2014 13:02
Aan:
Onderwerp:

1

Verzonden:
Aan:
CC:

Met eriendoijke groet,

8ezoekadrts
Turrmarkt 147 1 211 OP 1 0e

Hallo

Ls.
/

r
-JGroei

Ho }



1

iii

u



Van:

Verzonden: donderdag 24 april 2014 17:37 1 LLAan: J
CC: -____________________________________

Onderwerp: Opmerkingen nav mail
Bijlagen: factuur NSS.PDF; FW: Bestelling 41200002372 1

\J

Beste
S

Onderstaande mail heb ik via gekregen.

Op een punt na klopt jouw uiteenzetting. De factuur en de bestelling die nu in de bijlagen staan, zijn
voor SSC-ICT en voor zover ik kan nagaan niet voor DCS. Dit maak ik op uit het feit dat de factuur is
verstuurd aan SSC-ICT en de opdrachtverstrekking ook door SSCICT is verstuurd.

Met betrekking tot referentienummer QQ-140149 heb ik inmiddels contact gehad met
Samen gaan we er voor zorgen dat de factuur zo spoedig mogelijk wordt betaald.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
3

Met vriendeUjke groet,

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

van:
Verzonden: donderdag 24 april 2014 14:17
Aan:
Onderwerp: FW: Factuur

Beste /

Waar u naar refereert, het onderzoek met het totaalbedrag van gaat om ons project met
referentienummer QQ-140052,
Hiervoor zijn 3 facturen verstuurd:
Op 25 feb is betaald
Op 20 maart nog niet betaald 1j
Op 1 april nog niet betaald 1

Vanmorgen heb ik een collega van u gesproken (ik ben zijn naam even kwijt) die wat vragen over bovengenoemde
facturen had. Deze hebben wij doorgesproken en hij zet het verder intern door. Dit wordt dus al opgepakt.

De offerte die u in uw e-mail heeft meegestuurd ver.’ijst naar bijgaande factuur ‘factuur NSS’ en bijgaande ‘bestelling
41200002372’ (de inkooporder).
Deze factuur is nog niet betaald.

In mijn mail aan gaar het over het onderzoek met referentienummer QQ-140149 (zaal —1

Hier hebben wij inmiddels al contact over gehad Hij heeft dit nu opgepakt en zorgt voor betaling.



Door de vete otfertes er facturen is er wat verwarring ontstaan. Onze excuses hiervoor.
Ik hoop u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven.

1et vriidiijke gc

From:
Sent: dinsdag 15 april 2014 10:16
To:
Subject: RE: Factuur

Geachte

Gaat het hier om de bijgevoegde werkzaamheden? Zo , da.i mag u de volgende gegevens noteren.
Het totale bedrag mag het bedrag van C et overschrijden.

Factuurgegevens:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. NCTV
Postbus 20011
2500 A Den Haag

Kostenplaats nummer te vermelden: 106900
Inkooporcternummer 40100007426

Indien deze gegevens onjuist zijn verzoek ik u contact te zoeken met mij zodat ik
naar onze tinanciële contactpersoon.

Met vrtendelijke groet,

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Cyber Security

Turrmarkt 147 2511 OP t Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

1
u ken doorverwijzen

Sent: Tuesday, April 08, 2014 11:47 AM \V. Europe Standard Time
To:
Subject: FW: Factuur

Graag ontvang i< nog een reciie op mn emal.

A;vast beda ktl

vCt v iende’im oet,

1’
L) i,2

Original Message
From:

2



From:
1

Sent: dinsdag 25 maart 2014 15:55 t— ,__)

To:
Subject: Factuur

Beste

Voor zaak NSS accreditatie pcaps onderzoek, willen wij graag de factuur toesturen.

Heeft u voor ons een referentïenummer en factuuradres?

Alvast bedankt t

Met vriendelijke groet,

____

-

IT

https:/Ifox-it. corn/nl/contact/delft!

https://www fox-itcom/en/contact/delft/

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
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Factuur

SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 (SSC-ICT HP2)

Luxemburgiaan 2
2711BC Zoetermeer
Nederland

Factuurnr.
Debiteurnr

Documentdatum
Vervaldatum
BTW- n ii mme r
Bank
IBAN
BIC / SWIFT

Pagina 1

Aantal Eenheidsprijs

VF-1.40297
KL10061

09-04- 14
09-05-14
NL818052971B01
554697041
NL57ABNA0554697041
ABNANL2A

Project: NSS 2014
Projectnr.: PR-140027
Uw contactpersoon: j

Setup Fee
Voorbereiding: opbouwen afstemming ed.
Monitoring services
3 dagen hemanning
Monitoring services
Korting gereduceerde prijs
General discount
Algemene consultancy ondersteuning
Additioneel

1

1

1

1

1

Totaal EUR excl. BTW
Btw-bedrag
Totaal EUR mci. BTW

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum over te
maken op onderstaand rekeningnummer. Bij betaling factuur- en debiteurnummer
vermelden. Mocht u nog vragen hebben betreffende deze factuur, dan kunt u zich

wenden tot bovengenoemd contactpersoon.

Fox-IT BV.
Olof Palmestraat 6, DELFT
Postbus 638, 2600 AP, DELFT
The Netheriands

Uw referentie
Acco u ntma na g er
QQ-nummer

Omschrijving

41200002497, 6600003971

QQ-130763
‘, _3

Bedrag

J

Tel.: +31 (0)15 284 7999 ABN AMRO N V.
Fax: +31 (0)15 284 7990 554597041
Emaii: finance@fox-it.com Kamer van Koophandel
Web: www.fox-it.com Haaglanden 27301624



donderdag 24 april 2014 13:24

FW: Bestelling 41200002372
Bijlagen: 41200002497pdf; 41200002497 lipdf

Bij deze de P0.

Met vriendelijke groet

i•:

SSC-ICT Haaglanden Pijler 2
Directoraat Generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Luxemburgiaan 2 1 2711 BC 1 Zoetermeer 1 Kamer 2.26
Postbus 7385 1 2701 AJ 1 ZOETERMEER

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

F0. IT /
1

Van: 4amens Inkoop GDI
Verzonden: dinsdag 11 februari 2014 11:33
Aan: L.. 7.
CC: Inkoop GDI / ‘__)

Onderwerp: RE: Bestelling 41200002372

Geachte

Zoals telefonisch afgesproken stuur ik u hierbij de nieuwe order met nummer 41200002497 met de aangepaste
voorwaarden. (zie bijlage)
Ordernummer 41200002434 mag hierbij komen te vervallen.

Met vriendelijke groet,

Afwezig op maandag en en donderdag



Van:
Verzonden: dinsdag 11 februari 2014 11:26
Aan:
Onderwerp: FW: Bestelling 41200002372

Beste

Wij hebben elkaar net telefonisch gesproken
Zie bijgaand de mail die ik gisteren naar jouw coflega verstuurd heb
Mijn contactpersoon bij GDI is

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen

Met vriendelijke groet

<FO IT

Van:
Verzonden: maandag 10 februari 2014 14:44
Aan:—
Onderwerp: FW: Bestelling 41200002372

Beste t
Zie bijgaande mailwisseling tussen mijn collega en uw collega
is het mogelijk dat de betreffende uitzonderingen op ARVODI voor de opdracht met uw opdrachtnr. 41200002393
ook van toepassing worden verklaard op de opdracht voor SOC voor NSS2O14 met opdrachtnr.41200002435 (van
PM

Met vriendelijke groet,

F0 IT

2



Van:
Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 16:03
Aan:
Onderwerp: FW: Bestelling 41200002372

From: )n Behalf Of Inkoop GDI 120januari 2014 14:17
To:
Cc:( - Inkoop GDI
Subject: R.... 41200002372

Geachte

Zoals telefonisch afgesproken stuur ik u hierbij de nieuwe order met nummer met de aangepaste
voorwaarden. (zie bijlage)

Met vriendelijke groet,

SSC-ICT Haaglanden Pijler 2
Directoraat Generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Luxemburgiaan 2 1 2711 BC 1 Zoetermeer 1 Kamer 2.26
Postbus 7385 1 2701 AJ 1 ZOETERMEER

Van:
Verzonden: donderdag 16 januari 2014 14:09
Aan: Inkoop GDI
CC:
Onderwerp: RE: Bestelling 41200002372

Geachtç

Telefonisch was u niet aanwezig, daarom via deze weg.

Dank voor het gunnen van de opdracht. We kunnen de opdracht echter intern nog niet doorzetten voor het
opstarten van het project. Na bestuderen van de opdrachtbrief constateren we dat in tegenstelling tot ons
voorstel — waarde ICT-Office voorwaarden worden aangehouden — MinBZK / GDI de opdracht gunt onder de ARIV
2011 voorwaarden. Met deze voorwaarden kan Fox-lT niet één op één akkoord gaan en stelt daarbij de volgende
aanpassingen voor:

Art. Wijziging

Afwezig op maandag en en donderdag

3



Graag verne’ien we uw reactie tav. ons voorstel om bovenstaande artikelen te wijzigen.

A!vast cank vo uw rcahe

Met vriendehjke grQt

From: 1
Sent: dinsdag 14 januari 2014 11:51
To:(
Cc: Inkoop GDI;
Subject: Bestelling 41200002372

Geachte heer/mevrouw,

Behalf Of Inkoop GDI 1

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

This message may contain information that is not intended for you. 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.

1

Bijgaand de bestelling met nummer 41200002372 met het verzoek deze verder te verwerken. (zie bijagen)

Alvast Bedankt.

Met vriendelijke groet,

SSC-ICT Haag landen Pijler 2
Directoraat Generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Luxemburgaan 2 1 2711 BC 1 Zoetermeer Kamer 2.26
Postbus 7385 T 2701 AJ T ZOETERMEER

1
1

wwwcLI.nl

Afwezig op maandag en en donderdag

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

4



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 rnessage 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.

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.

S



> Retouradres: 7385 27OtAJ ZOETERMttR

Inkoop GOJ

Fox-IT
Olof Palmestraat
2616LN DELFT
Nederland

Luvemburg laan 2
27118C ZOETCRMEER
Postbus 7385
2701A] ZOETERI4EER

Bestelnummer
Revisie
Leveranciersnummer
Leveringsvoorwaarden

41200002497
0
6600003971
Overeenkomst

Afleveradres

Factuuradres

SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 (SSC-ICT HP2)
Luxemburglaan 2
2711BC ZOETERM EER
09:00 - 17:00

SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 (SSC-ICT HP2)
Luxemburgiaan 2
2711BC ZOETERMEER

Wij verzoeken u een orderbevestiging met levertijd en bedrag te sturen naar
1 nkoop-gdi @gd i ml nvenj ni.

Bij correspondentie over deze bestelling wordt van u verwacht te refereren naar
41200002497 en uw leveranciersnummer 6600003971

Met vriendelijke groet,

Inkoop GDI

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Contactgegevens

—3
tnkoop-gdiigdi.mnvenj nl

Aantal pagina’s

Bestelling

Besteldatum 11-FEB-2014

Hierbij ontvangt u een opdracht voor levering van de hieronder gespecificeerde goederen
en/of diensten.

Pagina: 1. van 2



Inkoop 002

Bestelspecificatie
Beste/nummer 41200002497

Artikelnr Omschrijving Aantal Eenheid Prijs Kedrag

Opt:oneel: Algemene Consulteny Uur
Ondersteuning
Leveringsdetum 23-FEB 2014

Security Operations Center, ST
Opbouw en bemensing t,b.v.
NSS2OI4
Leveringsdatum 23-FEB-2014

Ijbedrag eed. Eero

Datum
11-FEB-2014 11:29:26

Ons kenmerk
41200002497

1

BTW
hoog

EuroTotaal bedrag mci.

j

Pagina: 2 van 2



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

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

NCTV Financiën

donderdag 15 mei 2014 16:32

Onderwerp:
Bij!agem

FW: ARVODI 2014
ARVODI-2014.pdf

1
189

Me vrerideIijke groet,

Beste

Naar aanleiding van jouw verzoek om een soort standafwijking van ARVODI te realiseren voor
Fox-IT heb ik contact opgenomen met Inkoop. Daar is uitgekomen dat dit op z4ch moet kunnen alleen
is er recent een update gekomen van de AR\/ODI voorwaarden. Deze nieuwe vborwaarden zijn
opgenomen in de bijlage.

Mijn verzoek is om deze voorwaarden te lezen en juWe op en aanmerkingen aan mij te mailen. Ik zal
dan in overleg met Inkoop bespreken wat de mogelijkheden zijn om naar een oort standaard voor
Fox-IT te komen, Mocht je nog vragen hebben dan hoor Ik het graag.

E



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste —

vrijdag 13juni 2014 14:12

RE: ARVODI 2014

Zojuist heb ik Inkoop gevraagd om uitsluitend voor deze opdracht de ARVODI voorwaarden aan te
passen. Deze gewijzigde opdrachtbevestiging zal via mij naar jou gestuurd worden.

Voor toekomstige opdrachten ben ik bezig met onze juridische afdeling om een standaard afwijking op
te stellen voor alle toekomstige opdrachten.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Ju5titIe
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 2511 DP l Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

T

Beste

Ik begrijp uit het bericht vandat ons voorstel voor de aanpassingen op de voorwaarden akkoord is. Graag t
zouden we hiervoor een aangepaste orderbevestiging ontvangen. Zou dat naar ons toegestuurd kunnen worden?
Wat ons betreft zijn erin dat geval geen belemmeringen om de opdracht verder in gang te zetten en de cursus door
te laten gaan.

Met vriendelijke groet,

Ha

We hebben deze discussie al eerder gevoerd. Ik ga er vanuit dat de cursus in ieder geval door gea

Verzonden: vrije 13juni 2014 10:07
Aan:
CC:
Onderwerp: R_ 1

Sent: vr
To: f

Subject:

Met vriendelijke groet.



Ministerie van Veiligheid en 3ustltie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den 1-laag 1 Kamer N.04.169.
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag _,

SerectIe Cybersecurity

Wij zoeken collega’s

Van: 1
Verzonden: vrijdag 13juni 2014 9:08 1
Aan:
cc: -_________________________________

Onderwerp: FW: ARVODI 2014

—

In de afgelopen dagen heb 1. met nrnn leidinggevende en ons contartpe- zon hij NCTV inkoop

gesprce. er de mogekk belen-rnerineeri aangaande de :raining medio joU.

Voor zover ik p om een addendun op te zetten voa overeençornsten tussen NCT V en Fox-li

Daarnaast gen dal er voor nu ak:oord wordt ge2an met de aungeoasre voorwaaroen. Ecnter wil ik even

hoven water krijgen t bii juHi ook bekend is.

—

2oa15 hieronder govaagd wordt door draag ik bj deze ook nog even bij jou nu o er nog belammeringen zijn

inzake rinina. —7

L- _

Ik ve’neem oraag an je.

Met jreadelike roet Knie rngard

NCtiunCCl Cybar Secu-i CerjP m
PcsUu 117 2501 Cc Don Haag

From:
-Sent: vrijdag 13juni 2014 8:14

Subject: F’W: ARVODI 2014

ik neem aan dat er geen belemmeringen meer zijn,

2



Met vriendelijke groet,

Wij zoeken cpUega’s

van:
Verzonden: donderdag 12 juni 2014 10:19
Aan:
Onderwerp: RE: ARVODI 2014

Fox-IT accepteert niet alle artikelen van ARVODI. Momenteel ben ik met Fox-rr en de juridische
afdeling van de NCTV bezig om hier een oplossing voor te vinden. Er is overigens een inkooporder
aangemaakt dus volgens mij moeten er geen problemen meer zijn voor het volgen van de
training. Anders hoor ik het graag.

Mei vHendelijke groet,

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

Verzonden: donderdag 12 juni 2014 8:06
Aan:
Onderwerp: FW: ARVODI 2014

Ho’

Wat is dit nu weer.

Komt hierdoor de training van enin gevaar?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag Kamer N.04.169.
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

5e -
Irectie Cybersecurity

T
F

/
1

1
t

3



7
Ministerie van Veiligheid en )ustitle
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 2511 DP t Den Haag Kamer N.04.169.
Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag

S—’ “rectie Cybersecurity

Wij zoeken collega’s

Van:

-J

Onderwerp: FW: ARVODI 2014

Hei

Zou je dit met <unnen kortsiulten? Hij puet oer dor we narnoa gsoroken akkocid geen me de

voarwoarden an Fox-IT.

Thanks

—
From
£ oensdag_11juni 2014 13:51
To:
CcI_.
Subject:

best 3 1,2
Hel.es lukte nn niet je loJuist teleor.Z’ e :eekei, raerom vie deze eg

Voûi wet . J hee k met o-ize hnne ooritect hd en kunnen we do uizondering maken

Dit punt komt daarmee te beaHen,

Graag vernemen we je reacte op de resterende punten, om zodoende de opdracht verder in behandeling te nemen,
r ee training 14 juli

Met v:indljke groet

From: 1Sent: vtijdag 6juni 2014 18:02
1

To: NCrV FinancieW
Cc:
Subject: RE; ARVODI 2014

Beste
1

3

Verzonde: woer””

1

F



Onze Lega heeft gekeken naar de ARVODI voorwaarden e komt daarbij met de volgende gewenste aanpassingen;

0



We vernemen greag je reaLtie op het hierboven geste do.

Met vriendeIjke groet

• From: NCTV riii -

Sent: donderdag 15 mei 2014 16:32
To:
Cc:
Subject:F _314

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

1

—cien -_________________________

Beste

Naar aanleiding van jouw veoek om een soort standaard arwijkin van ARVOD1 te realiseren voor
Fox-IT heb ik contact opgn e met Inkoop. Daar is uiioekomerdat dii co zich moet kunnen alleen
is er recent een update gekonien van Ge ARVODI voorwaarden, Deze nieuwe voorwaarden zijn
opgenomen in de bijlage.

Mijn verzoek is om deze voorwaarden te lezen en jullie op en aanierkingen aan mij te mailen, Ik zal
dan in overleg met inkoop bespreken wat de mogelijkheden zijn m raar een soort standaard voor
Fox-IT te komen. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het grao.

Met vr(CfldeiJ 91 1
Ministerie van Veiligheid en iustitle
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den 1-laag

6



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.

Ministiy 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 11 verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met 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 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 interided 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



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hol

dinsdag 17juni 2014 10:53

RE: ARVODI 2014

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie StrategTe en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 2511 OP Den Haag
Postbus 16950 f 2500 BZ Den Haag

T
E

Verzonden:_rn dag 16.-l 2014 ‘25
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste

We zien graag de gew jz gde opdrachtbevestiging tegemoet.

Goed te horen dat er aan een standaard afwijking wordt gewerkt. Dit zou beide partijen enorm helpen bij een
efficiënte opdrachtafwikkeling.
In het kader van de opdracht hebben we het nu over de ARVODI 2014, Her zou war ons betreft een goed idee zijn
om dit breder te trekken en de nieuwe ARBIT en ARIV hier ook onderdeel van uit te laten maken, Hoe kijk jij hier
tegenaan?

Met vriendelijke groet,

From:

To:
Cc:I________
Subject: RE: ARVODI 2014

Beste —
Zojuist heb ik Inkoop gevraagd om uitsluitend voor deze opdracht de ARVODI voorwaarden aan te
passen. Deze gewijzigde opdrachtbevestiging zal via mij naar jou gestuurd worden.

Voer toekomstige opdrachten ben ik bezig met onze juridische afdeling om een standaard afwijking op
te stellen voor alle toekomstige opdrachten.

[n overleg met Inkoop zal bekeken worden in hoeverre dat meegenomen moet worden.

Mr vnendelijke groet,

.3 juni D14 14:12



r.j wrncJojke groec

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

T
2

Verzonden: vrijdag 13juni 2014 10:07
Aan:I
CC:
Onderwerp: RE: A - _,i4

Met vrieroelii<e groet

r3

Ha

We hebben deze discussie al eerder gevoerd, ik ga er vanuit dat de cursus in edr geval door gaat.

Met vriendelijke groet,

—

M

Ministerie vn VeIiigheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Kamer N.04.169.
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

SE - Cybersecurity

Wij zoeken colleaa’s

Beste

Van:

1

Ik begrijp uit het bE v- r dat ons voorstel voor de aaneassingen op de voorwaardel akkoord is Graag

zouden we hiervoor een aangepaste orderbevestiging ontvangen. Zou dat naar ons Loegeswhrd kunnen worden?
Wat ons betreft zijn er in dat geval geen belemmeringen om de opdracht verder in gang te ztten en de cursus door
te laten gaan.

Subject: RE: ARVODI

2



Verzonden: vrijdag 13 juni 2014 9:08
Aan:(
CC:
Onderwerp: FW: t.... - _014

Beste
—, 3 3

In de afgelopen dagen heb ik met mijn leidinggevende en ons contactpersoon bij NCTV inkoop
gesproken over de mogelijke belemmeringen aangaande di_training medio juli.

__

LL,
Voor zover ik begrijp is bezig om een addendurn op te zetten voor overeenkomstei tussen NCTV en Fox-IT
Daarnaast geeftaan dat er voor nu akkoord wordt gegaan met de aangepaste voorwaarden. Echter wil Ik even
boven water krijgen’pf dit bij jullie ook bekend is

Lr

Zoals hieronder gevraagd wordt doorvraag ik bij deze ook nog even bij jou na of er nog belemmeringen zijn
inzake detraining.

Ik verneem graag van je

Nationaal Cvber Security Centrum
Postbus 117 2501 CC l Den Haag 1

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 Kamer N,04, 169.
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag

rectie Cybersecurity

r-J

/

Met vriendelijke groet / Kind regards,

r, :.nl
M +31
T
E 1

Sent: vrijdag 13 juni 2014 8:14
To:
Subject: FW: ARVODI 2014

Ik neem aan dat er geen belemmeringen meer zijn.

3



Wij zoeken collega’s

Verzonden: donderdag 12juni 2014 10:19
Aan:
Onderwerp: RE: ARVODI 2014

Fox-IT accepteert niet alle artikelen van ARVODI. Momenteel ben ik met Fox-IT en de juridische
afdeling van de NCTV bezig om hier een oplossing voor te vinden. Er is overigens een irikooporder
aangemaakt, dus volgens mij moeten er geen problemen meer zijn voor hét volgen van de
training. Anders hoor ik het graag

Mt vrencielijko groet

Wij zoeken collega’s

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

T

1

Van: -

Verzonden: juni 2014 8:06
Aan: -

Onderwerp: FW: ARVODI 2014

Hoi

Wat is dit nu weer.

Korn herdoor de tranIng van enin gevaar?

Met vrIendeijke groet,

—)

_j

/Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Cyber Security
Turfmarkt 147 l 2511 OP 1 Den Haag 1 Kamer N.04.169.
Postbus 20011 j 2500 EA 1 Den Haag

Cybersecurity

4



1

Hoi

Zou je dit met kunnen kortsluiten? Hij geeft aan dat we normaal gesproken akkoord gaan met d

voorwaarden van Fox-IT.

Thanks

From:
Sent: woensdag 11juni 2014 13:51
To:l NCTV Finandën
Cc:l____
Subject: 14

Beste

Kelaas lukte het niet je zojuist telefonisch te bereiken, daarom via deze weg
Voor wat betreft — heb Ik met onze finance contact gehad en kunnen we do uitzondering maken

.1 — [. Dfr punt komt daarmee te bevallen.
L12

Graag vernemen we je reactie op de resterence punten, om zodoende de opdracht verder in behandeling te nemen,voor de training 14 juli a.s.
Met vriendelijke groet,

From:
Sent: vrijdag 6 juni 2014 18:02
To:tNCTV Financiën
Cc: - r- -)
Subject: RE: ARVODI 2014

Beste

Onze Legal heeft gekeken naar de ARVODI voorwaarden en komt daarbij met de volgende gewenste aanpassingen;

1

5



___________

/

•

ii
I_

______ _

I—

_____________

1
1

_______

1

/
We vernemen graag ;e rezctÏe op het h’erbovn geteie

Met iriendeIijke groet,

6



From: NCTV Financiën [mailto:ncv.financiennctv minvenknjJ

Sent: donderdag 15 mei 2014 16:32
To: 1

____________

Cc:l
Subject FW: .. . .014

Beste r 3
Naar aanleiding van jouw verzoek om een soort standaard afwijking van ARVODI te realiseren toor

Fox-IT heb ik contact opgenomen met Inkoop. Daar is uitgekomen dat dit op zich moet kunnen alleen

s er recent een update gekomen van de AR\IODI voorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden zijn

opgenomen in de bijlage,

Mijn verzoek is om deze voorwaarden te lezen en jullie op en aanmerkingen aan mij te mailen Ik zal
dan in overleg met Inkoop bespreken wat de mogelijkheden zijn om naar een soort standaard voor

Fox-JT te komen. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

r1e vnendeIijie gro:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfrnarkt 147 1 2511 DP 1 Den Raag
Postbus 16950 1 2500 SZ 1 Den Haag

T

_____________________________

E

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 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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden1wordt 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

7



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 u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht le
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 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 darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

f3



E

0
)

L
)Z3

tM
ç

0
)

z
t

(D

r()
‘t

ililil

u

.0

J
w

-
O

r

t
,

-.
-1

—

3
E

C
t
n
Q

‘0>
0

)
,i,oE0

’
0

-

cii
0

-
0

•0
4V

0c4
’)

c
i

cii

tij
c
3

tij

c
i

s_
o

Ii)

tij
4
4
)4

4
)

>0

-
‘

E
0
•

0c
ii

E
D

0
3

‘44

0
1
1

c
ii

44)
D

i

c
c

4444
D

’
C

c
i

tO
C

4
4
.
J
Q

4
i
i

D
C

)



—
t

-
-
-



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

vrijdag 13 december 2013 12:53

RE: Getekende offer-te
191

-)
Dank hiervoor, Dan hebben we het op tijd voor de werkzaamheden die maandag as aanveng&i.

Goed weekend alvasri

Met vriendelijke groet.

From: -

_______

Sent: vrijdag 13 december 2013 11:59
To:
Subject: Getekende offerte

Beste —

Op verzoek van

Met vriendehjke groet,

/

ur ik je hierbij de getekende offerte voor de aanpassingen aan de

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 meIden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbondert 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 darnage 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 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.

3

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

Ministrv of Security and Justice



Van:
Verzonden: vrijdag 25 april 2014 8:46
Aan:
Onderwerp: RE: Opmerkingen nav mail

Beste

Bedankt voor uw e-mail.

De factuur en bestelling gaat Inderdaad over SSC. Daar Is het ook naartoe verstuurd.

De factuur en bestelling heb ik alleen meegestuurd in mijn mailwisseling omdat

hiervoor meestuurde waarvoor zij dacht dat het P0 nummer was.

Bedankt voor het uitzoeken internl

Met vriendelijke groet,

Cc:L
Subject: CJpmerkingen nav mail

Beste

Onderstaande mail heb ik via gekregen.

Op een punt na klopt jouw uiteenzetting. De factuur en de bestelling die nu in de bijlagen staan, zijn
voor SSCJCT en voor zover ik kan nagaan niet voor DCS. Dit maak ik op uit het feit dat de factuur is
verstuurd aan SSC-ICT en de opdrachtverstrekking ook door SSC-ICT Is verstuurd.

Met betrekking tot referentienummer QQ-140149 heb ik inmiddels contact gehad met
Samen gaan we er voor zorgen dat de factuur zo spoedig mogelijk wordt betaald.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

M vriendeiijk qroe,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Strateqie en Bedrijfsvoering
Turfmarit 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

Van:
Verzonden: donderdag 24 april 2014 14:17
Aan:
Onderwerp: FW: Factuur

de offerte

Sent: donderda
Tol

1 24 april 2014 17:37

1

/
1



Waar u naar rerereert, het onderzoek met het totaalbedrag van € gaat om ons project met
referentienumrner QQ-l’10052.
H,erqoor zijn 3 factu ren versci. urd:
Op 25 feb is betaald
Op 20 maart nog niet betaald
Op t april nog niet betaald

Vanmorgen heb ik een collega van u gesproken (ik ben zijn naam even kwijt) die wat vragen over bovengenoemde
acturen had. Deze hebben wij doorgesproken en hij zei het verder intern door. Dit wordt dus al opgepakt.

De offerte die u in uw e-mail heeft meegestuurd verwijst naar bijgaande tactuur ‘factuur NSS’ en bijgaande ‘bestelling
41200002372’ (de inkooporder)
Deze factuur is nog niet betaald. 3
fn mijn mail n naat het over het onderzoek met referentienummer QQ• 140149 (zaak

Hier hebben wij inmiddels al contact over gehad met Hij heeft dii nu opgepakt en zorgt voor betaling.
L3

Door de vele offertes en faciuren is er wat verwarring ontstaan. Onze excuses hierdoor.
Ik hoop u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven.

Met vnendelijke groet 1

From:
Sent: dinsdag 15 april 2014 10:16
To:
Subject: RE: Faduur

Geachte nevrciLvd

Gaat het hier om de bijgevoegde werkzaamheden Zo ja, dan mag u ce volgende gegevens noteren
Het totale bedrag mag het bedrag van C (cxci. btw) niet overschrijden

Factuurgegevens: / 2.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Tav. NCTV
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Kostenplaats nummer te vermelden: 106900
Inkoopordernummer 40100007426

Indien deze gegevens onjuist zijn verzoek ik u contact te zoe en met miJ zodat ik Li an docrverwijeen
naar onze financiele cont.ctpersoon.

Met vrienceiijke groet,

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directie Cyber Security

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 D-’i Haag
Postbus 20011 1 2500 EA t Den Hag

T:
M:

________

2



-----Original Message—--
From:
Sent: Tuesday, April 08, 2014 11:47 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject: FW: Factuur

Beste

Graag ontvang ik nog een reactie op mijn e-rnall

Alvast bedankt!

Met Jriendelljke groet,

2

From:_______________
Sent: dinsda9 25 maart 2014 15:55
To:
Subject: Factuur

Beste

Voor zaak NSS accreditatie pcaps onderzoek, willen wij graag de factuur toesturen.

Heeft u voor ons een referentienummer en factuuradres?

Alvast bedanktl

Met vriendelijke groet,

IT

htts I/fox-it com/nI/contact]delfti

https /fwwv fox-it com/en/contactidelfti

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

3



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 inforTn 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 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



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 2 mei 2014 12:28

RE: 10100009180

-i

Beste

Ik heb metgesproken en de uitkomst is dat het met name gaat om opdrachten onder geheimhouding en daarbij

kan als het gaat om uitzonderingen op de Rijksvoorwaarden en het opstellen van vaste afspraken hierover, niet

bij ondersteunen geeft aan dat dit bij de interne klant ligt, oftewel bij het NCSC/ NCTV en verwees me weer

naar jou terug

Hoe kunnen we dit het beste vanal hier oppakken?

Met vriendelijke groet.

From: -

_____

Sent: vrijdag 25 april 2014 16:55
To:
Subject: FW: 10100009180

L9

Zoals hierbij de gegevens van mijn contractpersoon bij ]nkoop.

MinTsterle van Veiligheid en Justitie
Dienstencentrum, Inkoopuitvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop (SPI) N.23
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 18580 2502 EN Den Haag

tel f
SPI l____.
Emali:
Emall SPI:
Website

1

httu: //www,rllksoverheld, ni/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenlevIng

Mt inendeItjke groet

Ministerie van Veiligheid er’ Justitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 1 2511. DP 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

)93 1

- ‘“ce groet,

)



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

Ministerie van 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

2



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 16juni 2014 12:25

1
RE: ARVODI 2014

Beste

We zien graag de gewijzigde opdrachtbevestigrng tegemoet.

Goed te horen dat er aan een standaard afwijking wordt gewerkt Dit zou beide partijen enorm helpen bij een

efficiënte opdrachtafwikkeiing.

In het kader van de opdracht hebben we het nu over de ARVODI 2014 Het zou wat ons betreft een goed idee zijn

om dit breder te trekken en de nieuwe ARBIT en AR1V hier ook onderdeel van uit te laten maken Hoe kijk jij hier

tegenaan?

Met vriendelijke groet,

Fromi
Sent:
To:E
Cc:

_____

Subject;

Zojuist heb ik Inkoop ge’raagd om uitsluitend voor deze opdracht de ARVODI voorwaarden aan te

passen. Deze gewijzigde opdrachtbevestiging zal via mij naar jou gestuurd worden.

Voor toekomstige opdrachten ben Fk bezig met onze Juridische afdeling om een standaard afwijking op

te stellen voor alle toekomstige opdrachten.

Met vriendelijke groet,

Beste

3.

Ministerie van Veiligheid en 3ustitie
Directie Strategie en Bedrijfsvoering
Turfrnarkt 147 1 2511 DR 1 Den Haag
Postbus 16950 1 2500 BZ 1 Den Haag

T

_____________________________

E 1

beste



Van:
Verzonden:
Aan;

donderdag 19juni 2014 11:44

95

CC:

Onderwerp:

Geachte

RE: Opdracht 40100008108

Dank voor het gunnen van de opdracht en het toevoegen van de addendum. Dit ziet er in orde uit, ik ga het meteen
processen

Met vriendelijke groet,

From:l

To:
Cc’
Subject: Opdracht 401

Heer

Bijgaand treft u aan de opdracht 40100008108 m.bt, een training t.b.v. NCTV,
addendum inzake ARVODI.
Ik neem aan ii voldoende te hebben geinformeerd.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienstencentrum, Inkoopultvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop (SPI) N.23
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 18580 1 2502 EN Den Haag

tel
SPE
Email:
Emaii 1
Website

______________

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van 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 rnessage. The

— DLIIJ_lII’U\_JLfl

juni 2014 10:59

nu voorzien van een

1
1

1
iwW. r ....,,.,.I......-4 I._...-;

flJS..tI,,,_J,,Ir1 yçII,

1



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

2



Bestelling

Besteldatum 06-MEI-2014

Hwrbj ontvangt u een opdracht voor levering van de hieronder gespecificeerde goederen
en/of diensten

ContactQcgevens

-3.
pl@mriveejni

Aantal painas

Bes tal nummer
Revisla
Laveranciernummer
Leveringsvoorwaarden

401 D000810
0
6600003973
ARVODI 2011

Afleverad ras Liastuursdepartement, NTV

TLirfmsrkt 147
25110P DEN HMG
8:00- 17:30

BD/ServceDunt WAD
Ptbu 18580 1 2502EN DEN HAAG
Digitaal/PDF j

Wij veoaken u een orderbevestiglng met levertijd er bedrag te sturen naar 3
Bij correspondente oqer deze bestelling wordt van u veracnt Le refereren naar
40100008108 en uw leveranciersnummer 6600003971

et vriendelijke gTGet,

gerauradros: Posou 18S3 2502Efi DCN HAAG

Fox-IT
Diof Palmestraat 6
2616LM DELFT
Nederland

Ministerie van Veiligheid en Justitie

aO/nkoop

25t1Dl DEN lAAG
Postbuv tesso
?5OEH DCN HAA

80/Inkoop



Bal Inkoop

D81um
GB M8I-0Iq 10 26 0?

Q16 1ermr1ç
40 ICC008 108

Totoa bcdrag IncL

1
EUo

Beste Is pecificatie
Beste/nummer 40100008108

Artlk&nr Om5chrIjvIng Aant Enh&d PrIjs edra

__I _____TrInii, 14 lIm 18
uit 2014, deoIntt

___________

Leue’rt95tum 02-MEI-2014

-j

________

Er 1,00

1,

itr’i 2 y.31 2



> Rtaurcftm Pastbu IS5O SO2 E CEl Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

96

___________________________centrum,

XnkaDpultvorinecenLrum
5rvicpunt InkEap

Hierbij bericht ik u dat onderstaande aanpassingen op de ARVODI voor
bovengenoemde opdracht van toepassing zijn:

Art

•

____

TJrfrnarkL 147
511 OP Osi Haag
PoEtbus t58O
5O2 EN 13e11 Heeg
www.rijksvrt!eId.riI/EEnJ

T
T

Ons kannierk
4QiCOO81O8A

811 beaniwocrdlng de datum
en cnr ketmerk vrmlden,
Wilt u EIfdli5 n zaek in
brIef behand&en,

Met vriendelijke groet,

z

Fox fl BV

Olof Palmestraat 6
2616 LM Delft

Datum :19 juni 2014
Onderwerp : Addendum op Inkoop ordernummer 40100006108

Geachte

Wijzining 1

1

2.-i

Al het overig gestelde in de onderhavige opdracht blijft ongewijzigd.



Ministede van Veiligheid en Justitie
Dienstencentrum, Inkoopuitvoeringscentrum
Servicepunt Xnkoop (SPI) N.23
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 18580 2502 EN Den Haag

tel
SPI
Email:
Email
Website FieldnlJveni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:
Verzonden: donderdag 19juni 2014 10:59
Aan:

CC:
Onderwerp

Bijlagen:

Opdracht 40100008108
Opdracht en addendum.pdf

Bijgaand treft u aan de opdracht 40100008108 m.b.t, een training t.bv.
addendum Inzake ARVODI.
Ik neem aan u voldoende te hebben geinFormeerd.

/
NCTV, nu voorzien van een

]



Dank.

VriendeHjke groeten,

uslness Development

for a more secure society
Diof Paimestraat &
P.O. box 638
2600 AP DELFT
The Netherlands

Verzonden: maandag 28 november 2011 16:03
Aan:
Onderwerpt Getekende offerte

Beste

Excuses voor de late verzending, maar in de bijlage tref je de getekende offerte voor de workshop
aan.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Postbus 117, 2501 CC Den Haag
P.O. Box 117, 2501 CC The Hague, The Netherlands
Let op: wij hebben een nieuw postadres.

1
The Dutch government has launched the National Cyber Securit Strategy Reed more at hflo 1/wwgovcerLnlJ

GOVCLRT.NL is het Cyber Security & Incident Response Team van de Nederlandse overheid. Wij
ondersteunen overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak in het voorkomen en
afhandelen van ICT gerelateerde veiligheidsincidenten.

Van:
Verzonden: maandag 28 november 2011 16:04
Aan:
Onderwerp: RE: Getekende offerte

198

1

/
/

t.
/
/

1 wwwjo-jt.com

) 3

1. www ciovcertnl

1



GCVCERT.NL is the Cyber Security & Inddent Response Team for the Dutch Government. We support
the government and organisations with a public task in preventing and deeling with IT-related Securty
lnddents.



Aan:
cc
Onderwerp: RE: Offerteaanvraag 10100O00626/SH

99 1

Denk voor het toezenden Het geschetse tijdpad lijkt me niet haalbaar Ik zet het door naar een accountmanager die
er mee verder zal gaan

Sent: -- -mber 2012 17:59 3
To: [
Ccl 1-

.erteaanvraag 10100000626/S[4

Geachte heer

hierbij ontvangt u een offerteaanvraag namens het NCSC.
Deze aanvraag is alleen per email verstuurd,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB)
Afdeling Servicepunt Inkoop
Schedeldoekshaveri 100 1 2511 EX 1 Den Haag H. 6.06
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

TI
F1

http ://www.riiksoverheid .ni/veni

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen.

D rIi1 kafl ifrmatie oedater de ni voor u S bestemi, Indien u met ee edreseer:Ie bent of dit berinnt 3uIeyeiIJk een u

egeoneen wordt L verzocht det oen de eF:nc1er t’z meirien en het bericfit to erwijderen C re3t envedrdL geen sphjkhec
eor echooc, 13fl card ook, de derteni noudt met nioos irbnddn een het eiektrcniech ‘erzendei van rvhen

f.flriç. yen Jr3lIiqile(d en J’JStite

This rneaço may nentail “f3rmatio rhat e not ntended for eij, rf you are not ho aooreeeee c t th;s rnoesaçe ee art to you Oy

Van:
Verzonden: dinsdag 18 september 2012 9:57

LL1

Met vriendelijke groet,

I1

1
T’

1-
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Van: )
Verzonden: woensdag 19 september 2012 8:36
Aan: -

Onderwerp: RE: Opdracht Aanschaf
—

Geachte 3
Bedankt voor de opdracht, Ik zie in uw bestelling een bedrag staan van € exclusief BTW, Wij hebben

exclusief BTW geoffreerd, dus in uw bestelling lijkt de BTW dubbel te zijn gerekend.
jÇ

Een tweede punt betrft de voorwaarden. Onze offerte is opgesteld op basis van de lCT”Officevoorviaarden en in
uw bestelling wordt de ARVDDI genoemd Indien u moet vasthouden aan de ARVODI, dan zal ik even met onze

afdeling legal in overleg moeten treden. Ik weet dat wij vooral waar het gaat om aan5prakelijkhe(d en intellectueel
eigendom een paar kanttekeningen plaatsen bij de ARVODI.

Ik ze uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

/
From: -

Sent: dinsdag 18 september 2012 12:21
To:I
Cc: (
Subject: Opdracht Aanschal -

Geachte

bij afwezigheid van tuur ik u

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB)
Afdeling Servicepunt Inkoop

1100

2

3

deze opdrachtbevestiging.



Schedeldoekshaven 100 1 2511 EX Den Haag H. 6.06
Postbus 20301 t 2500 EH 1 Den Haag

EEE
bj_:/www, rilks•Dverheid, flh/’Jjij

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen.

DJ tierichr n nrri-te be,eten de rIet voor u is eseriI Lndie u rueL de qeadres eerda bent e d beçt:ht ebes vpk aan i is

taanderi wciid j vrzecbt de aan de afterijer te nialjen er riet beri:rt te verwiieren De Steat nvejrd qaen aan ja3eiijkuiaie
voor hsi, van r-lke aard jek, die vçtjnçJ hüdt me risijos 5 bcnde’i aal het ektrjnseh varaenden ven berOPten.

Mistone van Veli;hvd eji iutite

fliis messaa itia cjfltCin riFarmetien that le not ntended for ou Ii jj are net the aedssee Cr this rlesseae WCS eent tO Ou b
miscake, ou are raquested te inform the seejer and delete the ‘eseee The Staa a:cepts no liabihty for datnae of any kind re;uiiin
from the ri5k nHrent in the itroni trCflSrrl55iOn jF F11CS55

hinistrV of Seoi1t. rid iusroe

2



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 24 september 2012 10:47

FW: Opdracht

Geachte

•krijg u telefonisch niet te pakken, dus vandaar nog eens per mail. Vorige week stuurde ik u onderstaande mail,

ben u al in de gelegenheid geweest om hier naar te kijken?

Ik zal vanmiddag of morgen nog een poging wagen per telefoon.

Bedankt ‘ioor de opdracht. Ik zie in uw bestelling een bedrag staan van € exclusief BTW, Wij hebben
—exclusief BTW geoffreerd, dus in uw bestelling lijkt de BW dubbel te zijn gerekend.

i_ -i .Q
Een tweede punt betrft de voorwaarden. Oriae offerte is opgesteld op basis van de lCTOfficevooRvaarden en in

uw bestelling wordt de ARVODI genoemd. Indien u moet vasthouden aan de ARVODI, dan zal ik even met onze
afdeling legal in overleg moeten treden. Ik weet dat wij vooral waar het gaat om aansprakelijkheid en inellectueel
eigendom een paar kanttekeningen plaatsen bij de ARVODI

Ik zie uw react e graag tegemoet.

From: 1

To:
Cc:
Subject:

Met vriendelijke groet,

From:
Sent: woensdag 19 september 2012 8:36
To:
Cc: L....
Subject: k

Geachte

Opdracht Aanschaf

Met vriendelijke groet,

FO IT

mber 2012 12:21 f3
t.



e acht

bi) afwezigheid van stuur ik u deze opdrachtbevestiging.

Met vriendelijke groet,

httO://www.njksoverhi:. nI/vnj

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen. - —- -.--- :.--..J

- -

--.
-‘ -:: ;s- -? iai.t f k i:

1
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB)
Afdeling Servicepurit Inkoop
Schedeldoekshaven 100 2511 EX 1 Den Haag H. 6.06
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

;EEE

3

2



Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

1
1

Geachte —J 7

Bijgaand vind u onze reactie op uw offerte aanvraag inzake
Nationaal CyberSecurity Centrum.

Erop vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben,

FO IT

Van:
woensdag 2 september 2012 14:03

t

3. 1101

Reactie offerte aanvraag_________ > p
Fox-IT Reactie Offerteaanvraag MinVen) inzake NCSC 26-09-2012.pdf

behoeve van het

Lq



FO IT
1102

Delft, 26 september2012

Referentie: 1 0100000626/SHA
Onderverp: Offerteaanvraag:

Geachte 2.

Ten aanzien van uw offerte aanvraag inzake ten behoeve van het
Nationaal Cyber Security Centrum, berichten wij u het volgende.

Na zorgvuidige bestudering van de offerteaanvraag en bijbehorende bijlagen, delen wij u mede dat wij
geen oflerle zuilen indienen.

De reden hiervoor is dat, hoewel wij u graag van een passend voorstel hadden willen voorzien, wij
enerzijds geen kans zien om de benodigde resources vrij te maken om binnen de door u gestelde
termijnen het gevraagde le kunnen opleveren.

Daamaast zien wij op het gebied van uw (inkoop)voorwaarden en uw eis deze oplossing door te kunnen
leveren aan derden, grote belemmeringen op hel gebied van bescherming van onze Intellectual Property.

Mocht u echter in de toekomst op zoek zijn naar een partner die u op een andere manier Inhoudelijk
verder kan helpen op het gebied van specifieke Cyber Security thema’s, dan zien wij uw (informatie)
aanvraag uiteraard graag tegemoet.

Indien er naar aaneiding van dit schrijven nog vragen en/of opmerkingen zIjn, dan kunt u die stellen aan

Erop vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende geTnformeerd te hebben, wensen wij u veel succes in
het vinden van een passende partner inzake de gevraagde denstverleriing.

Met vriendelijke groet,
Fox-IT BV.

1)

CONFIDENTIAL

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Besluursdepartement
Tav,
Postbus 20310
2500 EH Den Haag -).

3

rz,:. ;j



J103

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

Dan voor je mail Onze Legal had al enkele aanpassingen bij me aangeleverd Bijgaand een tabel met voorgestelde
aanpassingen met betrekking tot de ARVODI in het licht van deze opdracht Als jullie akkoord zijn met de
voorgestelde aanpassingen dan dienen deze in de offerte en/of de inkoopopdracht te worden opgenomen. Ik hoop
dat we spoedig tot overeenstemming kunnen komen hierover

De factuur zal inderdaad conform offerte € exclusief btw zijn.

Ik zie je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijk groet,

From:
Senb donderdai 27 september 2012 132S
To
Cc:
Subject: 1 Opdracht Aanschaf

— ‘-1
Beste 7

geef anders aan welke aanpassingen jullie op de ARVODI hebben, dan kunnen we die beoordelen en
wellicht goedkeuren op de opdracht.
Het bedrag zal ik aan laten passen in de opdracht.

ik neem aan dat jullie gewoon de factuur voor - zullen sturen?

Ik zie de aanpassingen graag tegemoet. 2

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBO 8)
Afdeling Servicepunt Inkoop
Schedeldoekshaven 100 2511 EX 1 Den Haag 1 H. 6.06
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

Van:
Verzonden: donderdag 27 september 2012 13:37
Aan:
CC:

RE: Opdracht Aanschaf(
20120925 arvodi QQ-120366pdf

1
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http ://wwwrijksoverheid.nI/vern

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen.

Van:
Verzonden: maandag 24 september 2012 10:47
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Opdracht Aanschaf L

Gizaçhte

Ik krijg u telefonisch niet te pakken, dus vandaar nog eens pe mail. \/criga week stuurde ik u onderstaande mail,

ben u al in de gelegenheid geweest om hier naar te kijken?

Ik zal vanmtddag ol morgen nog een naging wagen per telefoon,

From: /
Serit: woensdag 19 september 2012 8:36
To:
Cc:

_______________

-_______

Subject: RE: Opdracht Aanschaf

_- R’

Bedankt voor ce oodracht. ik zie in uw bestelling een bedrag staan van :‘us af BTW. Wij hebben €

uS!Cf 3fvV geareerd, dus n uw oestclling lijkt de BTW dubbel te zijn gerekend.

L 1,2.
Een tweede punt hetre: de voorwaarden. Onze offerte is opgesteld op basis van de ICTOffices;nor.r’aarcien en in

uw bestelling wordt de ARVOD genoemd. Inden u moet vasthouden aan de AF1VODI, dan za ik even met onze

afdeling again overleg moeten traden, Ik weet dat Wij voora’ waar het gaat cm aansprakelijkheid en intellectueel

eigendom een paar kanttekeningen plaatsen bij de ARVODI

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vreiJl, roet,

______________________

1

t—

3

/

Met vriendelijke groet,

L —

.



“4

bij afwezigheid van cihr stuur ik u

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en 3ustijtie
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB)
Afdeling Servicepunt Inkoop
Schedeldoekshaven 100 1 2511 EX 1 Den Haag 1 H. 6.06
Postbus 20301 t 2500 EH 1 Den Haag

TÇ
F(

http //www .rijkspyerheid ni/veni

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen.

Dt bernt kn informeoc vetten e niet soor u is bestemd. fndie u niet drsseorGe bent ot eit oencrt useeoiiJi< een u is

toegezonden, wordt u crzocnt dec een de afzender te melden en het bericht te ver.ijdrcn. De Staat aanvaardt geen oansprakelijheld
voor schade, van welke aard ook. di verband houdt roet nsoo’s verbonden een het elektrenjach renclerij van bcr,:nten.

Mnjstrie uan VeiIgheid en JustitiC

Thijs massage may cont&ri informatijon that Is not rntendd fr you Ir seu are riot the addressec or f this massage Was cent to Voo by
mistae, you ae requesced to inform the sender and delete toe message The Steca acoepts ria IablIity fr damoge oF ariy kind resL”ting
rnm the rieks rjherent in the elertren: transmission f messages

r.1nietry of Secunti and Justic

Cc:
Subject: Opdracht

Geachte

deze opdrachtbevestiing.

3



Wijzigingen ARVODI 2O1 QQ-120366

Rangorde van documenten:

De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van deze offerte Voor zover deze bescheiden met
eikaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het hoger genoemde document prevaleert
boven het lager genoemde:

1. deze Offerte;
2 ARVODI-201 t
3. ICT—Otfjce voorwaarden

Uitzonderingen ARVODI 2011:
Ten aanzien van de ARVODI 2011 ijn de volgende wijzigingen opgenomen

L7
1,2



1
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

woensdag 5 december 2012 23:40

m
RE: Voorstel voor uioeken apparatuur aan internet

Dankje
— 3

Maandag kom ik buurten, misschien dat ik hem dan wel persoonlijk op je bureau kom îeggen,

hoop dat je er ook bent, want ik herinner me ineens dat ik je nog wilde terugbeilen! Shame.

chreef

Bijgaand het getekende voorstel.

Zorg je er voor dat volgende week de factuur bij ligt?

Met vriendelijke groet,

Subject: Voorstel voor uitzoeken apparatuur aan internet

Hierbij het voorstel zoals besproken. is al bezig, en zal ook verder de zaken in goede banen
leiden.

Bij vragen: bel mij, of neem contact op met

Groetjes,

PS. ik ben de naam vergeten van degene die de fs zou maken, wie was dat ook alweer?

1
/
/T

(1
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Van:
Verzonden: vrijdag 14 december 2012 11:27
Aan:
CC:
Onderwerp: factuur Fox-IT
Bijlagen: NCSC VF-120998pdf

Goedemorgen

Hierbij mail ik u onze factuur VF-120998, deze factuur wordt ook per post
naar uw bedrijf gezonden.

Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest,
verblijf ik,

met vriendelijke groet,

FO IT



Van:
Verzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 9januari 2013 10:24

RE:

106

Beste

From:
Sent: woensdag 9 januari 2013 9:04

To:I
Cc:

HalIo

hierbij de getekende offerte.

Je contactpersoon mbt de financiele afwikkeling

afspraken te malken over de test.

NatIonaa’ Cyber Security Centrum
Postbus 117 2S01 CCI Den Haag

T

____________________________________

Mi

ii! BRENG HET AANTAL EMAILS TERUG Nl

Reply JLI wanneer het ècht nodig is

Met vriendeJke groet,

R

Dank hiervoor! De getkende opdracht is voldoende om het nodige aan onze kant in gang te zetten. Ik ben

inmiddels mer gesprek over de testaoparatuur en het inplannen van het PoC-moment. In week 7 zouden

de testen volgens de hudige concept-planning afgerond dienen te zijn en kunnen we naar gelang de uitkomst van

de PoC het vervolg bespreke..

1
t
,

De bestelling kan as. maandag pas in ons systeem ingevoerd worden, ik heb dus nog geen bestelnummeri

?ve verder

/
/

-i

indien we besluiten tot implementatie, wil ik graag tzt overleg met jou

Hartelijke groet



1109 1

Zoals zojuist besproken, zal Fox IT om een zienswiJze worcen gevraagd in het geval het

Veiligheid en Justitie voornemens is om in het kader van het betreFfende Wobverzoek informatie over

contracten met Fox IT openbaar te maken.

In vervolg op ons telefoongesprek van zojuist, bevestig ik bij deze dat Fox-IT B.V. graag in de gelegenheid wordt

gesteld om haar zienswijze in te dienen in het kader van het ingediende WOB verzoek.

ejarcl,

1
-> êes na anfes

.‘ :9.!!

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Ge echte

Dank voor uw bericht.

Met vriendelijke groet,

Directie Wetgeving en Juridiache Zaken
Se:tor ]undïsc’ne Zakei
N1nare jan VeIigheid en JusHi e
Turfrnarkt !47 1 2511 DP 1 Den Haag
Pos Wus 20301 1 500 CH 1 Den Hnag

-z
-j

1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte

donderdag 21 augustus 2014 16:30

Verzoek om zienswijze Wob-verzoek

Ik heb u vanmiddag een paar keer geprobeerd te bellen, maar heb u niet kunnen bereiken.
De documenten die onder het Wobverzoek over contracten met uw bedrijf vallen en die afkomstig zijn
van of betrekking hebben op uw bedrijf, worden vanmiddag of morgenochtend naar u verzonden voor
de zienswijze. De gestelde termijn voor het geven van uw zienswijze bedraagt drie weken na
dagtekening van de begeleidende brief.
Op 11 augustus 2014 is bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvullend Wob-verzoek
ingediend over de behandeling van het Wob-verzoek over contracten met uw bedrijf. De behandeling
van het oorspronkelijke Wob-verzoek en de behandeling van dit aanvullende Wob-verzoek worden
gecombineerd. De documenten met de nummers 109 en 110 vallen onder het aanvullende Wob
verzoek. U wordt verzocht deze documenten bij het geven uw zienswijze te betrekken,

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

In vervolg op ons telefoongesprek van zojuist, bevestig ik bij deze dat Fox-lT BV. graag in de gelegenheid wordt

gesteld om haar zienswijze in te dienen in het kader van het ingediende WOB verzoek.

Reqams,

)
/

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken
[inisterie van veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

wv.’, rilksovrheic1.nt/ven

7
-.--) 4._)

i_J CC I_ 1

Meer veter over Fo -‘ lees he Manifest

1
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h aIbe’5. Voor meer informatie
https://foxiLcom/nI/contacLIdeIftJ
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Retouradres Pcstbu 20301 2500 CH Den Haag

Directie Wetgeving en

Fox-IT juridische Zaken
Sector juridische Zaken

Postbus 638 Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag

2600 AP Delft Postbus 20301
2500 CH Den Haag
www,rijksoverheid, nI/eenj

Contactpersoon

Datum 25 augustus 2014 Ons kenmerk

Onderwerp Verzoek om zienswijze 552675

Bij beaniwoording de datum
en ons kenmerk vermelden,
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte

Met deze brief informeer ik u over twee op het ministerie van Veiligheid en Justitie :__) 3betrekking hebbende verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: Wob). Deze verzoeken worden gecombineerd behandeld. Bij deze
verzoeken is informatie over uw organisatie betrokken. Ik overweeg om deze
verzoeken deels in te willigen. In de bijlage vindt u een geanonimiseerd afschrift
van de verzoeken, een inventarislijst en een overzicht van de te verstrekken
stukken die betrekking hebben op uw organisatie.

Hierbij stel ik u als belanghebbende, op grond van artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht, in de gelegenheid uw zienswijze te geven op mijn
voorgenomen besluit. U kunt dit doen door binnen drie weken na dagtekening van j
deze brief uw bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van informatie
die uw Organisatie raakt, schriftelijk en gemotiveerd aan mij kenbaar te maken. U
kunt uw eventuele zienswijze sturen naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
ter attentie van lirectie Wetgeving en Juridische
Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Ik wil u graag nog op het volgende wijzen. Ten eerste kan uw zienswijze alleen
leiden tot een weigering om (een gedeelte van) de informatie openbaar te maken,
als deze is onder te brengen onder één of meer van de weigerlngsgronden van de
artikelen 10 en 11 van de Wob. U vindt de tekst van deze artikelen in de bijlage.
Ten tweede is het voor u wellicht van belang om te weten dat, na het verzenden
van het besluit aan verzoeker, de informatie voor een ieder toegankelijk zal zijn.

Meer informatie over de Wob kunt u vinden op

o’ierhlsn3tantIe/weooEnbrheci-’Jan-btuur won.

Pagina 1 van 2



Directie Wetgeving en
1urIdische Zaken

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
t0jut Zaken

Datum

Hoogachtend,
2S augustus 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,
Kenmerk

552675

namens deze,

P.J. van der Flier
Hoofd Juridische Zaken,
tevens Juridisch Adviseur van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie

Pagina 2 een 2



Van:
Verzonden: woensdag 18juni 2014 17:40
Aan:
Onderwerp: RE: WOB-verzoek

Dank je wel.

From:
Sent: woensdag 18 juni 2014 16:20
To:
Subject: WOB-verzoek

Ha

In de bijlage het WOB-verzoek m.b.t. Fox-IT.

De juridisch adviseur zal ik informeren dat a. jij te horen krijgt welke informatie wordt

vrijgegeven en b. de stukken daadwerkelijk inziet om
te voorkomen dat bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie van derden wordt

vrijgegeven.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

1’-

hJ/vwv. rijkso ‘erheid . ni/ministeries/veni

Justitie. Recht raakt mensen.

Bezoekt u binnenkort een vestiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort,

nationale identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument).

Zonder geldig identiteitsbewijs wordt u de toegang geweigerd.

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,

1113

-7

/

Met hartelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Turfmarkt 147
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG



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



Bijgaand zend ik een aanbiedingsbrief en zienswijze.

Ik zend u dit tevens per koerier.
Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud hiervan.

Manifest

*‘

___

Hc 73Q

https://fox-it corn/nl contact/delft!

Van:
Verzonden: vrijdag 12 september2014 14:19
Aan:
Onderwerp: zienswijze Fox
Bijlagen: Aanbiedingdbrief en zienswijze Fox-IT. pdf

1114

1

/

1



FOX T

STRIKT VERTROUWELIJK

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmarkt 147
2500 EH Den Haag

Delft, 12-9-2014

Referentie: 552675
Onderwerp. Zienswijze Wob verzoek VenJ

Geachte

Bijgevoegd zend ik u de zienswijze in vervolg op uw brief d.d. 25 augustus jl

Ik zend u de zienswijze zowel per koerier als per email

Hoogachtend,

[115

Per email: alsmede per gelijke koerier

1

‘1
H?

1



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

https.!/fcxt.com/nl/con tact/delft!

1116

Vi; i

Begeleidende brief toezenden stukken 20140915 (2).pdf

Bijgaand zend ik u een brief, naar de inhoud waarvan ik u bij deze verwijs.
Ik zend u dit tevens per post.

—---——--

FO.fT

1



7 FOX IT

STRIKT VERTROUWELIJK

Per email alsmede per gelijke koerier

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmarkt 147
2500 EH Den Haag

Delft, 15-92014 j
Referentie 552675
Onderwerp Zienswijze Wob-verzoek VenJ

__7 3
Geacht

Bijgevoegd zend ik u de stukken — documenten - waarop de verwijderingen van Fox—lT in verband met
haar op 12-09-2014 ingediende zienswijze, zichtbaar zijn Wellicht is dat nuttig ter bestudenng van de
Zienswijze

%

F°-iTCO.l



dinsdag 23 september 2014 15:54

Documenten 17 en 18 Wob-verzoek
Gescand vanaf een MFP.pdf

Geachte j
Zoals besproken gaan hierbij de documenten 17 en 18 die betrekking
over Fox-IT.
Ik ontvang uw zienswijze graag binnen een week.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 t 2500 EH 1 Den Haag

www.rijkso’erhid. ni/veni

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

1118

hebben op het Wob-verzoek

3
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:,-_ _Lt_

Opvolgen
Voltooid

Bij deze bevestig ik dat wij de betreffende documenten 17 + 18 hebben ontvangen
aanvullende zienswijze indienen.

Met vriendelijke groet,

Original Message
From:
Sent: dinsdag 23 september 2014 15:54
To:
Subject: Documenten 17 en 18 Wob-verzoek

Geachte

en daartegen geen

)
3

Zoals besproken gaan hierbij de documenten 17 en 18 die betrekking hebben op het Wob-verzoek
over Fox-IT.
Ik ontvang uw zienswijze graag binnen een week.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

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

Documenten 17 en 18 Wob-verzoek

‘wwriiksoverheid.nl/venI

1



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

2
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