Wob-verzoek Vodafone Voicemail
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Map 7
Stuk nummer 551 tlm 651
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Van:
Verzonden:

Aan:

-

maandag 18 juli 2011 14:31

Onderwerp: FW: [Bericht Encrypted)RE: Vervolg Onderzoek
Urgentie:
Hoog
Gevoeligheid: Privé

Beste_
hierbij heföestandjemet de belgegevens.
ww komt viasms.

Met vriendelijke groet,

C,}

'-'!J!JJner!!ltnior beleidsmedewerker
Ministeri~ van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Schedeldoekshaven 20012511 EZI Den Haag I~
Postbus 2001/12500 EA I Den Haag

.
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M
Up: www.rijksoverheid.nl
Samen mei de ministeries optimali.seert I'JI faciliieert 00 OBR de bedrijfsv(ll:ringen (.rganisatie van het Rijk. Z,) kan Ïl.ei Rijk ;;~in fIlll.lllschappe!.ijke functie
beter vervullen.
Beveiligingsbdeid rijksoverheid:
- InforJnatiebeveiliging is en blijft een verantw(ll)nlelijkheid van bet iijnmanagemellt

- Het pnmai~ uilg.mgspunt voor mfonnallebevei!iging is en blijft nsioolllll.ll3.gt.-ment
.. He klassieke inf"(Jrmatiebe\leil~ir.gsaanpak waarbij inperking ...au lnogelijkheden de bl",cut.(lQn voert maakt piaais V('r)1 yeilig faciliteren
- Mctlmden voor rubricering en oontinue evaluatie ervan ..i jn hante!:rba!;r om onder- en overrubriceringte voorkomen
- Naasl aandacht voor netwerlc.bevedigiog meer aandacht voor gegevensbeveiliging
- Verantwoonl en bewust gedrag van meosen isessenlieel voor een goode i!Jfor!lllltïebeveiliging
- Kaders en II1lIlllregelen worden (lvemeidsbreed afgesproken en ingezet. [n Qitronderil1gsgevallen wordt -- in overleg··· afgeweken
- Kennis en expenise ziju essentieel voor ten ioel<omstvlISre infOtIllatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd worden
- rnformlitiebcveiH~·vereist een integrale aanpak

16-4-2012
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---Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

--------------------

........

vrijdag 15ju1i201113:34

FW: Tekst EenVandaag N118.16 uur: onderzoek naar afgeluisterde voicemails politici,
reactie versl. 't Sas + Van Raak (SP) + nieuwe voicemailfragmenten

tkn
-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: vrijdag 15 juli 2011 9:32
Aan: • • • • • • •
Onderwerp: FW: Tekst EenVandaag N1 18.16 uur: onderzoek naar afgeluisterde voicemails
politici, reactie versi. 't Sas + Van Raak (SP) + nieuwe voicemailfragmenten
Ter info,

I
-----Oorspronkelijk bericht----V

)

Verzonden: donderdag 14 juli 2011 18:53
Onderwerp: Tekst EenVandaag N1 18.16 uur: onderzoek naar afgeluisterde voicemails
politici, reactie versi. 't Sas + Van Raak (SP) + nieuwe voicemailfragmenten
lred27397
14-07-2011, EenVandaag, N1, 18_16 uur
ONDERZOEK NAAR AFGELUISTERDE VOICEMAILS POLITICI
*
REACTIE EENVANDAAG-VERSLAGGEVER fT SAS
*
REACTIE TK-LID VAN RAAK (SP)
*
FRAGMENT VOICEMAIL MINISTER-PRESIDENT RUTTE AAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
ROSENTHAL
*
FRAGMENT VOICEMAIL MINISTER VAN DEFENSIE HILLEN AAN MINISTER ROSENTHAL
VOICE-OVER
Minister Donner beloofde de TK een diepgravend onderzoek naar het voicemail-Iek. En
dit is het resultaat, een paar a4-tjes met algemeenheden en fouten. Volgens minister
Donner zijn twee bewindslieden afgeluisterd. En dat is onjuist.
''''' SAS

è. ) klopt niet. Om een aantal redenen eigenlijk niet. De belangrijkste reden is dat er
in de brief wordt gesproken over twee bewindslieden die zijn afgeluisterd door
EenVandaag en dat dat eigenlijk het enige is wat echt gebeurd is. Dat klopt niet omdat
wij er al veel meer hebben afgeluisterd.
VOICE-OVER
lIJinister Donner heeft de TK onjuist en onvolledig geïnformeerd.
irAN RAAK
[k heb daar niet veel vertrouwen in. Donner wil geen verder onderzoek doen, terwijl er
Jewoon pertinente onjuistheden zijn. Er zijn veel meer mensen afgeluisterd. En ik moet
veten als Kamerlid of er ook geheime informatie is afgeluisterd over politieke
)nderhandelingen en dergelijke. Ik vind het heel vreemd dat de minister daartoe niet
)ereid is.
TOICE-OVER
1aar Donner ziet geen aanleiding om nader te onderzoeken in hoeverre de
;taatsveiligheid in het geding is geweest. Maar hoe weet hij dit? Heeft hij de gelekte
'oicemailberichten zelf beluisterd? Volgens zijn woordvoerder niet.
TRAAG
)onner zegt, de staatsveiligheid is niet in gevaar geweest, dus er hoeft helemaal geen
lieuw onderzoek te komen.
1

VAN RAAK

Maar dan wil ik wel weten hoe hij dat weet. Hij heeft wel een brief naar de Kaméf"t"r,;';';':":F(i';~
gestuurd, maar daar kan ik het niet uit opmaken. Je mo~t eerst onderzoeken of de
staatsveiligheid in gevaar is geweest. Dan moet je eerst wete~,wie ~r heeft
afgeluisterd, wat voor soort informatie er naar buiten is gegaan, dan pas kun je weten
of de staat in gevaar is geweest of niet. Dónner moet het ni.~t:",in':.eea,·doofpot zoeken,
Donner moet het onderzoeken.
VOICE-OVER
Er is niets aan de hand zegt minister Donner. Maar dat is ten onrechte. En om dat aan
te tonen laten we nu wat meer horen van de afgeluisterde voicemails. Premier Mark
Rutte spreekt de voicemail in van minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Het
gaat over de naderende NAVO-actie in Libië
(fragment voicemail)
RUTTE
_w
.
Goede bijeenkomst gehad in Parijs. Komt er op neer dat nu de Fransen, met ook
waarschijnlijk Amerikanen en Britten vandaag een eerste actie doen. Wij zetten nu in
op snelle besluitvorming in NAVO, we bieden daar informeel aan dat voor ons heel
belangrijk is, duidelijke terms of reference en dus mandaat en ook een exit-strategie
en naarmate dat beter geregeld is wij bereid zijn om ook naast tank, vliegtuig en de
Haarlem ook te kijken naar F16's. Wij bieden dat niet aan, (onverstaanbaar, red.) waar
over te praten is is geen aanbod, daar is dan over te praten.
V0T~E-OVER

Dl IOlgende voicemail gaat overeen ruzie tusseI;. minister van Defensie Hans Hillen en
minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Het gaat over de gestrande Lynxhelikopter in Libië afgelopen winter.
(fragment voicemail)
HILLEN
Uri dit is Hans. Het is kwart over tien, ik begrijp dat er in het NRC een verhaal komt
dat er ruzie is tussen jou en mij over die reddingsactie in Libië. Ik heb mijn
voorlichting dringend verzocht het vuurtje uit te trappen, omdat het natuurlijk in
geen van ons beider voordeel is als dit op een of andere manier verder voedsel krijgt.
Ik hoop ook dat jouw voorlichting hetzelfde gaat doen, we moeten dit niet hebben. We
spreken elkaar vandaag nog wel. Groetjes, hal.
VOICE-OVER
Ambtenaren van minister Donner hebben geen contact opgenomen met EenVandaag over de
afgeluisterde voicemailberichten.
'T SAS
Ik vind dat eigenlijk heel raar, als je een onderzoek aankondigt, de Kamer vraagt
daarom. Je zegt tegen de Kamer: ik ga een onderzoek doen, dan begin je natuurlijk bij
de bron. De bron dat zijn wij. Wij hebben die voicemails afgeluisterd, wij hebben dat
o
meteen naar buiten gebracht, wij weten hoe dat in z'n werk ging en wat er op die
vo~cemails stond bijvoorbeeld. Dan is het natuurlijk heel raar dat minister Donner
nooit ons gebeld heeft. Dat is nooit gebeurd.
J'OICE-OVER
)e SP wil dat minister Donner een nieuw en degelijk onderzoek start. En dat moet snel
Jebeuren. (letterlijke tekst, ongecorrigeerd, TB)
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Van:
Verzonden: dinsdag 19 juli 2011 13:17
Aan:

S

Onderwerp: weekberichten deze week

.I+;I.·~.·_-Met vriendefljke groet,

..............................................................................................

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Cl'

'Boekshaven 200 8511 EZ I Den Haag• • •
Postbus Z0011 I Z500 EA I Den Haag
M
~~erheld.!ll
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Van:
Verzonden: woensdag 20 juli 2011 10:05
Aan:

Onderwerp: kijk ofwe hier nog wat mee moeten
Voicemails ministers
NRC gaat in het kader van het afluisterschandaal in Groot-Britanniê onder de titel 'In Nedertand blijft: het bij
voicemails' in op het door anVandaag eerder uitgezonden voicemailbetichtvan minister Hillen aan
Rosenthal over de vermeende onenigheid tussen hen over de mislukte evacuati.ctie in Ubiê.

16-4-2012
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Van:
Verzonden: vfijdag·Z2jJ,J1i
201110:48 ..
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Aan:

cc:

week 29, 22 juli 2011

ICCIO weekbericht
week 29,22 juli 2011

16-4-2012
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EenVandaag en afgeluisterde voicemailboxen
EenVandaag heeft donderdag 14 juli voor de tweede keer
ingesproken berichten van bewindslieden laten horen, die
het programma in maart had afgeluisterd. Dit keer ging het
om berichten van minister Hillen en van premier Rutte aan
minister Rosenthal. Beide berichten hadden een wat
gevoeliq~riw:-houd dan de eerder uitgezonden boodschappen.
.
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Reden vopr de hernieuwde ~andacht voor ditinddent was de
brief van de Minister van BZt< 'vàn ~'juni aan (de vaste
COJiI'U11j~~,)fqnt<l~.!weede Kamer. Hierin ging minister
Donner onder~.,~ere in op het eerder toegezegde onderzoek
naar de afgeluisterde voicemailberlchten. De uitkomst van
pns onderzoek was, dat niet meer voicemailboxen waren
afgeluisterd dan in de eerst uitzending was gebleken. (nl. die
van Bleker en ,Rosenthal). .
EenVandaag stelde, dat de uitkomst van het onderzoek van
BZK niet juist was en claimde meer bewindslieden te hebben
afgeluisterd, maar heeft dat niet laten horen. (wel zijn ook
enkele leden van de Tweede Kamer afgeluisterd). Ook was
het programma boos, dat geen verder onderzoek was
gedaan naar de Inhoud van de afgeluisterde berichten en dat
BZK geen contact had opSJenomen met EenVandaag•
belle~of
Voor vragen kunt
mailen_
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Terug naar boven

16-4-2012
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Van:
Verzonden: vrijdag 22 juli 2011 12:35

Aan:
CC:

.-.

Onderwerp:vodafone

..

Zorg jij er nog voor dat deze nota vandaag, maar uiterlijk maandag de lijn in is?

,

"""l.'.
.

~

16-4-2012

_

Van:
Verzonden:

Aan:
Onderwerp:

Hoi, ok en thanx.

.....--------------------_...............
-'-1117:46

1P!JI!J!!P

Groet.

-----Original Message----From:"""-"
Sent: ~2,2011 05:27 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject:
ordt maandag. Werker dit weekend nog aan.
ijne vakantie•

.-,

,"",'" !1t with Good (www.good.com)
'

I

'",i/

~;~~ïiiiiiiiIiï---Sent: Frida, July 22,2011 12:34 PM W. Europe standard Time

Th:

.

.

Cc:
Subject:

Ha"
Zorg jij er nog voor dat deze nota vandaag, maar uiterlijk maandag de lijn in is?

1

...

5

..

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 22 juli 2011 17:46

i

RE: vodafone

Hoi, ok en thanx. Groet,

,

-----Original Message----From:
Sent: Friday, July 22, 2011 05:27 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject:
RE: vodafone
Wordt maandag. Werk er dit weekend nog aan.
Fijne vakantie.

Sent with Good (www.good.com)
-----Original Message----From:
Sent: Friday, July 22, 2011 12:34 PM W. Europe Standard Time

~~.~

Subject:

..

==_.~---_
vodafone

Ha4llJ• • •_ - - Zorg jij er nog voor dat deze nota vandaag, maar uiterlijk maandag de lijn in is?
Thanx,

1

{!
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Van:
Verzonden: maandag25juli201114:17

Aan:
Onderwerp: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11
Geachte lijn en collega's,

Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de lijn kan sturen.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

18_-

:'. 'ÇOOrdinetend senior beleidsmedewerker
""'/ Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkstelaties

http://www.rijkSOverheid.nl

.

Samen met de ministeries optimaliseert en faCiliteert DG OBR de bedrijfsvoering en organisatie van het Rijk.l1> kan het Rijk zijn
maats<.:bappelijke functie beter \JtllVullen.
Belleiligingsbeleid rijksoverheid:
- lnftlnnatl(l!beveiligingis en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement
- Het primaireultgangspunt VOOf informatiebeveillgingis en blijft lisioomanagement
- De klassieke infotmatiebeveiligingsaanpak waaroij Inperking van mogelijkheden de boventoon V(leIt matlkr plaats \lOOf veilig faciliteren
- Methoden VOOf rubrlooring en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en overrubrlcering te voorkomen
.. Naast aandacht voor netwerkbeveilIging moor aandadltvoor gegevensbeveiliging
- VemntMxlrd en bewust gedmg van mensen Is essentieel Voof een goede informatiebeveillging
-Kaders en maatregelen WOrdElIl overheidsbll!edafilesproken ElI' ingfQ:el. In ull2:an(feringsgevallen woldt - in ove~ -l'Ifgewflken
- Kennis en expertise zijn essentieel voor oon toekomslvaste informatiebevelllging ellllloeten (centraal) geborgd worden
- .Infonnatlebeveiligill'~l vereist een Integrale aanpak

16-4-2012
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Van:

-~,,,,..,.,

, , , , . , . , , . , . , . , . . _ . _•.~

..,.•....,..,..~ ,..."

, .. - . j o , _

».,.,.,.,.,.,..»~ ,."",,"",,,"

~

:~en~201114:25
Onderwerp: RE: Vodafone voieemail incident vervolgeenvandaag 14 juli11
ik ben akkoord

oe voiamail incident vervolg eenvandaag 14 julill
Geachte lijn en collega's,
hierbij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van Eenva
Geel gemaakte tekst is nieuwe tekst, cq.flink aangepaste tekst.
Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de lijn kan
sturen.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

.-.

CoOrrJinerend seniorbeleidsmedewerlcer
Ministe .
n en Koninkrijksrelaties

.

Sc:hedeldoekshaven 200 12511 EZ' Den Haag , - .
A
1 2500 EAI Den Haag

.

h :l~.
.nl
Samen met de ministeries optimaliseert en faoiliteert 00 OBR de bedrijfsvoering en organisatie van het Rijk. Zo kan het Rijk zijn
maatsohappelijke functie beter vervullen.
Bevelligingsbeleid rijksovel1teid:
-lnl'otmatlebevelliging is en blijft oon veranlwoordelijkfleidvan het lijnmanagement
- Het primaire uitgangspunt voorlnformaliebelleUiglng Is en blijft risicomallagement
.oe klassieke infonnatieblMliligingsaanpak waarbij inPQridng van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats \loor veilig faciliteren
• Mf;rthoden voor rubricering en C<lntinue evaluatie eNan zijn hanteerbaar (.lID onder- en averrubricerinll te voorkomen
• Naast aandacht voor netwe~valIlglng meeraalldaçht voor gegeveflsbelleiligÎllg
- Verantwoord en bewust g$drag van mensen is e$&ell!leel voor een goede informatiebelleiliging
- Kaders en maatltlgelen Wllrden overIteidsbreed afgesproken en ingez.et. In uitz.ondenngsgelfsllen wamt - in averleg - afgeweken
- Kennis en expertise zijn essentieel voor een loekomstvasle Informatiebeveiliging en moeten (centraal) geboflld worden
- InformatiebeveilIging vereisteell integrale aanpak

16-4-2012
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Van:
Verzonden: maandag 25 juli 2011 15:03
Aan:
Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolgeenvandaag 14 juli11

--.---

"J-"

.1.1_ _.~.,.

-----OOrspronkelijk bericht----Valnt
......
Verzonden: maandag 25 juli 201114:17

Aan:
Onderwerp: odafone voicemailinddent vervolg eenvandaag 14 julill
Geachte lijn en collega's,
hierbij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van Eenvan.da.a• • • •
Geel gemaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tak
Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Oigidoc in de tijn kan
sturen."
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
CotJfdlnerend senior beleidsmedewerker
Ministerie v~n Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

!I!!

.9111

4

SCh" . (I Qekshaven 20012511 EZ' Den Haag , . . Po~us2001112500 EA , Den Haag

http://www.rijksoveeid.nl

..

.

.zo

Samen met de ministeries optimaliseert en faciliteert DG DBR de bedrijfsvoering en organisatie van het Rijk.
kan het Rijk zijn
maatschappelijkfJ functie beter vervullen,
Bevelligingsbef.eid rijkS()verheid:
· Informatiebeveiliging is en blijft een vemntwoordelijkheid van het lijnmanagement
• Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft lisicomanagement
• De klaSSieke jnfarmatiebevelliging~anpak wal'lrblj inperking van mogelijkheden de boventoon voart maakt plaats \fOQr veilig facilite~n
- Methodoo voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en overrubricering te voorkomen
- Naast aandacht voor netwerkbeveiliging meer aandacht\loor gegevensbeveiliging
- Varanl.woord en bewust gedrdg van mel'lsen is essenfleel vaar een g~ Informatiebeveiligi1'l9
• Kaders en maatregelen worden overheidsbrood alQesproken an ingezet. In uitzonderingsgevallen wordt - in overleg - afgeweken
· Kennis en eJqJel'tise zijn essentieel \IOOr een taekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd worden
• InformatiebeveUiging vereist een integrale aanpak

16-4-2012
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Van:

_

Verzonden: maandag 26 juli 201115:14
Aan:
Onderwerp: RE: Vodafone voicemailincident vervolg eenvandaag 14 juli11

Beste.

Met vriendelijke groet,
,~

.

.,.1

&

CoiJrdtnerendsenior beleidsmedewerker
Ministerie van Qinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

.

http://www.riiksoverheid.nl
SaJn<:n met de mirtisteri.es <>ptimalÎSeert en facili!ee!t HO OBR de bedrijfsv<-.ering en orgllllisatie van net Rijk. Zo k.an liet Rijk zijn ll1aaischappel.ijke functie
heter vervullen.
.BeveiligingslK':lcid.rijkSt.we!'beid:
- Jnf<1nnatieooveîliging is en blijft elIn verantwoordelijkheid vlln het lijnmanllgement
•Hel primlliIe uiteangspulI.t voor illfOlmati.ebe~emging is en blijft risioomax!agement
- De klassieke infonnatiebe~·eiligÏllg.'iaaI1pak wa.a.1Jij inperking van mngelijkheden de boventnoll voortmaakt plaats v<mr veilig faciliteren
- Metncd«m voor rubrit-.ering encontinoo evalWltIl} ervan zijn lll1.'t1.eerbalir om onder- en ovem;bricering te vO\lrkomen
- Naasl aandllChl voox netwerkl!e,·ei.ligillg II!C{'J' aalldaçht voor gegeven.<;beveil.iging
- Vemntwoord en bewust gedmg \'IIlt mensen i.~ essentieei voor elIn goede intorniJltiebeveiliging
• Kaders en maatregelllR woNen ovemeidsbree.daf-gesproken en ingezet In uitzonderingsgel!allen wordt ..· moverleg ... 1lJ:'ge\\'ekefi
- K.elmis en experJse zijn essentieel voor een l<lekom$f\'asl.e i.ofornJaliebeveiliging en m<wten (cenl:l1tal:; <1eborgd worden
- lnlbrrnatielY.lVeiliging vereis. een lDn.ograle IIllJipak

~-,-'

----OOrspronkelijk bericht"'--Van:..--.re
Ve_n~25 juli 201115:03
Alm:
-Onderwerp: RE: Vodafone volcemail inddent vervolg eenvan aag

-~----------_.I

..

groet,

16-4-2012
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va~richt---~

: maandag 25 'uli 201114:17

Aan:
Onderwerp: Vodafone voicemail inádent vervolg eenvandaag 14 Julill
Geachte lijn en collega's,

.

r , ' '"

hierb.ij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van fe. nvan~uli.

aemaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tekst.

. . . - _• • •

Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de lijn
kan sturen.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, .'

1_

CoOrdinetend senior beleidsmedewerlcer ..........•.............................................................
Ministerie .van Binnenlandse Zaki en Koninkrijksrelaties
Schedeidoekshaven 200 12511 EZ 1Den Haag
Postbus 200111 2500 EAI Den Haag

.

bJ.tp;/Iwww.rijksoverheid.nl
Samen met de ministeries optimaliseert en fadliteert DG OBR de bedrijfsvoering en organisatie van het Rijk. Zo kan het Rijk
zijn maatscbappelijke functie beter vervullen.
Bf.!veiligingsbeleid rijkSWerIleid:
-Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement
- Hel primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft ri$ioomanagement
-oe klassieke informatiebeveiligill9S8anpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maakl plaats voor veilig
facilileren
- Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- enoverrubrlcering Ie voorkomen
- Naast aandacht voor netwerkbeveiliging meer aandacht voor gegevensbeveiligill9
- Verantwoord en bewust gedrag van mensan is essentieel voor een goede informatiebeveiliging
- Kadm's en maatregelen woRlen ovemeidsbreed afgesproken el1 ingezet. In uitzonderingsgevallen wordt - in overleg afgeweken
- Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (oent1ll81) gebOrgd worden
-lrifQrmatiebeveiliging lIereist eenlntegmle allflpak
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Van:
Verzonden: maandag 25juli 201115:16
Aan:
Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

--------.gr.

~~2Ol115:14
Aan:

Onderwerp: RE: Vodafone voleemailincident vervolg eenvandaag 14 julil1

Beste'"
bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,
Coiirdinerend senior beleidsmedewerker
M"misterie '" B'
Ld$e Ztdcen en Koninkrijksrelaties

('
'-,j

.

http://www.cljksovëdleid.nl
Salnen mcl de ministeries optimaliseer. en ftmilitoolt DG OBR de bedrijf$voering en OI'gil.l!Î$fliie v<ln het Rijk. ZIJ kali h<"! Rijk zijn Jn<làtselmppelijke
fUllClie beter vervullen.
Beveiiigingsbeleid rijksovedwid:
- Info!lu&tiebeveiliging i.s en bl~ifl een verantwoordelijkheid VilJ; het l.ijmIlil.tlagement
- Het primaire uitgangspunI voor illfomlatiebe\'ei!iging is en blijft risiOOlUarIllgement
· ~ klassieke inlOrmotiebeveiligin,gsaanpak waarotj inperking van mogelijkheden ~e hovenWolI veert moakt plaats voor veihg làclliteren
• Methoden voar mbrioering en l:\1111in\lll evalUlilie ervan zijn hanteerbaar am ander- en ovemllJricering Ie V<1or'"omen
• Nua'lt aandacht voor m.'twerld1eveiligill.g meef lIJlIidllCht V(lOf gegevellsbeveiliging
- Veranf:wOOId en bewusi gedmg Vlin mell1illn is essentieelvoof een g;>ede iufl>lmatiebeveilir;sJng
- Kaders <:n ~mge!cn worden overlleid.<fur<;ed &"'gespmk'!i1 en ingez.ct In uitz<.mderingsgevallen wordt - tnoverieg ~ atgeweken
• Kennis en expenise zijn eliSermeel voor een lOekomstvasw infonnaliebevemging en moeren (cemrdal) geborgd worden
- informatiebeveiliging vereist een intefJ'liI.e M!JlIak

16-4-2012
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----oo_rswonkei
~k bericht----

Van:

vAan:

.

:~t!t.25
Juli
201114:.17
...
..
. ....

Onderwèrp:

iI ne voicernall fncick!nt vervolg éeI1Vándaag 14 jûlil1

Geachte lijnen collega's,
hierbij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van Eenvand:;:s van 14 juli.
Geel gemaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tekst • • • • •

,

dj

.

<~; .,;.,~-i'

2 .

Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Oigidoc in de
lijn kan sturen.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Schedeldoekshavsn 200 12511 EZ I Den Haag
Postbus 200111 2500.EAI Den Haag

.

I'"

.

~.
Samen met de mlnistel'ies optimaliseert en faclliteeftOGQBR de bedrijfsvoeringeIl o'lJanisatie van het Rijk.lo kan
het Rijk ~ijn malllt.schappelijke functie beter \fSlWllen.
BeveIligingsbeleid ~d;
- Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordel~1dleld van het lijnmanagement
- Hetprimairal.litgangsplJnt voor informatiebeveiliging'is an blijft risioomanagement
- De klassieke infotmaliebeveiligingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats
voorvalltg faciliteren
- Methoden voor IlIbricering ell oontinue evaluatie ervan zijllilanteerbaar om 0Ilder- en overrubrieering te voorkomen
- Naast aandachl voor nelwerkbeveillging meer aandaettt voor gegevensbeveiliging
- VemnWJOOfd en bewllSt gedmg van mensen is essenlleel VOOt een goede informatlebeveiligillg
- Kaders en malllll'egelen worden overheidsbreed llfg~roken en ingezet. In uitzonderingsgevallen wordt - in overleg
-llfgewelten
- Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomsbrasteinformatiebeveiligillg en moelen (centraal) gebo'lJd
\'Iomen
• Informatiebeveiliging Wiltist een integrale aanpak

16-4-2012

__

_~

Van:

~

.•.

~

""1'».~~

..,.,....

~_.,.~yJW?_~_~~~",,,

~.~

-.-_

_

Verzonden: maandag 25 juli 201116:13
Aan:
___
Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

Hoi.~
Het lijkt hier een goed idee om• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

d
groet.
~--OOrspronkeiiJk

bericht----

van: • • • •
Vermoeien: maand
Aan:

Onderwerp: Vodafone voicemailinddent V<
Geachte lijn en oollega's,
hierbij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van
Geel gemaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tekst.
Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de lijn kan
sturen.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
ColJrriinerend seniorbeleidsmedewerker ...•.....................................................................
•.~ van Binnflnland$e zaken en Koninkrijksrelaties

Sohedeldoelcshaven 200 12511 EZ I Den Haag I
.8 2()O11 I 2500 EA I oen Haag

.

http://www.njksoverheid.nl
8amenmet de ministeries optimaliseIer( enfaclliteert DG OBR de bedrijlSVQI4ring en OIganlsatie van het Rijk. Zo kan het Rijk zijn
maatscbappt')lijke functie beter vervullen.
Bevelligingsbeleid rijksoverheid:
- Informiltiebevelllging Is en blijlt een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement
- Het prim(lire tJltgangspunt lloor informatlebeveillglng Is en blijft risloomanaglement
.. Oe klassieke infurmatiebevei'iging$8lanpak waalbij inperk/ng van mogelijkheden de boventoon 1I0ert maakt plaats voor vellig faciliteren
- Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- 611 overrubticeling te voorkomen
- Naast aandacht voor netwerkbevelllginQ meer aandacht 1l00f gegevensbElVelliging
• Vemnlwoord en bewust gedmg van mensen is essentieel voor een goedeinformatiebeveilillinll
• Kaders en maatregelen worden oYel'heidsbreed afgesproken en ingezet. In uitzOnderingsgevallen wordt- in overleg - afgeweken
- Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste lnfurmatiebeveililling en moelen (oenIraai) geborgd worden
- Informatiebevelliging vereist een inregfllie aanpak
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Van:
Verzonden: maandag 25 juli 2011 16:19
Aan:

ii

•

•

Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

Beste• • • • • •

groeten,

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Te!..
Fax 070

ssi

Van:."••_••
-----Oorspronkelijk bericht-----

Verzonden: maandag 25 juli 201114:17

Aan:.

i

i!

i

i

i

•

Onderwerp: Vodatone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11
Geachte lijn en collega's,

.E.e.n.va.n.d.a.a.g.v.a.n.1.4.j.U.Ii

hierbij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van
Geel gemaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tekst. I

& j

Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidocin de lijn kan
sturen.
Bij voorbaat dank.

====_
M"_"
-

.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGOBR, Informatiseringsbeleid Rijk
Schedeldoekshaven 200 I 2511 EZ I Den Haag IN 1013
Postbus 20011 I 2500 EA I Den Haag

.

Tsecretariaat IR: 070-426 7235
http://www.rijksoverheid.nl

Samen met de ministeries optimaliseert en faciliteert DG 08R de bedrijfslloering ~m organisaüe lIan het Rijk. Zo kan het Rijk zijn
maatschappelijke functie beter vervullen.
Be\lelligingsbeieirl. rijksoverheid:
- JnfOlmatiebeveiliglng is en blijft een verantwoordelijkheid lIan het lijnmanagement

2-11-2012
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- Ket pfimalre uitgangspunt \/oorinfofmaliabeveifiglng is en blijft lisicomanagemen!
- De klassieke Înformatiebèvailigingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maalrt plaats voor veilig faciliteren
- Meti10den voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en overrubricering te voorkomen
- Naast aandacht voor netwefkheveîliging meer aandacht voor gegeve!)s!Jeveiliging
• Verantwoord en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een goede informatiebeveiliging
· i"'.aders en maatregelen worden overheidsoree<i a4'!esproken en ingezet in uitzonderingsgevallen wordt -In overleg ~ afgeweken
· Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveniging en moeten {centraal) geborgd worden
• Infarmatiebeveiliging vereist een Integrale aanpak

2-11-2012
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Van:

~

Verzonden: maandag 25 juli 2011 16:42
Aan:

cc:
Onderwerp: fW:

leclo weekbericht week 29,2011

fYl
Met vriendelijke groet,

I J I

P I

Visie lnfonnatiebeveiliging rijksoverheid:
- Infonnatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement
- Het primaire uitgangspunt voor infonnatiebeveiliging is en blijft risicomanagement
- De klassieke informatiebeveiligingsaanpak waarbij inperking 'Van mogelijkhtlden de boventoon voert maakt plaats voor
veilig faciliteren
- Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en overrubricering te voorkomen
- Naast aandacht voor netwerkbeveiliging meer aandacht voor gegevensbeveiliging
- Verantwoord en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een goede infonnatiebeveiliging
- Kaders en maatregelen worden overheidsbreed afgesproken en ingezet. In uitzonderingsgevallen wordt - in overleg afgeweken
- Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd worden
- Infonnatiebeveiliging vereist een integrale aanpak

week 29, 22 juli 2011

ICCIO weekbericht
week 29, 22 juli 2011
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N

N
EenVandaag en afgeluisterde voicemailboxen
EenVandaag heeft donderdag 14juli voor de tweede keer
ingesproken berichten van bewindslieden laten horen, die
het programma in maart had afgeluisterd. Dit keer ging het
om berichten van minister Hillen en van premier Rutte aan
minister Rosenthal. Beide berichten hadden een wat
gevoeliger inhoud dan de eerder uitgezonden boodschappen.
Reden voor de hernieuwde aandacht voor dit incident was de
brief van de Minister van BlK van 29 juni aan (de vaste

16-4-201.2
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c:ommlssie van} de Tweede Kamer. Hierin ging minister
Oonner onder andere in op het eerder toegezegde onderzoek
naar de afgeluisterde volcemailberlchten ..De uitkomst van
ons onderzoek was, dat niet meer voicemailboxen waren
afgeluisterd dan in de eerst uitzending was gebleken. (nl. die
van Bleker en Rosenthal).
EenVandaag steld~, dat de uitkomst van het onderzoek van
BZK niet juist was en c;;laimde meer bewindslieden te hebben
afgeluisterd, maar heeft dat niet laten hQren. (wel zijn ook
enkele leden van de TW'1!e<te Kamer élfgelu;isterd~. Ook was
het programma boos, dat geen verder OAde~oek was
gedaêiln naar de inhoud vêiln de afgeluisterde berldtten en dat
BZK geen .contact had op,enomen met tFenVandaa,.
Voor vragen kunt u.
I
] ; r

'''''r'>'.".

.'

Terug naar boven

N

.............................................................

.,

.,

;

.......•............................................................•.., ............................•.......................................
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Van:
Verzonden: maandag 25 juli 2011 18:29
Aan:
Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

Bes~en""

.' -,

Met vriendelijke groet.

Coiirdinerendsenior beleidsmetlewer/cer
Ministerie van Binnenlandse Zalren en Koninkrijksrelaties

.

http://www.riJgJovemeld.nl

Sall:ll:1l met de ministeries optimaliseert ell tàcilite-~rt DG OBR de bedrijfsvoering en \~rganisatie van het Rijk. Zo kan net Rijk 7~;1l nma~happeiljke fUllctle
beter vervullen.
Beveiligingsbeleid !,jks\werheid:
-lnformauebcvcHiging is fJnbli,ift et.'lI verantwoordelijkheid ,,'Un hetiljnmanligement
. H:,; primaire uilg<lXlg$punt voor infOlOlati.ebe\'eiHu.,ing is en blijft ri.sioomar,lIgi'rnent
• De kiassieke inf.ol1na;ïebeveiliging.'Ill4npak waarbij i!lpexking Van mogelijkheden de oo'llcntoü!l voert maakt plaats 'II(1orveilig faciliteren
- Methoden \'01.'r rubri;:ering en CQntinue evallUllie enran zijn ha.'1teerÎlallr om ,mder- en Gverrubricering te vl.'orkomen
- Naasi oondachi voor netwerkhe\'eiligillg meeraalldaebt voor gegeveilsbeveiUging
- Verantwoord en bew!L~t gedrag van men!>Cn is essentieel voor een goede i!iMmatiebeveiliging
.. Kadel'sen matllregelen worden ,wedlCiikilr~.d ar:ge.spmken en ingezet. In uitzollderir!gsgevaUe!1. wordt ... in. overleg·.. afgev,eken
. . - Kelmis el! ~'Xperii5e zijn e5.'IeIltieel voor een roeL.'1)mstvll.~te i.n.formatiebeveiliging en moeten (l:{lntrn.ai) geborgd wor.ten
;,j1 - Inf<>rmatiebevei!iging vereist een mtegm.le aanpak

;;~bericht---

vermndea:.

a

25 jlili 201116:19

Aan:
Onderwerp:RE:Vodafone vofcemafl inddent

Beste.

groeten,

~

Ministerie van Binnenlandse Zake en Koninkrijksrelaties

16-7-2012
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Tel.

Fax

•..•••

;;'-~.I'$PfOOkeI.U.k.bericht---V~:

maandag 25 juli201114:17

Aan:
Ondewerp: Vi

ne voiamailincident vervolg eenvandaag 14 juliU

Geachte lijn en ooiiega's,

Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de lijn
kan sturen.
Bij voorbaat dank.
Met wiendelijke groet,
CotJnlinetend 88nior beleidsmedewerker
- l~ I ~
~ I :, I J ~
n Koninkrijksrelaties
SchecJeldoekshaven 200 12511 EZ I Den Haag , _
Postb s 2 11 2500 EA I Den Haag

ti.

.n

.

.

e e .nl

samen met de ministeries opllmallseett en faCiliteert DG OBR de bedrijfsvoering en organisatie van het Rijk. loksn hel Rijk
zijn maafsdlappelijke functie beter vfJlvullen.
Beveiligingsbeleid rijksovemeid:
- InfrJrmatiebeveillgll'lg is en blijft flan veranlw(lo~ijkhei<J van hel lijnmanagement
• Het primaire l.Iitgangspunt voor InformatIebeveiliging is en b1ljftrisloomanagement
• Oe klassieke inlbrmatiebevelligingsaanpak waarbij inperláng van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats voor veilig
filciliteren
'. Methoden voor tubrlcerlng en continue evaluatie ervan zijn hal1teeroaar om onder- en overrubricering te voorkomen
- Naast aandacht voor netwe!f<bavelliglng meer aandacht voor gegevensbevelliging
.. Verantwoom en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een ~ infoonatiebeveillging
- Kaders en maatregelen worden oveltleldsbreed afgespt'()ken en ingezel In uitzonderingsgevallen wordt - in overleg afgewfJkeIl
- Kennis en expertise zijn essentieel VOOf eentoekomstvasteinformatiebeveillging en moeten (oentmal) geborgd woiden
- Inlbrmafiebeveiliging vereist een illtegraleaanpak

.............
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Bericht

Van:
Verzonden: dinsdag 26 juli 2011 11:22
Aan:
Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

HaI1·. . . . .
neem je de antwoorden op de kamervragen meteen mee alsmede de aanpassing inzake 'nieuwe berichten'?
Groet,

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
...
Verzonden: maandag 25 juli 201118:29

i

Aan:

i

.

Onderwerp: RE: Vodafone voicemailincident vervolg eenvandaag 14 julill

_1It

Beste•••••• en'_• •

g

j

Ik krijg de nota nu echter niet meer in Digidoc, omdat Digidoc uit de lucht is (gepland onderhoud).
Wordt morgen vervolgd.

===----

.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGOBR, Informatiseringsbeleid Rijk
Schedeldoekshaven 20012511 EZ I Den Haag 1 H 1013
Postbus 20011 12500 EA 1 Den Haag

M"__

.

T secrètariaat IR: 070-426 7235

http://www.rijksoverheid.nl
Samen met de ministeries optimaliseert en facihteert DG OBR de bedrijiSvoering en organisatie van. het Rijk. Zo kan het R\1k z\în miJatschappeHjke
fl.m{~:ie ·betervervulle:=::.
Beveiiir)ngsbdeid rijk:;overh.ekl:
- i'nfûnnatiebe\.'mflglng ~s en blijft een verantwoürdciijkhctd van he! lijnnlanagen1ent
··H~}t pri:nain.~ uätg:},ogHpurü voor (n.formati~,ta')veihgingÜ:t'rt bhjtl riskonMt!l~gem,ent
.. De k!as:sie-k~ informatid:r2'veiHgül.g:.%lannuk waarl)ij innerking van mogelijkheden de hoventoon voert maakt plaats voor veilig tà.cditcren
·!v1t~thoden voor rubrker~ng en ~(J.ntinue-evaittHtie erviltl zi.~nhatlteerbmtr om. onder- en overru.briceling te vOt.'Ifkomen
...
~ Naast aandacht v(!<;)r nChverkhe;.-eBigiJ-;g meer aandachtvoorgegevensbeveHiging
-Veran.t'ljof(}()ro ~r: he·wUs.l g.edrag Vf:nnl~:5e:n;s. essentieel VQor een goede infonl1anebe~,/eHigin.g
.. Kaders ennumtregeieo w(trdeo{)verheidsbreed. <:fgesp(tke:l en it:ge7..eL ln uit7..ondedngsge'vaHen w~)(:dt ... innvetÎ(-;g ... ilfgeweken
~ Kermis en expertise zijnassentk:eJ V(tor een toek~)Blstvaste (nfürm,atiebeveiH.gingen m.oeten(cent~J) gehorgd worden
. intcrma.tiebeveilig~ng vt~reisteen inre.gn:leaanpak

-----OOrspronkelijk bericht----Van:
i
i
Verzonden: maandag 25 juli 201116:19
Aan:
i i ]
i
i
i
Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli1

Ir

Best:e4c• • • • •

2-11-2012
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groeten,

.~'vallainnenlanJse lakdn en Ko!'inkrijksrelaties

---()orspnJnkelijk bericht--

van:

..

Verzonden: maandag 25 juli 201114:17

Aan:
Onderwerp: Odaf'one VOicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11
Geachte fijn en ooiiega's,
hierbij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van Eenvandaag van 14 juli.
dGeet'emaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tekst. I
2 d
Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de
lijn kan sturen.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

c::ootdinetend seniorbeleidsmedewerker ......................................................................•.
" n Koninkrijksrelaties

)

)
http://www.rijkSovaid.nl
samen met demlnlsferies optimaliseert en facllilfJl'Jrl DG OBR de bedrijlSvoering en organisatie van hel Rijk. ZQ kan
het Rijk zijn maatsdlapPf;llijkefunc:tie beter vervullen.

BeveililJinllsbeleld rijksoverheid:
- Infonnatlebeveiliglng Is en blijft el'Jnveramwoomelijkheid van het lijnmanagement
- Het primaire uitgangspunt V()Qr infurmatiebevelllging is en blijft risioomanagement
" De klassieke inliJrmatiebeveillgingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats
voor vellig faciliteren
- Methoden voor rubricering en OOl1tinue e\lllluatie ervan zijn .hanteerbaar om onder- en overrubricerlngte voorkomen
-Naam aandacht voor netwertdlevelliging meer aandachl voor gegevensbeveilIging
- Vemntwoom en bewust gedmg van mensen is essentieel vooreen goedeinformatiebevelliging
- Kaders en maatregelen worden tWerheidsbreed afgesproken en ingezet. In uitzonderingsgevallen wamt - in overteg

- afgeweken
- Kennis en expertise zijn essentieel lIOOr een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd

women
- InliJmlaliebeveiligingverelst een integrale aanpak
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Van:
.-.
Verzonden: dinsdag 26 juli 2011 15:53
Aan:
__
Onderwerp:FW: Vodafone voicemall incident vervolg eenvandaag 14 juli11

-

hierbij de nota met aanvullingen va......

..

Met vriendelijke groet,

~

~

CoiJrdinerendsenior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

.

htlp:/lwww.rijksovedteid.nl
Samen met de miniseries optimllliseerl en facili~t DG OBR de bedrijfsvoering en. organisatie van nel. Rijk. Zo kan het Rijk zijn lIllllrtSchappelijke fU!I.<.'lie
beter vervullen.
Beveiligingsbeleid rijksoverheid:
• lotbrmaliebc"eiliging is en blijf! een vernlllwool"delijk!leid Vlln het iiJmnanllgelnent
- Het primaire uitgangspunt voor iofurmatiebeveiliging is en blijft rislOOlXlanage."llent
- De klassieke iofoonaliebeveiligi.r.gsaanpak Wllill:bij inperking
Jl!(tgelijkileden de OOvenlOOnVQen lilaak! plaalli voor veilig f<l(:!l.ireren
- Metlk1lien V(l(}r rubricering en c.ontinue evaiU3ti.e ervan 7.ijn hanr..'erbaef Oln onder- en overtubricering te voorkomen
- NlW-<tt aandacht voor netwerkbeveiliging me..-->r aandacht voor gegewnsbeveiligmg
- Venmtwoom en bevmst gedrag "311 m,ensen is essentieel voor een goede inforllillltiebeveiliging
- Kaders en maatregelen worden Qvemeidsbreed afgesprok~n en inger.et rn uitroooeringSglll/allen wordt - in O\'erl~g - afgeweken
- Kennis en exp~rtise ZIjn essentieel \'OOr een welt<lmstvaste informatiebeveiliging en moeten (l'entraa~) !,oeoorgd worden
- Infonnatietlfweiliging vereist. een integrale aanpak
-~--OOrspronkelijk bericht----

",In

"an:

..

"erzonden:maandag
25 juli 201116:19
Aan
.....
Onderwerp: RE: VodéIfone volcemall incident vervolg eenvandaag 14 julill
\........

Beste• • •

groeten,

Sisterie van

16-4-2012

~i~nenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
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Van:
Verzonden: dinsdag 26 juli 2011 11:22
Aan:
Adamse,
Onderwerp: RE: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

Ha.

-

neem je de antwoorden op de kamervragen meteen mee alsmede de aanpassing inzake 'nieuwe berichten'?

Groet,

V-;.~cht----Verzonden:.~ndag

25 'uli 201118:29

Aan:
Onderwerp: RE: Odafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 julill
Beste. . . . e~

Met vriendelij/ce groet,

.-.

.

ColJrdinerend senior beleidSmedewer/cer ..........•.............................................................
Ministerie van Binnenl4ntfse Za/cen en Koninkrijksrelatüis

Schedeldoekshaven 2001 25// EZI Den Haag I
2500 EA. I Den Haag

2

.

htt;p:l/www.rllsoveIheid.nl
Samen met de ministeries optimaliseert en fnciliteert TJG OBRde bed~jfsvoering en organisatie van het Rijk. Zo kan het R~jk 7ijn Maatscllappelijke
i\m.c.ie beter \'!ll'VUUen.

I

Bevei!igiogsbelei~ rijksoveriJ.ei~:

- !nf(}rJnatiehevelhgmg IS ,m hlijft een veranlwoordelijkhelll van het lijnmllru1gement
.. Het I)lim<til~ uitgang.~!>un! voor i!l.follllatiebevei.ligi.ng is t)rl bl~ifl riskOXllallagemen!
- De Idas.~ielre ill..'brmatiebeveiligingsaanpi1l( waarbij inperking \'l!I1 mogelijkheden de novellt90n voert maakt plaals voor veilig fucditeren
• Me~hoden voor mbri<:ering en c(}n1inue evalUlltie ervan zÏJn halltlrerbellr om onder- en overrubrieeringle voorlcl.\In!,n
- Naa.~t lll'.ndacht V(lor lIetwerkbeveiliging meer aandacllt vl)(lr gegev;:''1sbeveiliging
- V'll"llo'"ll.WOOrd en beWUSt ge;ïr;lg van mel'.sen is essentieel VOOf ('';.'J1 goede :nforma!lebeveiliging
-, Kaders en lIIa<ttregeien worden o\"'llrlleidsb~ed afg(:sproken en ingezet. [ti ui.twnderingsgevallen wordt·" in oveHeg ... afgeweken
- Ken!lis co el.pertise Tijn csscmieel v<mr een toekomslva.~te infonnatiet.eveiliging eo moeten (centraal) geborgd worden
. • !ntbnnl1tiei>eveiliging ve~ist een integrale alt!lpak

Be~

16-4-2012
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.

'"

----OOrspronkelijk bericht--Van:_ _• •

Verzonden: maandag 25 juli 2O~

Aan: 2

i

"

~ lid

I

,..,

Onderwerp: Vodatone voioemaillncident YeIVOIg eenvandaag 14 julill
Geachte lijn en collega's,

hierbij de beoogde nota aan de minister over de uitzending van EenvandM
Geel gemaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tekst
Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de Ignksn

sturen.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
.Riinemnd senior beleidsmedewerker
121 . g ; , van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
aven 200 12511 EZ I Den Haag.I
Postbus 200111 2500 EA I Den Haag

~_.

..

..
.

http://www.rijksoverhek1nl
samen metde ministeries optimaliseert en faclliteert 00 OaR de bedrijfsVO«!ring en OfYanisatie van het Rijk. Zo kan het Rijk zijn
maatscltappelijkefunetffl beter vervullel'l.
Beveilîgingsbeleid rijkllOVel1teid:
·Informatiebeveiliging Is en blijft een lfel'anlwoordelijkheid van het lijnmanagement
• Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging Is en blijft ri8it:omanagement
• Oe klassieke infotmaliebevelliglngsaanpak w$lrblj inperking van mogelijkheden de boventoon voert maak.t plaats VOOf vellig faclilteren
- MeJlloden voor rubricering en continue evaluatie aIVan djn hanteerbaar om onder· en ovelTllbricering wlloorkomen
.. N8a$I: 8$ndactlt voor nlRViefkbeveiliging meer aandacht VOOf gegevensbeveiliging
- Verantwoord en bewusfgedrag van men~ is essenfieelliOOf een goede informatiebeveiliging
- Kaders en maatregelen WQ!den ovemeidsbreed atgesproken en Ingezet. In uitzonderingsgevallen womt - in overleg - afg~n
• Kennis en expertise zijnessentieel voor een toekomstvaste Infurmatiabevelliging en moeten (oentl<lal) geborgd woroen
• InformatiebellelllginlJ vereist een Integrale aanpak

16-4-2012

42 . . .-

..

Van:
~
Verzonden: dinsdag 26'juli 2011 16:59

Aan:
CC:

~

Onderwerp: eenvandaag en Kamervragen
Vandaag me
&EtSproken.
Wil graag dat de nota en het antwoord op de Kamervragen min of meer gelijktijdig eind volgende week bij
minister Donner liggen, zodat hij de 8 augustus krijgt

Coördinerendsenior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties

",-,.
........'

·~o·h·etJ·'e/.II'do~e~b~hav··e·n·20·0Ill!f~2~'511111I1Ellllz~fIllD·'en
Postbus 20011 2'500 EA I Den Haag

T

16-4-2612

Haag

.

..
..

..

.....

.

:,

Bericht
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Van:
Verzonden: dinsdag 26 juli 2011 17:12
Aan:
Onderwerp: RE: Vodafone voicemailincident vervolg eenvandaag 14 juli11

Hala._
Zie bijgaand enkele aanpassingen. Verder akkoord behoudens onze afspraken van heden (tegelijketijd met
bantwoording kamervragen aanbieden).
Groet,

•

---OOrspronkelijk bericht--Van:
.
:a~jUli 201115:53
"...,.

-

Onderwerp: FW: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

hierbij de nota met aanvullingen van._

Met vriendelijke groet,

&

http://www.rijk$9veeid.nl
Samen met de mlRlsleries OptlMlIliscert en fileiliteert DG OBR de bedrijfsvoering en orglllljsatie van !tel Rijk. Zo kan het Rijk zijn mllatschllppelijke
fur.ctie beier vervullen.
B<"!v<"!i!igingsheleid rijksovedleid'
· i.ntbrmatiebeveiliging is en !>lijn een \'erantwocrdehjkheid VliR hel lijnmanagement
· tkî primaire uiigangspunt VOO;" inf()nnatiebev<~iliging is"n blijil ri:>ioomanagement
- De klassiekeinfonJUUieooveiligingsaanpak waarbij inperking van lliogelijkheden de boventoon V(lert maal...t plaats v(Joc veilig fac~literell
• Methoden voor I'Jbricering elJ continue eVllluatie ervan :t.Yn hanieerfJaar om.)Oder· en ovellubricerilJl!, re voorkomen
- Naast lIalldacbt voor netwerlcbeveiliging meer aandacht voor g...--gevensheveiligiiig
• Verantwoorden bf:wust gedrag VlIIll11enSel'! is esseJ'.tiC,lC1 voor een goede iniormaticlwveiliging
·Kade~ en maairegelen \\'I)rciEln ovedreidsbreedafgesproken en ingezet. In l.\ilzonderingli'gevaUeu wordt ... irJ overleg .,. afgewekeu
• Kennis en expertise zijn e-ssentieel voor een toekomstvaste ir.furmlltiebeveifiging en l110eten (centraal) geborgd worden
, - InfoonlltiebeveihguJg vetelli! een integrale aa..'lpak

-----OOrspronkelijk bericht----ValiE
b
Vermndeil: maandag 25 juIi201116:19

A8n: _ _-

. . . . .-

• •- . -

-_~

Onderwerp: RE: Vodafone volcemall incident vervolg eenvandaag 14 julill

Bests

groeten,

16-4-2012

Bericht

Page2of2

~nnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

-----Gorspronkel'k bericht---

Van:
.
Verzonden: maandag 25 juli 201114:17

Aan: • • • • •_~~• •

Onderwerp: Vodafone volcemailinddent vervolg eenvandaag 14 julill

Geachte lijn en collega's,

.R

hierbij de beoOgde nota aan de minister over de uitzending van Eenvandaa, van 14 juli. ?
1~~'Memaakte tekst is nieuwe tekst, cq. flink aangepaste tekst
7
Graag in de loop van de middag reacties, zodat ik de nota vandaag nog via Digidoc in de lijn

kan sturen.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
..,••t'f>

•

CoiJtrlinerend seniorbeleidsmedewerker
fni_tie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
eldoekshaven 200 12511 EZ 1Den Haag.1
Postbus 2 0111 2500 EA I Den Haag

.

•
.

http://www.rijksoverheid.nl
samen met de millisterles optimaliseert en faaliteert DG OBR de bedrijfsvoertng en organisatie van bet Rijle. ZQ lean !let Rijk

zjjn maat.scbappelijke functie beter vervullen.

Beveillgingsbeleld rijksoverheid:
-Informatiebeveiliglng is en blijft ~ verantwoordelijkheid van het lijnmanagement
- HEIt primaire uitpngspunt voor informatiebeveiliging is en blijft nsicomanagement
- Oe klassieke lnlbrmatiebeveiligingsaanpak waarbij inperking lIan mogelijkheden de boventoon voert maakt plaalS voor veilig
faciliteren
- Methoden voor rubricertng en continue evaillatle ê1Vanzijf! hanteerbaar om onder- en overrubrtcering te voor!(omef!
-Naast aandaCht voor ne/.werkbeveiliging meer aandacht voor gegevensbeveiliging
- Verantwoord en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een goede jr,formatlebevelliging
- Kaders en maatregelen woooen overneidsbreed afgesplOken en ingezet.ln uitzonderingsgevallen wordt - in overleg afgewekel'l
- Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informat:-ebeve!ligillg en moeten (centraal) gel.lorgd wamen
-lnformatiebevei!iging vereist oon.integrale aanpak

16-4-2012
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Van:

Verzonden: vrijdag 29 juli2QU 10:06 .
Aan:

cc:

week 30, 29 juli 2011

leCIO weekbericht
week 30, 29 juli 2011

__.

........•...•...•.

Kamervragen over het afh,dsteren van voicemailboxen

./

N
.•.•.,,·.v..·.·.,',w.· ,·

v.·.·.·.,·~.·.·.·

16-4-2012
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Kamervragen over het afluisteren van
volcemailboxen
EenvandaaQ: Kamerlid van Raak (SP) heeft
Kamervragen gesteld naar aanleiding van de
uitzending van EenVandaag op 14 juli. In de
uitzending besteedde de nieuwsrubriek wederom
aandacht aan het afluisteren van voicemaiBboxen van
bewindslieden. Dit bleek in maart mogelijk te zijn door
bij het inbellen op de voicemaiBbox via een vaste lijn
de standaardcode ,te gebruiken. Deze fout is
onmiddellijk door Vodafone hersteld.

/

Aanleiding voor de hernieuwde aandacht was de brief
van minister Donnel" aan de Tweede Kamer van 29
juni. Daarin geeft de Minister toelichting op het
onderzoek naar het afluisteren van de voicemaiBboxen.
Volgens' Eeiwandaag was dit onderzoek niet goed
uitgevoerd, omdat de rubriek meer voicemallboxen
had:~f.~~,~lllsterd: Ten bewijze van deze stelling werden
twee andere berichten uitgezonden, echter wei belde
uit de voleemaIlbox van minister Rosenthal. Daarvan
was al bekend dat deze was afgeluisterd. Kamerlid van
Raak was in de uitzending ook te zien en te horen en
kondigde zijn vragen reeds aan.
Terug naar boven

16-4-2012
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Van:
Verzonden: vrijdag 29 juli 201110:10

Aan:

cc:
Onderwerp:

: CC'O weekbericht week 30, 29 juli 2011

Beste~.
Hierbij stuur ik jullie ter informatie het ICCIO weekbericht.
Met vriendelijke groet,

:/..
jaii!=!li·::~d:. :.-_..
~
Visie Informatiebeveiliging rijksoverheid:
- Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement
- Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft risicomanagement
- De klassieke informatiebeveiligingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats voor
veilig faciliteren
- Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en overrubricering te voorkomen
- Naast aandacht voor netwerkbeveiliging meer aandacht voor gegevensbeveiliging
- Verantwoord en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een goede informatiebeveiliging
- Kaders en maatregelen worden ovemeidsbreed afgesproken en ingezet In uitzonderingsgevallen wordt - in overleg ~
afgeweken
- Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd worden
- Informatiebeveiliging vereist een integrale aanpak

week 30,29 juli 2011

leelO weekbericht
week 30, 29 juli 2011

.....-..-,..
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Kamervragen over het afluisteren van
wiçemaill$oxen
Eenvandaag : Kamerlid van Raak (SP) he~ft
Kamervragen gesteld naar aanleiding van de
uitzending van EenVandaag op 14 juli. In de
uitzending besteedde de nieuwsrubriek wederom
aandacht aan het afluisteren van voicemailboxen van
bewindslieden. Dit bleek in maart mogelijk te zijn door
bij het inbellen op de volcemailbox via een vaste lijn
de standaardoode te gebruiken. Deze fout is
onmiddellijk door Vodafone hersteld.

16-4-2012
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~nleiding voor de. ~t:.rn!euwde aanl:laCht wasde.brief
van minister Donner aan de Tweéde Kamer van 29
juni. Daarin' geeft dei MU'lfster toêmidlting Qji~l,':\
onderzoek naar het aflluisteren van de voice~~illl»o~en.
V()lgens eenv~ndaag was dit, ondenrGekn.ietl~
uitgevoerd,.oMttat de rubriek meer voicèmaitbo>een
hadáfgehJisterd. T~n beWij;ze van:.ieze
.

tdl.t~an~lf!rel<)~ri~~ten ,~i,tg~;(loiftdeni .

\Alt de voh.:efflfiJI1)0x. va,

was ai
~

.'. "', :'~. ~'>'.

Terug naar boven

A

~

N
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Van:
Verzonden: woensdag 3 augustus 2011 11:26
Aan:
Onderwerp: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

16-4-2012
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Van:

Verzonden: woensdag 3 augustus 2011 12:46
Aan:

Onderwerp: 2011Z15737 aftuisteren mobiele telefoons ministers.doe

16-4-2012

•

)

Bericht

Van:
Verzonden: woensdag 3 augustus 2011 13:09

Aan:
Onderwerp: 2011Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers CA

zie aanpassingen.

16-4-2012
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Van:

Verzonden: woensdag 3 augustus 201113:15

Aan:
CC:

I

;

b'

Onderwerp: FW: 2011Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers CA

H~
Bijgaand de conoeptbeantwoording van kamervragen van Van Raak nav de twééEte uîtZending van
EenVandaagover VodWone voicemail.
Vanmiddag wil ifÇ. anlWoorden ook nog naar..sturen, maar niet voordat jij ernaar hebt gekeken.
De redactie van .ie je erbij staan, inclusie· ele zinnen die in dat proces zijn gesneuveld.
Met vriendelijke groet,
senior beleidsmedewerker

.........................................................

:

:

.•.•...........•

Ministerie vanBZK
lrector. t Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Schedeldoekshaven 200 I 2511 EZ I Den Haag _
Postbus 20011 I 2500 EA I Den Haag

.......

~

~

.•...•...•. .•..•....•.•.. ..•...•..
~
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httP:Uwww.minbzk.nl
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Van

a,s

a.s

kellk berk:ht----

..

~.'.
_ -_; W'OeI
. . ,~-.,sdag 3 augustus 201113:09

Aan.~

OnderWerp: lOUZl5737 afluisteren mobiele telefoons ministers CA

J

zie aanpassingen.

--

16-4-2012
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.
Van:

__

Verzonden: woensdag 3 augustus 2011 17:47
Aan:
__

..

Onderwerp: Vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

dit is de eindversie van de nota aan de minister.

16-4-2012

Ministerie van Binnenlandse laken en
Koninkrijksrelaties

Aan
Van

Minister

•

s

Datum
3 augustus 2011

nota
...

~

..

J

Vodafone voicemail incident vervolg Eenvandaag 14
juli11

Kenmerit
2011-2000305876

Aanlelding/PnJbleemstelllng

Tijdens de uitzending van 14 juli 2011 heeft EenVandaag wederom aandacht
geschonken aan het afluisteren van de voicemailbo.xen van bewindslieden. Het
betreft geen nieuwe incidenten, maar een vervolg op de eerdere uitzending op 23
maart 2011. Aanleiding voor deze uitzending is uw briefaan de Tweede Kamer
van 29 juni jongstleden o.a. over het verrichte onderzoek naar aanleiding van dit.
incident.
Volgens Eenvandaag heeft BlK het onderzoek niet goed uitgevoerd en kloppen de
bevindingen niet. EenVandaag claimt de mailboxen van meer bewindslieden te
hebben afgeluisterd, maar heeft dat in de uitzending niet aangetoond. In de
uitzending van 23 maart bleek dat hun medewerkers ook de voicemailbOxen van
enkele leden van de Tweede Kamer hadden afgeluisterd.

~)

EenVandaag verbaast ;z:ich er vooral over, dat er geen çantactis g~weest vanuit
het ministerie van BlK met de redactie. In de uitzending herhaalde Kamertid van
Raak ;z:ijn uitsPraak, dat hij als Kamertid moest weten of ook geheime informatie
is afgeluisterd. Hij begreep dan ook niet waarop de :linsnede van de brief is
gebaseerd, dat er geen aanleiding was nader te onderzoeken in hoeverre
staatsveiligheid In het geding is geweest.
Oe lijn van het ministerie was, ;z:oals u het ook verwoordde, dat het onbehooriijk
was dat de nieuwsrubriek de;z:e berichten openbaar maakte.
Het ministerie vanQll< heeft samen met alle departementen op basis van
materiaal van Vodafone zelf onderzoek gedaan naar de omvang van het Incident
en is tot de çanclusie gekomen dat het dus om twee bewindslieden ging.
Inmiddels weten we, dat de volcemailboxen van Bleker en Rosenthal uitsluitend
zijn beluisterd vanuit het telefoonnummer van de TROS (Sx op 21, 22, 23 en 24
maart) en vanuit de Tweede Kamer (Bleker op 22 maart).
In de uitzending van 14 juli zijn twee andere In dezelfde periode afgeluisterde en
opgenomen voicemailberichten uitgezonden uit de voicemailbox van minister
Rosenthal. In de Uitzending zijn dus geen berichten uit andere voicemallboxen te
horen. Dit Is In lijn met het gestelde In uw eerdere brief dat de voicemails van
twee bewindslieden zijn afgeluisterd.

Hieronder de uitgeschreven teksten.
Pagina 1 van 3

De Minister-president:
"Goede bijeenkomst gehad in Parijs. Komt er op neer dat nu de Fransen( .met ook
waarschijnlijk .Amerikanen en Britten vandaag een eerste ~çt~(/()e(;j~ .rtI(.lJ ~t~n
nu in op snelle besluitvorming in NAVO, we bieden daar inf()rmiPefaandat·voor
!Qqk $li!Jn
ons heel belangrijk Is, duidel/jl($ ~erms of refémnceell
exit-strategie en naarmate dat be~ge~èl(J1$ wij .. ! ... ..... •... ••.. .. ... • . .••.... . itlltast
tank, vliegtuig en de Haarlem ook te kijken naarF:16's.Wij blétflèndaftIietaan,
(onverstaanbaar, red.) waar over te praten is is geen aanb.od, daar Is dan over te
praten."

,.--

Oatum
J aügustus lnll
1I'~f@irI:~rk

20d-2.«I00305816

De minister van Defensie:
"Uri dit is Hans. Het is kwart over tien, ik begrijp dat er in het NRC een verhaal
komt dat er ruzie is tussen jou en mij over die reddingsactie in Ubië. Ik heb mijn
voorlichting dringend verzocht het vuurtje uit te trappen, omdat het natuurlijk in
geen van ons beider voordeel is als dit op een ofandere manier verder voedsel
krijgt. Ik hoop ook dat jouw voorlichting hetzelfde gaat doen, we moeten dit niet
hebben. We spreken elkaar vandaag nog wel. Groetjes, hai. "
Andere media namen de berichtgeving van Eén Vandaag beperkt over (zoals de
Telegraaf), maar er wordt geen nieuwe informatie aan toegevoegd.

Advies/actie

Vanuit de SP, te zien in de uitzending, en vanuit de PvdA via Twitter wordt
aangekondigd dat deze uitzending nog wel een vervolg krijgt en dat er verder
onderzocht moet worden. _
&

Rf(

---
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Datum
3 augustus 2011

Kenmerk
2011-2000305876

Toelichting:
Eén van de diensten die bij mobiele telefonie hoort, is de mogelijkheid om op
afstand vanaf een willekeurige telefoon de voicemail van de eigen mobiele
telefoon te beluisteren. Om misbruik te voorkomen is dit afluisteren beveiligd met
een pincode. Bij Vodafone is deze pincode standaard ingesteld op 3333. De
gebruiker kan deze pincodez:elf met zijn mobiele telefoon wijzigen in een eigen
pincode.
Vodafone had sinds 2007 voor grootzakelijke klanten de mogelijkheid
afgeschermd om met deze standaard ingestelde pinoode via een willekeurige
andere telefoon voicemailberichten op afstand af te luisteren. Echter door een
fout bij Vodafone Is het sinds november 2010 mogelijk geworden om deze
standaard pincode daarvoor wel te gebruiken en is het misbruik dat door EenVandaag is aangetoond, mogelijk geworden. Vodafone was niet op de hoogte van
deze fout totdat EenVandaag deze publiekelijk maakte. Ook de overheid was niet
op de hoogte van deze fout.
.

<

. Het ministerie vanBZK heeft naar aanleiding van de EenVandaag uitzending op
.23 maart 1011 onderzocht in hoeverre misbruik is gemaakt van de tijdelijke
kwetsbaarhedeniA het voicemallsvsteem van Vodafone.
..

..~~/

Voor het onderzoek heeft BZK bij Vodafone de gegevens opgevraagd v8nt.de
abonnees die onder:het oontrac.t vallen van de rijksoverheid met Vodafone (meer
dFin 100.000) en van wie de voicemailbo,xen op afstand zijn beluisterd. De .
·opfevraagde verkeersgegevens beslaan de periode vanaf 1 december 20fO tot de
;- uItZending van EenVandaag. Het bleek om een zeer beperkt gebruik van deze
voorziening te gaan voor een zeer beperkt aantal telefoonnummers (minder dan
~,2%). Of voor dit beluisteren van de voiçemallboxen destandaaFd pincode of
een persoonlijke is gebruikt kon niet worëlen vastgesteld, omdat deze informatie
niet wordt geregistreerd. Het gaat zowel om legitiem gebruik van deze
1voorziening als om mogelijk misbruik. Vervolgens is onderzocht of de zakelijke
. nummers van bewindslieden en topambtenaren op deze lijst voorkwamen.
;t

. Geoonstateerd is dat van twee ministers de voicemailbox op de zakelijke mobiele
telefoon door derden is beluisterd. De inhoud van de voicemailberichten wordt
'!'s&toor Vodafone niet bewaard en is ons dus onbekend. Omdat er geen ooncrete
aanwijzingen waren, dat de staatsveiligheid in het geding zou kunnen zijn
geweest, is geen nader onderzoek verricht.

Het Onderzoek heeft zich gericht op de zakelijke abonnementen bij Vodafone
onder het oontrac.t van OT2010 en niet op abonnementen bij andere providers of
privé abonnementen. Ook de telefoonnummers van de Kamerleden zijn niet in dit
onderzoek betrokken.
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Van:
Verzonden: woensdag 3 augustus 2011 18:17

Aan:
CC:
Onderwerp; RE: 2011Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers2.doc

ha_
Zie bijgaand en~leaan

. SVP evencheçk erop, • • • • • • •

Groet,
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Aan:
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3 augustus 201115:32

CC: &
i
Onderwerp: 2011Z15737 afluisteren mobiele tI!Iefoons minisrers2.doc
Hoi

R

Bijgaand de concept beantwoording op de Kamervragen van Van Raak nav de uitzending van
EenVandaag van 14 juli.

.-groet,

16-4-2012
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Van:
Verzonden: donderdag 4 augustus 2011 11 :12
Aan:

CC:
Onderwerp: 2011Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers vO.5.doc
Hoi"
Ik liep eerder bij je binnen. maar je was in gesprek.
Nog wat kleine aanpassingen in de tekst.
, Vanuit d~ IR9$M r · .0 afstand de voicemail beluisterd van Bleker en Rosenthal.

Groeten,

16-4-2012
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

.a---

donderdag 4 augustus 201111:53

FW:(BerIcht EnaypledJRE: Vervolg Onderzoek
Hoog
GevoeII9held: Privé
U1gentle:

Met vrienI/eItJkB fl"'et.

Bijgaand de gevraagde Inronnatie. Pw volgt via op gebruikelijke manier. Groet.

Vodolone NaIIloIknlI
KvK..........I _
Avonue CérnIqUIt 300, 8221 lOt lIoatlridd
......... 1500.62111 8M lIoatlridd
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SUbject: Verwlg on~
sensltivlty: PI'IvQ!
Be$le• • •_

In vervolg op ons leIefoongesp~rblj .lllLloIgende verzoek.

Voor de nummers eindigend op-aen"wil ik graag per nummer de volgende informatie:

- de datums waarop de voioemailboxen van deze nummers zijn beluistent.
Bij voorbaat bedankt.

Met vrientklijfre~ •

•

CoiJrrlin~rend senior beI~idsmedewetfrer

.

~Koninkrijksrelaties

~HQagl_

, - S O O E A I Den Haag
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************************************************************************************************
Bezoekt u binnenkort een looatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een geldiqe Rijkspas of een qeldig identiteitsbewijs
(paspoort,
nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendooument). Indien u bij controle
,geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd•

• ************************************************************************************************
. Dit berioht 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
'. verzooht dat aan de afzender te melden en het berioht te verwijderen. peStaat
'aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sohade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisoh verzenden van berichten.
message may contain information that is not intended for you. If you are not
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 anykind resulting from the risk inherent in the eleotronio transmission
of messages.
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************************************************************************************************
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Van:
Verzonden: donderdag 4 augustus 2011 12:42

Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 2011 Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers2.doc
Hoi'-

Akkoord?
Met vriendelijke groet,

t

senior beleidsmedewerker

\"'4.:.../

Bedrijfsvoering Rijk
Schedeldoekshaven 00 1 2511 EZ 1 Den Haag
Postbus 20011 12500 EA I Den Haag

I Hl013

http:Uwww.minbzk.nl
----~ronkelUkberlcht----

Van.

====-.'.
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a:;-.-r-

80

3 iIlJ!lU$lUS 201118:11

Onderwerp: RE: 2011Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers2.doc

-

roet,
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Van
Verzonden: woensdag 3 augustus 2011 15:32

AIInn:::11j'.
00.

Onderwerp: 2011Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers2.doc
Hoi~

Bijgaand de concept beantwoording op de Kamervragen van Van Raak nav de uitzending van
EenVandaag van 14 juli.

Mendelijke groet,

16-4-2012
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Van:
Verzonden: donderdag 4 augustus 2011 14:26
Aan:
Onderwerp: vodafone voicemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

16-4-2012

Ministerie van Binnenlandse laken en
Koninkrijksrelaties
.t.,.

Aan
Van

Minister
~n

Datum
3 augustus 2011

nota

lClI9ImeIk

Vodafone voicemail incident vervolg Eenvandaag 14 juli
2011

2011-2000305876

Aanleiding/probleemstelling

Tijdens de uitzending van 14 juli 2011 heeft EenVandaagwederom aandacht
gesc::honken aan het afluisteren van de voicemailboxen van bewindslieden. Het
betreft geen nieuwe incidenten, maar een vervolg op de eerdere uitzending op 23
maart 2011. Aanleiding voor deze uitzending is uw brief aan de Tweede Kamer
van 29 juni j()ngstleden o.a. over het verric::hte onderzoek naar aanleiding van dit
incident.
Volgens Eenvandaag heeft BZK het onderzoek niet goed uitgevoerd en kloppen de
bevindingen niet. EenVandaag claimt de mailboxen van meer bewindslieden te
hebben afgeluisterd, maar heeft dat in de uitzending niet aangetoond. In de
uitzending van 23 maart bleek dat hun medewerkers ook de voicemailboxen van
enkele leden van de Tweede Kamer hadden afgeluisterd.
EenVandaag verbaast .zic::her vooral over, dat er geen contact is geweest vanuit
het ministerie van BZK met de redactie. In de uitzending herhaalde Kamerlid van
Raak zijn uitspraak, dat hij als Kamerlid moest weten of ook geheime informatie
is afgeluisterd. Hij begreep dan ook niet waarop de zinsnede van de brief is
gebaseerd, dat er geen aanleiding was nader te onderzoeken in hoeverre
staatsveiligheid in het geding is geweest.
De lijn van het ministerie was, zoals u het ook verwoordde, dat het onbehoorlijk
was dat de nieuwsrubriek deze beric::hten openbaar maakte.
Het ministerie van BZK heeft samen met alle departementen op basis van
materiaal van Vodafone zelf onderzoek gedaan naar de omvang van het incident
en is tot de conclusie gekomen dat het dus om twee bewindslieden ging.
Inmiddels weten we, dat de voicemailboxen van Bleker en Rosenthal uitsluitend
zijn beluisterd vanuit het telefoonnummer van de TROS(5x op 21, 22, 23 en 24
maart) en vanuit de Tweede Kamer (Bleker op 22 maart).
In de uitzending van 14 juli zijn twee andere in dezelfde periode afgeluisterde en
opgenomen voicemallberic::hten uitgezonden uit de voicemailbox van minister
Rosenthal. In de uitzending zijn dus geen beric::hten uit andere voicemailboxen te
horen. Dit is in lijn met het gestelde in uw eerdere brief dat de voicemails van
twee bewindslieden zijn afgeluisterd.

Hieronder de uitgesc::hreven teksten.
Pagina 1 van 4

De Minister-president:
"Goede bijeenkomst gehad in Parijs. Komt er op neer dat nu de Fransen, met aak
waarschijnlijk Amerikanen en Britten vandaag een eerste actie,doen. Wij zetten
nu in op snelle besluitvorming in NAVO, we bieden daar InfrJmJeel iilciim' «;fat voor
ons heel belangrijk Is, duidelijke terms of referen~en dus mandilat en ook een
exit-strategie en naarmate dat beter geregeld "s~ijberei'lztin·oiffiJ' tJi!"lil~ast
tank, vliegtuig en de Haarlem ook te kijken naar F:l6's. Wij bfecifiin dat niet aan,
(onverstaanbaar, red.) waar over te praten is is geen aanbod, daar is dan over te
praten. n

Datum
3augustlls 20U.
~rnmilil'$t

.. 20U-20003OS816
~

De minister van Defensie:
"Urf dit is Hans. Het is kwart over tien, ik begrijp dat er in het NRC een verhaal
komt dat er ruzie is tussen jou en mij over die reddingsactie in Libië. Ik heb mijn
voorlichting dringend verzocht het vuurtje uit te trappen, omdat het natuurlijk in
geen van ons beider voordeel is als dit op een ofandere manier verder voedsel
krijgt. Ik hoop ook dat jouw voorlichting hetzelfde gaat doen, we moeten dit niet
hebben. We spreken elkaar vandaag nog wel. Groetjes, hai."
Andere media namen de berichtgeving van Eén Vandaag beperkt over (zoals de
Telegraaf), maar er wordt geen nieuwe informatie aan toegevoegd.

,.
"a.riUft:'Je~p, te zlen!n de ui~ending, en vanuit de PvdA via Twitter wordt
al,'ngekondigd dat deze uitzending nog wel een veNol kri I: en dal: er verder
onderzocht: moet worden.
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Toelichting:
Eén van de diensten die bij mobiele telefonie .boort, is de mogelijkheid om op
ái$tand vanaf een willekeurige telefoon de voioomail van de eigen mobiele
."
telefoon te beluisteren. Om misbruik te voorkomen is dit afluisteren beveiligd met
een pincode. Bij Vodafone is deze pincode standaard ingesteld op 3333. De
gebruiker kan deze pincode zelf met zijn mobiele telefoon wijzigen in een eigen
pincode.

Da1UIn
3 augustus 2011

Kenmerk
2011-2000305876

Vodafone had sinds 2007 voor grootzakelijke klanten de mogelijkheid
afgeschermd om met deze standaard ingestelde pincode via een willekeurige
andere telefoon voioomailberichten op afstand af te luisteren. Echter door een
fout bij Vodafone is het sinds november 2010 mogelijk geworden om deze
standaard pincode daarvoor wel te gebruiken en is het misbruik dat door EenVandaag is aangetoond, mogelijk geworden. Vodafone was niet op de hoogte van
deze fout totdat EenVandaag deze publiekelijk maakte. Ook de overheid was niet
op de hoogte van deze fout.
Het ministerie vanBZK heeft naar aanleiding van de EenVandaag uitzending op
23 maart 1011 onderzocht in hoeverre misbruik is gemaakt van de tijdelijke
kwetsbaameden in het voioomallsysteem van Vodafone.

,_.../

Voor het onderzoek heeft aZK bij Vodafone de .gegev~ns opgevraagd van de
abonnees die onder het contract vallen van de rijksOverheid met Vodafone (meer
dan 100.000) en van w.ie de voioomailboxen op afstand zijn beluisterd. Oe
opgevraagde verkeersgegevens beslaan de periode vanaf 1 december 2010 tot en
met o april 2011. Het bleek om een zeer beperkt gebruik van deze voorziening te
gaan voor een zeer beperkt aantal telefoonnummers (minder dan 0,2%). Of voor
dit beluisteren van de volcemallboxen de standaard pincode of een persoonlijke is
gebruikt kon niet worden vastgesteld, omdat deze informatie niet wordt
geregistreerd. Het gaat zowel om legitiem gebruik van deze voorziening als om
mogelijk misbruik. Vervolgens is onderzocht of de zakelijke nummers van
bewindslieden en topambtenaren op deze lijst voorkwamen.
Geconstateerd Is dat van twee ministers de voioomailbox op de zakelijke mobiele
telefoon op afstand is beluisterd in de periode 21 tlm 24 maart 2011. De inhoud
van de voioomailberichten wordt door Vodafone niet bewaard en is ons dus
onbekend. Omdat er geen concrete aanwijzingen waren, dat de staatsveiligheid in
. het geding zou kunnen zijn geweest, is geen nader onderzoek verricht.

Het Onderzoek heeft zich gericht op de zakelijke abonnementen bij Vodafone
onder het contract van OT2010 en niet op abonnementen bij andere providers of
privé abonnementen. Ook de telefoonnummers van de Kamerleden zijn niet in dit
onderzoek betrokken.
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Van:
..-.
Verzonden: donderdag 4 augustus 2()11 14:37
Aan:
CC:

~

Onderwerp: RE: 2011Z15737 afluisteren mobiele telefoons ministers2.doc
akkoord
~~-OO

Van:

Vi
Aan•.
cc:~

Onderwerp: RE: 2011Z15737 afluistEren mobiefe telefoons ministers2.doc
Hoi'"

Akkoord?
Met vriendelijke groet,

z-.

senior beleidsmedewerker

....••••.•..•.••••..•.•....•.......•..•...•.....•.•.•••......•..•....•.•
Ministerie van .BZK
__

","• •

Af.

I~·

.:.

t

Bedrijfsvoering Rijk

ez

Schedeldoekshaven 200 .1 2511
I Den Haag . - .
Postbus 200111 2500 EA I Den Haag
• • a.8 • • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • . • • :

a.8 • . • • • . • • • • • • • • • • . • . • " • • • u . • • • • • • • • •

http://www.mlnbzk.nl
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Verzonden: woensdag 3 augustus 201118:17
Aan:~

CJC: _ _

Onderwerp: RE: ZOUZ15737 afluisteren mobiele telefoons ministersZ.doc
ha-'
Zie bijgaand enkele aan

Groet,

n

-----o;;n~ijk b:"cht----Van:

16-4-2012
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Van:
~
Verzonden: donderdag 4 augustus 2011 14:38
Aan:
. Onderwerp: vodafone voieemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11

..

hierbij de stukken voor de de nota aan de minister.

Met vriendelijke groet.
Coiirdinerendsenior beleidsmedewerker
Mmisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

)

.
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http://www·rijksoverlJ.eid.nI

S!IJ!Ien met de ministeries optimahseert en fucilireen DG OBR de bedri.i&voerin§ en organi!illtie van het Rijk. Ze kan het RÛk zijn maatschappelijke functic
!x'~er l'ervuilelL
!3eveiliging.,beleid ri.jksoverheid:
- Infurmatiew.:veiiiging is en blijft een verantwomdelijkileld van het iiJnManageJI\ent
.. Het primaire uitgangspunt. "OOI" infonnntiebeveilig.ing is en blijft risi.com.anagemeni
_De kla~siekc informatiebcveiligingsaanpak waarbij inperking \'lIll mogelijkheden de boventoon \"000 maakt plas.;s voer veilig fooiîite!'cn
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Vodafone voicemailincident vervolg Eenvandaag 14 juli
2011

2011-2000305876

Aanleldlng/probleern$teiling

Tijdens deuitzCJnding van 14 juli 2011 heeft EenVandaag wederom aandacht
geschonken aan het afluisteren van de voicemallboJ<en van bewindslieden. Het
betreft geen nieuwe incidenten, maar een vervolg op de eerdere uitzending op 23
maart 2011. Aanleiding voor deze uitzending is uw briefaan de Tweede Kamer
van 29 juni jongstleden o.a. over het verrichte onderzoek naar aanleiding van dit
incident.
Volgens Eenvandaagheeft BZK het onderzoek niet goed uitgevoerd en kloppen de
bevindingen niet. EenVandaag claimt de mailboJ<en van meer bewindslieden te
hebben afgeluisterd, maar heeft dat in de uitzending niet aangetoond. In de
uitzending van 23 maart bleek dat hun medewerkers ook de voicemallboJ<en van
enkele leden van de Tweede Kamer hadden afgeluisterd.
EenVandaag verbaast zich er vooral over, dat er geen contact is geweest vanuit
het ministerie vanBZK met de redactie. In de uitzending hemaaide Kamerlid van
Raak zijn uitspraak, dat hij als Kamerlid moest weten of ook geheime informatie
is afgeluisterd. Hij begreep dan ook niet waarop de zinsnede van de brief is
gebaseerd, dat er geen aanleiding was nader te onderzoeken in hoeverre
staatsveiligheid in het geding is geweest.
De lijn van het ministerie was, zoals u het ook verwoordde, dat het onbehoorlijk
was dat de nieuwsrubriek deze berichten openbaar maakte.
Het ministerie vanBZK heeft samen met alle departementen op basis van
materiaal van Vodafone zelf onderzoek gedaan naar de omvang van het incident
en is tot de conclusie gekomen dat het dus om twee bewindslieden ging.
Inmiddels weten we, dat de voicemailboJ<en van Bleker en Rosenthal uitsluitend
zijn beluisterd vanuit het tetefoonnummer van de TROS (5J< op 21,22, 23 en 24
maart) en vanuit de Tweede Kamer (Bleker op 22 maart).
In de uitzending van 14 juli zijn twee endere in dezelfde periode afgeluisterde en
opgenomen voicemailberichten uitgezonden uit de voicemailbox van minister
Rosenthal. In de uitzending zijn dus geen berichten uit andere voicemailboxen te
horen. Dit is in lijn met het gestelde in uw eerdere brief dat de voicemails van
twee bewindslieden zijn afgeluisterd.

Hieronder de uitgeschreven teksten.
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De Minister-president:
"G(.~ade bijeenkomst gehad in Parijs. Komt er op neer dat nu de Pnms~n, met ook
waarschijnlijk Amerikanen en Britten vandaag ~n eerste actie doen. Wij zetten
nu in op snelle besluitvorming in NAVO, we biedl2n daar inform~elUI1d'at voor
ons heel belangrijk is, duidelijke tarms of nafê~,!(;e endU$ ~n"a~~'1t1!·ook~n
exit-stra~ieen naarmate dat beter geregeld Is wij bereid zijn mno~1l naast
tank, vliegtuig en de Haarlem ook te kijken naar F16'5. Wij bJetll!ijndst diet aan,
(onverstaanbaar, red.) waar over te praten is iS geen aanbod, daar is dan over te
praten."

"./

Datum

3 àUQi1stUS 2011
Kenmé~
2OÜ-~óS0305a76

De minister van Defensie:
"Uri dit is Hans. Het is kwart over tien, ik begrijp dat er in het NRC een verhaal
komt dat er ruzie is tussen jou en mij over die reddingsactie in Ubië. Ik heb mijn
voorlichting dringend verzocht het vuurtje flit te trappen, omdat het natuurlijk in
geen van ons beider voordeel is als dit op een ofandere manier verder voedsel
krijgt. Ik hoop ook dat jouw voorlichting hetzelfde gaat doen, we moeten dit niet
hebben. We spreken elkaar vandaag nog wel. Groetjes, hai. "
Andere media namen de berichtgeving van Eén Vandaag beperkt over (zoals de
Telegraaf), maar er wordt geen nieuwe informatie aan toegevoegd.

Advies/actie

Vanuit de SP, te zien in de uitzending, en vaffuit de PvdA vla Twitter wordt
aangekondigd dat deze uitzending no wel een vervolg kri· t en dat er verder
onderzocht m
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Toelichting:
Eén van de diensten die bij mobiele telefonie hoort, is de mogelijkheid om op
A
fl'
afstand vanafeen willekeurige telefoon de voicemail van de eigen mobiele
telefoon te beluisteren. Om misbruik te voorkomen is dit afluisteren beveiligd met
een pincode. Bij Vodafoneis deze pincode standaard ingesteld op 3333. De
gebruiker kan deze pincode zelf met zijn mobiele telefoon wijzigen in een eigen
pincode.

Datum

3 augu$I:US 2011

Kenmerk
2011-2000305876

Vodafone had sinds 2007 voor grootzakelijke klanten de mogelijkheid
afgeschermd om met deze standaard ingestelde pincode via een willekeurige
andere telefoon voicemailberichten op afstand af te luisteren. Echter door een
fout bij Vodafone is het sinds november 2010 mogelijk geworden om deze
standaard pincode daarvoor wel te gebruiken .en is het misbruik dat door EenVandaag is aangetoond, mogelijk geworden. Vodafone was niet op de hoogte van
deze fout totdat EenVandaag deze publiekelijk maakte. Ook de overheid was niet
op de hoogte van deze fout.
Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van de EenVandaag uitzending op
23 maart 1011 onderzocht in hoeverre misbruik is gemaakt van de tijdelijke
kwetsbaarheden In het voicemailsysteem van Vodafone.

"_

Voor het onderzoek heeft: BZKbij Vodafone de gegevens opgevraagd van de
abonnees die onder het contract vallen van de rijksoverheid met Vodafone (meer
dan 100.000) en van wie de voicemallboKenopafstand zijn beluisterd. De
opgevraagde verkeersgegevens beslaan de periode vanaf 1 december 2010 tot en
met 8 april 2011. Het bleek om een zeer beperkt gebruik van deze voorziening te
gaan voor een zeer beperkt aantal telefoonnummers (minder dan 0,2%). Of voor
dit beluisteren van de volcemallboKen de standaard pincode of een persoonlijke is
gebruikt kon niet worden vastgesteld, omdat deze informatie niet wordt
geregistreerd. Het gaat zowel om legitiem gebruik van deze voorziening als om
mogelijk misbruik. Vervolgens is onderzocht of de zakelijke nummers van
bewindslieden en topambtenaren op deze lijst voorkwamen.
Geconstateerd is dat van twee ministers de voicemallboK op de zakelijke mobiele
telefoon op afstand is beluisterd In de periode 21 tlm 24 maart 2011. De Inhoud
van de·volcemallberichten wordt door Vodafone niet bewaard en Is ons dus
onbekend. Omdat er geen concrete aanwijzingen waren, dat de staatsveiligheid in
. het geding zou kunnen tljn geweest, is geen nader onderzoek verricht.

Het Onderz:oek heeft: zich gericht op de zakelijke abonnementen bij Vodafone
onder het contract van OT2010 en niet op abonnementen bij andere providers of
privé abonnementen. Ook de telefoonnummers van de Kamerleden zijn niet in dit
onderzoek betrokken.
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Datum 24 maart 2011
Betreft Op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid

In het televisieprogramma Een Vandaag van 23 maart 2011 was te ~ien hoe op
afstand de voicemailberichten konden worden beluisterd van ministers,
burgemeesters, kamerleden, topambtenaren en woordvoerders bij de Nederlandse
overheid. Op 24 maart 2011 hebben diverse media, waaronder Nieuwsuur en
opnieuw Een Vandaag hieraan aandacht besteed. Met deze brief wil ik de Tweede
Kamer inlichten over de feiten rond dit ernstig te noemen fenomeen en de
genomen maatregelen ter zake.
Een van de diensten die bij mobiele telefonie hoort, is de mogelijkheid om op
afstand vanaf een willekeurige telefoon de voicemail van de eigen mobiele telefoon
te beluisteren. Om misbruik te voorkomen is dit afluisteren beveiligd met een
pincode. Bij Vodafone is deze pincode standaard ingesteld op 3333. De gebruiker
kan deze pincode zelf met zijn mobiele telefoon wijzigen in een eigen pincode. Naar
nu blijkt had het voicemailsysteem van Vodafone te maken met twee afzonderlijke
problemen.
Vodafone had sinds 2007 voor grootzakelijke klanten de mogelijkheid afgeschermd
om met deze standaard ingestelde pincode via een willekeurige andere telefoon
voicemailberichten op afstand af te luisteren. Echter door een fout bij Vodafoneis
het sinds november 2010 mogelijk geworden om deze standaard pincode daarvoor
wel te gebruiken en is het misbruik dat door Een Vandaag is aangetoond, mogelijk
geworden. Vodafone was niet op de hoogte van deze fout totdat Een Vandaag dit
publiekelijk maakte. Ook de overheid was van deze fout niet op de hoogte.
Vodafone heeft deze fout inmiddels publiekelijk erkend, de verantwoordelijkheid
ervoor volledig op zich genomen en ons hun excuses aangeboden. Het genoemde
misbruik raakte overigens alle Vodafone abonnees en niet alleen een groot gedeelte
van de overheid. De Ministeries van Defensie en voormalig Justitie hebben een
andere dienstverlener voor mobiele telefonie en deze voicemailboxen zijn niet door
het incident geraakt.
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Nadat Een Vandaag melding had gemaakt van de mogelijkheid op genoemde wijze
voicemailberichten af te luisteren, heeft Vodafone terstond de fout hersteld.
Vodafone heeft ons gemeld dat ze als gevolg van dit incident hun beveiligings- en
privacybeleid opnieuw tegen het licht houden.

Datum
24 maart 2011

Het tweede probleem was dat het voicemailsysteem van Vodafone kwetsbaar was
voor hetgeen technici 'callerID spoofing' noemen. Dit is een andere, technisc~e
meer ingewikkelde methode dan Een Vandaag in het programma van 23 maart
heeft getoond. Hierbij stuurt een kwaadwillende een ander afzendemummer mee
dan het feitelijke nummer van zijn eigen telefoon. Voor de voicemailcentrale lijkt
het dan alsof de gebruiker met de eigen mobiele telefoon toegang wenst tot het
voicemailsysteem. Deze methode werkt alleen, indien de gebruiker van de mobiele
telefoon niet heeft aangegeven dat er een pincode nodig is voor het beluisteren van
de voicemail via de eigen mobiele telefoon. Nieuwsuur heeft op 24 maart aandacht
besteed aan deze vorm van identiteitsfraude. Dit probleem is door GovCERTeerder
onder de aandacht gebracht van de beveiligingsambtenaren en de (operationele)
informatiebeveiligers van alle ministeries en hoge colleges van staat zodat deze op
hun beurt gebruikers op de hoogte konden stellen van ter zake passende
maatregelen. Helaas moet ik constateren dat dit niet in alle gevallen is gebeurd.
Het kabinet heeft eerder al besloten meer centraal te sturen op de Ier-veiligheid
door in het kader van uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst bij het
ministerie van Veiligheid en Justitie een Ier-beveiligingsorganisatiein te richten.
Ook Vodafone was eerder op de hoogte van dit probleem en heeft gisteren deze
kwetsbaarheid in hun voicemailsysteem opgelost. Deze geconstateerde
kwetsbaarheid is in strijd met het contract dat met Vodafone is afgesloten dat te
allen tijde voorziet in externe veilige toegang tot de voicemail door middel van een
pincode.
Als gevolg van dit incident laat ik voor zover nog mogelijk, onderzoeken of er
misbruik is gemaakt van deze fout en, indien daartoe aanleiding bestaat, in
hoeverre staatsveiligheid in het geding is geweest. Voorts laat ik onderzoeken op
welke wijze de signaleringen van GovCERT actiever opgepakt kunnen worden. De
uitkomsten hiervan zal ik betrekken bij het inrichten van de
Ier-beveiligingsorganisatie.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner
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Aanleidlng/problee~stelling

Tijdens de uitzending van 14 juli 2011 heeft EenVandaag wederom aandacht
geschonken aan het afluisteren van de voicemallboxen van bewindslieden. Het
betreft geen nieuwe incidenten, maar een vervolg op de eerdere uitzending op 23
maart 2011. Aanleiding voor deze uitzending is.uw brief aan de Tweede Kamet
van 29 juni jongstleden o.a. over het verrichte onderzoek naar aanleiding van dit
incident.
Volgens Eenvandaag heeft BZK het onderzoek niet goed uitgevoerd en kloppen de
bevindingen niet. EenVandaag daimt de mallboxen van meer bewindslieden te
hebben afgeluisterd, maar heeft dat in de .uItzending niet aangetoond. In de
uitzending van 23 maart bleek dat hun medewerkers ook de voicemallboxen van
enkele leden van de Tweede Kamer hadden afgeluisterd.

., J

EenVandaagverbaast zich er vooral over, dat er geen contact is geweest vanuit
het ministerie van BZK met de redactie. In de uitzending herhaalde Kamerlid van
Raak zijn uitspraak, dat hij als Kamerlid moest weten of ook geheime Informatie
Is afgeluisterd. Hij begreep dan ook niet waarop de zinsnede van de brief Is
gebaseerd, dat er geen aanleiding was nader te onderzoeken In hoeverre
staatsveiligheid In het geding is geweest.
Oe lijn van het ministerie was, zoals u het ook verwoordde, dat het onbehoorlijk
was dat de nieuwsrubriek deze berichten openbaar maakte.
Het ministerie van BZK heeft samen met alle departementen op basis van
materiaal van VodafOne zelf ondenoek gedaan naar de omvang van het incident
. en is tot de condusie gekqmen dat het dus om twee beWindslieden ging.
Inmiddels weten we, dat de voioemallboxen van Bleker en Rosenthal uitsluitend
zijn beluisterd vanuit het telefOonnummer van de TROS (5x op 21,22, 23 en 24
maart) en vanuit de Tweede Kamer (Bleker op 22 maart).
In de uitzending van 14 juli zijn twee andere In dezelfde periode afgeluisterde en
opgenomen voicemailbetichten uitgezonden uit de voicemailbox van minister
Rosenthal. In de uitzending zijn dus geen berichten .uit andere volcemailboxen te
horen. Dit is in lijn met het gestelde in uw eerdere brief dat de voicemalls van
twee beWindslieden zijn afgeluisterd.

Hieronder de .uitgeschreven teksten.
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De Minister-president:
uGof'!de bijeenkomst gehad in Pa;ljs. Komt er op neer dat nu de Fransen, met (Jok
waarschijnlijk Amerikanen en Britten vandaag een eerste açtie dt:Jen. Wijzeften
nu in op snelle besluitvorming In NAVO, we bieden dàar infétm,eel /ilàn(Jàt floè}r
ons heel belangrijk is, duidelijke terms of referenceen l!lusmi,fndaaten.tJolcfjen
exit-strategie en naarmate dat beter geregeld 1$ wIJ bereirJ.ilJ~ ~mÓi)kli"êst
tank, vliegtuig en de Haarlem ook te kijken ftaar F1;6's.W/ilfiledl!P1 qat ft/etaan,
(onverstaanbaar, red.) waar over te praten is is geen aanbod, daar is dan over te
praten. "
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De minister van Defensie:
uUri dit is Hans. Het is kwart over tien, ik begrijp dat er in het NRC een verhaal
komt dat er ruzie is tussen jou en mij over die reddingsactie in Libië. Ik heb mijn
voorlichting dringend verzocht het vuurtje uit te trappen, omdat het natuurlijk in
geen van ons beider voordeel is als dit op een ofandere manier verder voedsel
krijgt. Ik hoop ook dat jouw voorlichting hetzelfde 'laat doen, we moeten dit niet
hebben. We spreken elkaar vandaag nog wel. Groetjes, hal. "
Andere media namen de berichtgeving van Eén Vandaag beperkt over (zoals de
Telegraaf), maar er wordt geen nieuwe informatie aan toegevoegd.

nértr

.1
Vanuit de SP, te :den in de uitzending, en vanuit de PvdA via Twitter wordt
.aangekondigd dat deze uitzending nog wei een
verder
~mderzocht moet worden.
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ToeIidlting:
Eén van de diensten die bij mobiele telefonie hoort, is de mogelijkheid om op
afstand vanaf een willekeurige telefoon de voicemail van de eigen mobiele
telefoon te beluisteren. Om misbruik te voorkomen is dit afluisteren beveiligd met
een pincode. Bij Vodafoneis deze pincode standaard ingesteld op 3333. De
gebruiker kan deze pincode zelf met zijn mobiele telefoon wijzigen in een eigen
pincode.

Datum
3 augustus 2011

/ kenmerk
. 2011-1000305876

Vodafonehad sinds 2007 voor grootzakelijke klanten de mogelijkheid
afgeschermd om met deze standaard ingestelde pincode via een willekeurige
andere telefoon voicemailberichten op afstand af te luisteren. Echter door een
fout bij Vodafone is het sinds november 2010 mogelijk geworden om deze
standaard pincode daarvoor wel te gebruiken en is het misbruik dat door EenVandaag is aangetoond, mogelijk geworden. Vodafone was niet op de hoogte van
deze fout totdat EenVandaag deze publiekelijk maakte. Ook de overheid was niet
op de hoogte van deze fout.
Het ministerie van BZK heeft: naar aanleiding van de EenVandaag uitzending op
23 maart 1011 onderzocht in hoeverre misbruik is gemaakt van de tijdelijke
kwetsbaarheden in het voicemailsvsteem van Vodafone.
Voor het onderzoek heeft BZK bij Vodafone de gegevens opgevraagd van de
abonnees die onder het contract vallen van de rijksoverheid met Vodafone (meer
dan 100.000) en van wie de voicemallboxen op afstand zijn beluisterd. De
opgevraagde vetkeersgegevens beslaan de periode vanaf 1 december 2010 tot en
met 8 april 2011. Het bleek om een zeerheperkt gebruik van deze voorziening te
gaan voor een zeer beperkt aantal telefoonnummers (minder dan 0,2%). Of voor
ditbeluistèren van de volcemallboxen d~standaard pincode of een persoonlijke is
gebruikt kon niet worden vastgesteld, omdat deze Informatie niet wordt
geregistreerd. Het gaat zowel om legitiem gebruik van deze voorziening als om
mogelijk misbruik. Vervolgens is onderzocht of de zakelijke nummers van
bewindslieden en topambtenaren op deze lijst voorkwamen.
Geconstateerd is dat van twee ministers de voicemailbox op de zakelijke mobiele
telefoon op afstand Is beluisterd in de periode 21 tlm 24 maart 2011. De inhoud
van de volcemallberichten wordt door Vodafone niet bewaard en is ons dus
onbekend. Omdat er geen concrete aanwijzingen waren, dat de staatsveiligheid in
het geding zou kunnen zijn geweest, is geen nader onderzoek verricht.

Het Onderzoek heeft zich gericht op de zakelijke abonnementen bij Vodafone
onder het contract van OT2010 en niet op abonnementen bij andere providers of
privé abonnementen. Ook de telefoonnummers van de Kamerleden zijn niet in dit
onderzoek betrokken.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Poslbus 20011 2500 EA Oen Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
OGOBRlOIR
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Oen Haag

Postbus 20011
2500 EA Oen Haag

WWW.rijks<>vemeid.nI

Contactpersoon
Frank HeijUgers
T (070) 426 8581
frank.heijligers@minbzk.nI

Datum 24 maart 2011
Betreft Op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid

In het televisieprogramma Een Vandaag van 23 maart 2011 was te ~ien hoe op
afstand de voicemailberichten konden worden beluisterd van ministers,
burgemeesters, kamerleden, topambtenaren en woordvoerders bij de Nederlandse
overheid. Op 24 maart 2011 hebben diverse media, waaronder Nieuwsuur en
opnieuw Een Vandaag hieraan aandacht besteed. Met deze brief wil ik de Tweede
Kamer inlichten over de feiten rond dit ernstig te noemen fenomeen en de
genomen maatregelen ter zake.
Een van de diensten die bij mobiele telefonie hoort, is de mogelijkheid om op
afstand vanaf een willekeurige telefoon de voicemail van de eigen mobiele telefoon
te beluisteren. Om misbruik te voorkomen is dit afluisteren beveiligd met een
pincode. Bij Vodafone is deze pincode standaard ingesteld op 3333. De gebruiker
kan deze pincode zelf met zijn mobiele telefoon wijzigen in een eigen pincode. Naar
nu blijkt had het voicemailsysteem van Vodafone te maken met twee afzonderlijke
problemen.
Vodafone had sinds 2007 voor grootzakelijke klanten de mogelijkheid afgeschermd
om met deze standaard ingestelde pincode via een willekeurige andere telefoon
voicemailberichten op afstand af te luisteren. Echter door een fout bij Vodafone is
het sinds november 2010 mogelijk geworden om deze standaard pincode daarvoor
wel te gebruiken en is het misbruik dat door Een Vandaag is aangetoond, mogelijk
geworden. Vodafone was niet op de hoogte van deze fout totdat Een Vandaag d.it
publiekelijk maakte. Ook de overheid was van deze fout niet op de hoogte.
Vodafone heeft deze fout inmiddels publiekelijk erkend, de verantwoordelijkheid
ervoor volledig op zich genomen en ons hun excuses aangeboden. Het genoemde
misbruik raakte overigens alle Vodafone abonnees en niet alleen een groot gedeelte
van de overheid. De Ministeries van Defensie en voormalig Justitie hebben een
andere dienstverlener voor mobiele telefonie en deze voicemailboxen zijn niet door
het incident geraakt.
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Nadat Een Vandaag melding had gemaakt van de mogelijkheid op genoemde wijze
voicemailberichten af te luisteren, heeft Vodafone terstond de fout hersteld.
Vodafone heeft ons gemeld dat ze als gevolg van dit incident hun beveiligings- en
privacybeleid opnieuw tegen het licht houden.

Datum
24 maart 2011

Het tweede probleem was dat het voicemailsysteem van Vodafone kwetsbaar was
voor hetgeen technici'callerID spoofing' noemen. Dit is een andere, technische
meer ingewikkelde methode dan Een Vandaag in het programma van 23 maart
heeft getoond. Hierbij stuurt een kwaadwillende een ander afzendernummer mee
dan het feitelijke nummer van zijn eigen telefoon. Voor de voicemailcentrale lijkt
het dan alsof de gebruiker met de eigen mobiele telefoon toegang wenst tot het
vOicemailsysteem. Deze methode werkt alleen, indien de gebruiker van de mobiele
telefoon niet heeft aangegeven dat er een pincode nodig is voor het beluisteren van
de voicemail via de eigen mobiele telefoon. Nieuwsuur heeft op 24 maart aandacht
besteed aan deze vorm van identiteitsfraude. Dit probleem is door GovCERT eerder
onder de aandacht gebracht van de beveiligingsambtenaren en de (operationele)
informatiebeveiligers van alle ministeries en hoge colleges van staat zodat deze op
hun beurt gebruikers op de hoogte konden stellen van ter zake passende
maatregelen. Helaas moet ik constateren dat dit niet in alle gevallen is gebeurd.
Het kabinet heeft eerder al besloten meer centraal te sturen op de Ier-veiligheid
door in het kader van uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst bij het
ministerie van Veiligheid en Justitie een Ier-beveiligingsorganisatie in te richten.
Ook Vodafone was eerder op de hoogte van dit probleem en heeft gisteren deze
kwetsbaarheid in hun voicemailsysteemopgelost. Deze geconstateerde
kwetsbaarheid is in strijd met het contract dat met Vodafone is afgesloten dat te
allen tijde voorziet in externe veilige toegang tot de voicemail door middel van een
pincode.
Als gevolg van dit incident laat ik voor zover nog mogelijk, onderzoeken of er
misbruik is gemaakt van deze fout en, indien daartoe aanleiding bestaat, in
hoeverre staatsveiligheid in het geding is geweest. Voorts laat ik onderzoeken op
welke wijze de signaleringen van GovCERT actiever opgepakt kunnen worden. De
uitkomsten hiervan zal ik betrekken bij het inrichten van de
Ier-beveiligingsorganisatie.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner
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Van:
Ver.mnden: dondeldag 4 augustus 201117:57

2

Aan:

cc:

•

Onderwerp: RE: Tekst Vodafone voicemaU Incident voor Eén Den Haag
Bes. . . . . .
Hierbij een antwooR.l op je mail:
(zie onder bij jouw lII'8gen in een andere kleur.
MeI vriendelijke groeI.
CoördinelWld senior beleidsmedewerker
MinÎSl!Y'ie V4nBiflm1nl~ Zaken en Koninkrij1lsrelaties
. .. ... ..... ..
;

.

Snmcn met de ministailS nptimnlilK:U1 UI f.K:ilitct.'t1 DG OOR dehWrijf,,"\'uc:rillg cu lI~aflisnlic '..mI 1lt.1 Rijk. Zo kaI'lu.... Rijk zijn maalsdmppctijkt: fundit"bdcrvcn'ullell.
8C\·I.'Îligiu~'bdcidrijbm'elbcid:

)

·luIOmlll1icbt.."\'ciligiuaîs CllI blijn ocnvi.'nUtIwooniclijkbt.'id "au '1t1.ijnitlillul,Çcmcili
• Hct prilllaire lIit(!Oll~ vourinRmua«idtcI."CiligÎlI[! is 1.'11 blijft risicomallugtlu\.'01
·De klnssickeillfonnlMitttcv4lÎligiug$amlpnkwnaibij inpaking \'8tt moCclijldlOOCIl de M\'('IltnOIl voatlUll8kl plaats \'Oor \'cili(!.fadlilacu
- Ml'lholtalvoorrobricxring Ol w.dinucevalunlic en'au Yijn hant~Ol1londtr- en \wanlbriCl..qu~ IL~ \-ood:onn:u
- NU'i1 8all(lncftt \'OOJ'uelwertbL"\-eiligiug IW.vuudncht,·unrgege\'C:Ib"ht.'Y..11iging
- Vmmlwaordcll bewust gt'dmg. VftIlnK'l1SCl1 is csmllicclvoor i'CIl@.OCdcillroolwidtcvciliCilll!
- Kadl'na1llllamrqdw wonkuOYedlcl4stWccl;lafgesprob..'u wiugct.d. IlIuilnmdaing5CC\'nllal wonh -in ovcdcg - R1~'ckcil
• Knmi!> l'U ,'XpL'ltisedjuemmicc:l "oorc:w tllclrolR<d~'ltSIe iufitrUUdÎd1e\-ciliçil1g W llUllil'n(Ct.'lltmlll, ~l""IIUd wunlcu
-lnfonllaticbc\"CiIiCio{!. vadSl ocn inlegrale MlIllnk

----Oorspronkelijk berlcht-·-Van:
SJ
verzonden: WQIDSClag 3 augustus 201116:52
Aan: [
CC:
..
Ondl!l'lillli!l'P: FW: Tekst V<ldafone voicernail inddent voor Eén Den Haag

se3$

Vla mij .
• "reeg ik jouw schrijven (voor de volledigheid bijgevoegd). Jouw tekst dien ik (oa.)te gebruiken voor een korte
Intemerapportage aan de Minister.
Ik heb echter de volgende Vl1Igen over deze tekst, en neem aar dat jij de opsteller bent, vandaar:
Algemeen:
-Voor wie Is deze tekst bedoeld : is verzonden naar EenVandaag en ook op onze website geplaatst. deze tekst ga Ik ook nog gebruiken voor het
infonne ren van CBIS, SIB en PiS.
-Aan wie is dezetekst verspreid: zie boven en daarnaast jullie.
-Met welkdaells deze tekst verspreid: Info voor Eenvandaag als antwoord op vragen van hun kant.
Inhoudelijk:

Als nog meer vragen hebt. bel me even.

Ik hoor graag van je, zodat Ik mijn interne rapportage kan afronden.
Mocht je nog vragen hebben navo bovenstaande, dan ben Ik uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden.
Groet,

_

~_

-=

7

_-_.__

.

~~

~201112:02

FW: Tekst Vodafone voicemail Inddent voor Eén Oen Haag

Hierbij de tekst va~acht dat Ik je die al toegestuurd had. Zou jij een korte rapportage kunnen maken voor toezending aal1 minister waarmee we de
léIak IJfslulten, de telefoongegevens uit de gecodeerde bijlage kunnen daarbij.
Mvg,

--_
:::cg ft

" .....•......

bi

15

•

..

~

.-.-.~

.._- -..

_-_.~

_....•_.. __ .. -.. _.....

-~-

..

_-~

..

201116:55

subject: FW: Tekst Vodafone volcemaillnddent vOOr Eén Den Haag
zoals toegezegd.
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Met l'I'iendelijke groet.

~senî~rbe;eîd~mede

erker
Ministerie van Bînnenland~t zaten en Konînkrljksrelaties
Schede1doekshaven 200 12Sll EZ I Oen Haa1Jls• • •
;

~Haag

.

.

!ll!p:l!www.riîbl».edlejd.nI

-... ....""......................iscod ... Cacili..... lIG (lBRdcb<drijli;vacriup al ~ic.... 11« Rijk. 1.0 kau 11« Rijk zij. _,""'-'1ijkcr..làic 11«<> ...........
lIe\..,;ti~rijlc",_dcI:

-lnliirmaIidbI:wliliging b en blijft eea. \"1nIIIwur.'fddijkkc:id van.hc:llijmUJQl1@ctlu.'ftI

- Hei priwolro.'lI'IMlI1l_ilIfClllll>fi"'9l'clIi1\ÎUtiil<>' blijft "'.........._""

~. DcldassiekciufommidMM::iljgi.agsaanpakwurbijiupuking "M mogdijkbedw debovallOOO vnmluaab plaats voor v\.'Îlig Cac:i1ittTL'R
- NdlIOdco voorntbriccriu,eu CGIdiuuc cvalualkuvao djuhaulcal\aarGIDoadcr- Ol 0l'UrUbriceriDg ft YOOIkOll1W

-_........,.."""'~eilit;inll ............... \'t.... _ _ Bia#
··V«antwoord c.'Pbcwust g~ .....Uh:ftS\\tt iJ eucmic,td \"OOr"'" aoah:illfonnatiehuveelipaç
·Kaden ... _ ....... W!JRI<n.~.r~I..,ia_.J..._ _...... _'-iaovcd"ll-.r_ _

·.G:tullis CD apcdisczijnessmtî<'d YOOrCW IotkoUlMYastcjllfonnalid:leveiligiu~m UlOffm(cadraaJ) gdturgtl wordc.'u

·Jnf_I~_

.... iIIIqpaIe.anpllk

-Qorspronkelljk beridlt-

v.Van

.

_w_ .

.

Aan"

~'tIodi'VCldafone,.7• • • • • is akkoord.

Met

)

vrIendeI;

grotIt,

ColJrdlnerend senior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse
n n KoolnkrijksralatJes

.

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

'Ir".•• ****** '* *** *** .. ft* **** ** ** * ft** 'I\- ** ... '" ** ** *... *** **'* ** ***** **.... **** ***** ****** ** .... ** ** ******* * * *** ..
Dit bericht kan· informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
Q'tadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u ia toegezonden, wordt u
vÇEzocht dat aan de afZender te meld,èn en het bericht te verwijderen. De Staat
aàilvaardt geen aanspra~elijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
hgbdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
~-

Tj;lis message may contain information that is not intended for you. If you are not
tpe addressee or i f this message was sent to yoU by mistake,you are requeated to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risk inherent in t~ electronic transmission
of messages.
**********************'**************************************************************************
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Van:
Vemmclen:din&clag 9l111lJ11S1û& 201115:59

Aan:
CC:

I

d

Onderwerp: RE: Tekst Vodafone voIcemaiIlncident VOOr E4m Oen Haag

Oank voor je antwoorden. Ik tJeb echter nog wel een paar vragen over je antwoorden, maar kan je telefonisch niet bei1!ikt!n (h<lorde van jullie secretariaat (latje
in <)Verleg bert /was).
Je antwoorden lezend moet Ik namelijk constateren dIO!l~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ZOu ie belde bovenstaande vragen nog willenbeantwoordenl

r'--'"

Oaarnaast wordt in de uitzending van 'Een vandaag' melding gemaakt van Kamervragen die Kamerlid Yan Raak 1SJ» zou gaan stellen / heeft gesteld. Zijn deze ook
daadwerkelijk gesteld en zoja,aan wie zijn deze gericht en hoe luiden deze vragen?

i,~

Tevens stelt 'Een vand::aia.lfiÎin.iiha.8ïriu.ltzen_ïdiii.nig.dïiat.ei'ïrneeiirïdainïdie.tlIIIeeïïitÎeI.(!fiiOOin.niuïmïm.eïrsïzilj.nïuïliiïIUiisteij(ïdiidjus,aindiieïre.n.uïm.me.rs.diiaïnid.le.jiiu.lliïeïfeeiidïs.eerdier met
ons hebben gedeeld.•
Alvast vriendeliikebedankt voor ie snelle antwoord.
Groet

Ministerie van Buitenlandse lakt!n

·

·..· · · -r..······c· ·.· · · · · · ·

.

4 aooustus 101117:57

Vodafone vok:emaII inctdentVOOf féll Den Haag
Be
Hierbij een antwooId op je mail:
(zie onder bij jouw lII1l9en In een andere kleur.
Met vrtendelijlm grtJI'4

d!ilJi!!!i2lWUl?seniorbeletdsmedewerflBr
,.......\
I"

..
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•
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3

~

~ekstVodafone volcernallinddent VOOf féll Den Haag
B~

Via mijl.
kreeg Ik jouw schrijven (voor de volledigheid bijgevoegd). Jouw tekst dien ik (oa.) te gebruiken voor een korte
Inteme rapportage aan de Mlnl$ter.
Ik heb echterde volgende vragen IJver deze tekst. en neem aan dat jij de opsteller bent,. vandaar:
Algemeen:
·Yoor wie is deze tekst bedOE!ld: is verzonden naar EenVandaag en ook op onze website geplaatst. deze tekst ga ik ook nog gebruiken voor het
Inform erenvan CBIB, SIB en PIS,
-Aan wie Is deze tekstverspreid : zie boven en daarnaast jullie.
-Met welk doel Is deze tekst verspreid: info VIJIJr Eenvandaag als 811twoordop vragen van hUil kant.

16-4-2012

:
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liaI me e v e n . "
Ik hoor graag van je. Etldat ik mljninteme rapportage kan afronden.
Mocht je l10g vragen hebben lIav. oovellstaande, dan ben Ik uiteraard altijd berelddeze te beanlWooroen.

~

.

. ., f" ·:;':'~·.'I,f.

_1,. ,
Groet.

.t!

'~

" .

~. =YII!f!I!$
~1112:02
To: _
_

.

fW: Tekst Vodafone volcemaU incident voor Eén oen Haag

Hierbij de tekst ~cht dat Ik je die al toegestuurd had. ~u JIJ een korte rapportage kunnen maken voor toezending aan minister waarmee we de
zaak afsluiten. de telefoongegevens uit de gecodeerde bijlage kunnen daarbij.

"-,,..

'''-,",;

Mvg,

.

.

:::: vriJdBo 15 ju!IZOU 1&
_

fW:

tILt Vodafone

.

i

volcemaillncldent voor Eén Den Haag

D)8Is taegezegct.

MetYrlendeIuF groeI,
Co6n1ine,.iiiil_or 6e/etdsmedewem,.
Mlni8lBrle _II/I!nenl!mdse 24/ren en KoninkriJluJrelal/es

.

_ H a a r• • •
Postbus 20011

:500 HA I Den Haag

..

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

16-4-2012

~.
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4èqitimatiebewijzen van andere organi$aties worden niet geaccepteerd •
..-:"

************************************************************************************************~t bericht kan-informatiebevatten die niet-voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent 01: dit bericht abusievelijJc aan u is toegezonden, wordt u
'I(,Elrzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
àanvaardt geen aansprakelijJcheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
,houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
t~è addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
i~form the sender and delete the message. The state accepts no liability for
d~qe of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission
ot"M'messages.

~

•

************************************************************************************************
************************************************************************************************

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een geldiqe Rijkspas of een qeldig identiteitsbewijs (paspoort,
nationale Identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle
qeen geldig identiteitsbewij.s kunt tonen, wordt de toeganq geweiqerd.
egitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
************************************************************************************************

~
,.,.;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
;anvfardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
aoudt me~ risico' s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you.If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message • The State accepts no liability fo.r
damage of any kind resulting from therisk inherent in the electronic transmission
of messages.
************************************************************************************************

"

,..;1

..

~

..
:,
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.

Met 'IIrlefllkl!Jks groe~

.a::lWI4aenJor6elek/amedewerfa:r

.

hnrlalies

ZIJOIISIlHZlDenH"~d
•••
~---_.
,.

u

..

...

.

__ ._._--
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Dank voor je antwoorden. Ik heb echter nog wel een paar vragen over je antwoorden, maar kan je telefonisch niet bereiken (hoorde van jullIesecretarlaat dat je in
overleg bent /was).
Je antwoorden lezend moet ikflamelijk constateren da

E

?

Zou je belde bovenstaande vragen nog willen beantwoorden?

.{ .......

Daarnaast wordt in de uitze"ding vall 'Een vandllag'rneldlng gemaakt van Kamervragen die Karnerlid Van Raak (SP) zou gaa" stellen I heeft gesteld. lij" deze l10k
daadwerkelijk gesteld ellzoja, aan wie zijn deze gericht en hoe luiden deze vragen"1
Tevens stelt 'Een vandaag' In haar uitzending dat et rneer dan de twee telefoo"nurnmers !:ijn ui
d. dus ólndere nummers dan die jullie reeds eerder met

~./

ons hebbengedeel~""'."' • • • •" .
Alvast vriendelijke bedankt voor je snelle antwoord.
Groet,
. Ministerie van Bulte"llIndse zaken
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voklemaillncidentvoor Eén Den Haag
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H1eJblj een llIIlwoord op Je 1IIaI1:
(zie onder bij jouw VI8lJen In een andere kleur.
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: FW: Tekst VodaIbne voloemaIl inddent V(lOf Eén Den Haag

:alll•••••••••

Iree8 ik jouw schrijven (voor de 1/ollediglleid bijgevoegd). Jouw tekst dlE!ll ik (oa.) te gebruiken voor een korte interne

tapportäge aan de MÎ1IiSter.

Ik heb echter de volgende 1/ragen mter deze tekst, en neem aan dat jij de opsteller bent, vandaar:
Algemeen:
-Voor wie Is deze telcst bedoeld: is venonden nllaf EenVandaag en ook opanze webSIte geplaatst. deze tekst ga ik ook nog gebruiken 1I0or het Inform e ren
van 0118, Sta en PIB.
.
-Aan uvIe Is dele tekst verspreid: lIebOl/E!Il en daarnaast jullie.
-Met welk doe/Is dele tekst verspreid: info voor Eenvandaag als antwoord op vragen van hun kant.

Inh0u4t!1lJk:

CIrIderw8rp: Tekst Vodllfone voI!JemaU Inddent V(lOf Eén Den Haag
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Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverbeid?
Dan dient u in bet bezit,te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs
(paspoort,
nationale identiteitlJkaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) • Indien u bij controle
geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organilJaties worden niet geaccepteerd.
************************************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusiévelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
~aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
'~oudt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
'-'This JIlessage IllaY contain information that is not intended for l'ou. If l'ou are not
theaddressee or if this message was sent to you bl' mistake, you are relJUested to
inf;o,rm tbe sender and delete the .nessage. 'fhe State accepts noliabilitl' for
daJIlage of anl' kind resulting froJll the risk inherent in the electronic transJllission
·of messages •
.•.. .
.
************************************************************************************************
********************************.***************************************************************

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?

Dan~ient uin het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort,
nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle
geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
************************************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u.niet de
geadresseerde bent of dit bericbt abusie~elijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verpand
houdt met risico's verbonden aan het elektroniscb verzenden van berichten.
'rbis message mal' contain information that is not intended for l'ou. If l'ou are nat
the addressee or if this message was sent to l'ou bl' mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. 'rhe State accepts no liability for
dalllage oJ;anl' kind resulting frQm the risk inherent in the electronic transmission
of messages.
******************.******************************************************************************
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Voorzover ik je reactie kan lezen ben je $llrakel~at kan ik me bijna niet voorsteDen gezien onze vooge gesprekken dus neem aan dat er teehni$dl iets fout is
gegaan. Horen graag alsnogie reactie.
Milt:.

Mat lIrlendelfjke groet.

Dfi!nlinellllldsenior beleids""""etker
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Inddent voor Eén Den tIaag

Dank voor ,eantWoorden. Ik heb echter nog wel een paar lIragen ovarje antwoorden, maar kan je telefonisch niet bereiken (hoorde van jullie !rea'etllriaat dat je In
Ollerteg bent Iwas).

Je antwoorden lezend moetiknllmelijk constllterendat• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

?ou je belde bovenstaande vragen nog willen beantwoorden?
Daarnaast wordt in de uitzending van 'Een vandaag' melding gemaakt van kamervragen die Kamerlid Van Raak (SP) Z()U gaan $lellen I heeft geste/do ZIjn deze ook
daadwerkelijk gesteld en zojll, aan wie zijn deze gericht en hoe lulden deze vragen?
Tevensst:elt'EenVand;.ailljln.hlÏa.aïr.U.ltleiiijniid.ln.g.claitier.m.eeir.diilliïnlidiielitweeiiiÎteiljefooiiïnnïuiiim.miieÏlI'S.ziiJn.u.It&.eliuilst.eiirdi'ïdïuisïlliindie.re."juiim.m.eïl'S.dain.diiieiijuillile.reediis.eeirdermet
ons hebben gedeeld...
Alvast: vriendelijke bedankt voor je snelle antwo()rd.
Groet,
Inisterie lIan Buitenlandse laken
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HteIbîj een antwQonl op je 11llIII:
jouw vragen In een andere kleur.
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weeg ik JOUW sdlrijven (voor de volledigheid bijgevoegd). Jouw tekst dien ik loa.} te gebruiken lIOor een korte interne
capportlllle aan de Minister.
Ik heb echter de \/Olgende vragen over deze tekst, en neem aan dat jij de opsteller bent, vandaar:
Algemeen:
-Voor wie is deze tekst bedoeld: is verzonden naar EenVanda<tg en ook op onze website geplaatst. deze tekst ga lkonk nog gebruiken Vl)or het inform eren
van C8IS, S1B en PI8.
-Aan wie is deze tekst verspreid: zie boven en daamaast jullie.
-Met welk doel is deze tekst verspreid: info voor Eelll/llndaag als antwoQrd op vragen van .hun kant.
inhoudelijk:

"".~',

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

Dit bericht kan info:cmatie bevatten die niet voor u is belJtem<i. Indien U niet de
geadrelJlJeerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toeqeZOnden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
TJJis message may contain information that ilJ not intended for you. If you are not
die add.J=essee or if this message was lJent to you by milJtake, you are requested to
.inform the lJender and delete the ~ssage. The state accepts no liabilitl"for
~damage of any kind reSJ.llting from the risk inherent in the electronic transmission
'·.Df melJlJagelJ.
.

~

~*******************************************~********************************************~~t,*

************************************************.************************************.********~~-~~~.

Bezoekt u binnenkort een locatie van

<te

à1jksoverheid?

('"

.

Danfciient u in het bezit te zijn van een geldige RijklJpalJ of een geldig identiteitlJbewijs (palJpoort,
nationale identiteitlJkaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle
geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweiqerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet qeaccepteerd•

•

******************************************************.*****************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het e1ektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is pot intended for you. If l'0uare not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
'indJrm the sender and de1ete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting trom the risk inherent in the electronic transmission
of messages.
******************************************k*********** ******************************************
************************************************************************************************

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een geldiqe Rijkspas of een qeldig identiteitsbewijs (paspoort,
nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) • Indien u bij controle
geen qeldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toeqanq qeweiqerd.
Legitimatiebewijzen
. van andere organisaties wordep niet geaccepteerd.

,

,

*******,hr***************************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusieve1ijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt qeen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

16-4-2012
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This messaqe may contain information that is not intended for you. If YOllare not
the addrel3seE/ or if this messaqe was sent to you by mistake,youare requ.ested to
inform the sender and delete the messaqe. The State accepts no liability for
damaqe of any kind resllltinq from the ril3k inherent in the electronic transmission
of messaqes.

************************************************************************************************
~5
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OndelW8lP: RE: Tekst Vodafone voIcemaiIlncldent VOOl' Eén Den Haeg

leis naarbellflden llCRIllen heIpt_1cIIt.
Ik heb mijn reactie gekoppeld iIlIIl de lII8lJen ~

Met I1t'iendBIij1le groei,

.

Co!Jwlinertend-'or1J~
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Voorzover ik je reactie kan lelen ben je $prakel~at kan ik me bijna niet VPorstellen gezien pnle vorige gesprekken dus neem aan dat er technisch Iets fout is
gegaan. Horen graag alsnog je reactie.
Mvg,

I

~

O;Jnk voor je antwoorden. Ik heb echter npg wel een paar vragen overie antwoorden, maar kan je telefonisch niet bereiken (hoorde van jullie secretariaat dat je
In overleg bent /was).
Je antwoorden lezend moet ik namelijk constateren dat
.

Zou je beide
nde vragen nog willen beantwoorden?
llaarnaast wordt In de uitzending van 'Een vandaag' meiiling gemaakt van Kamervragen die Kamerlid Van Raak (Sl'llOu gaan stellen / heeft gesteld. Zijn deze ook
daadwerkelijk gesteld en loja, aan wie lijn deze gericht en hoe luiden deze vragen?

16-4-2012

.

Bericht

Page 2 of4
'l:en van
' in haar uitzending !lat er meer da
ons hl!bben gedeel!l
AlvastvriendelIJke bellanltt vonr je snelle antwoord.
T~ens stelt

He mOOs eerller met

Groet,

~

_=~I:'II···~··E'hIDenHaag

=i.... .....
~

l:reeg Ik jouw sdlrijven (voor de volledigheid bijgevoegdl. Jouw tekst dien ik (oa.1 te gebruiken voor een korte
interne rapportage aan!le Minister.
Ik heb echter de volgende vragen over deze tekst, en neem aan dat jij de opsteller bent, vandaar:
Algemeen:
-Voor wie is deze tekst bedoeld: is verzonden naar EenVandaag en ook op onze website geplaatst. deze tekst ga ik ook nog gebruiken voor het
inform e ren van celS, SIS Iiln PiS.
-Aan wie Is deze tekst verspreid : zie boven en daarnaast jullie.
-Met welk doel is deze tekst verspreid : Info voor Eenvandaag als antwoord op vragen v;ln hun kant.
inhoudelijk:

q.tt1èeI' Vl!IljerI hèbf, bel me even.
Ik hoor graag van je.lOdat ik mijn Interne nJPpottagekan afronden.
Mocht je nog vragen hebben navo bovenstaande, dan ben ik uiteraard altljd bereid deze te beantwoorden,

___"7

Groet,

a.. . . .

W"~_.~~'_~_'_'.W._·".~_'N"~'_._"~".·'W_'~

~1112:02
~odafone 1IOIlX!IIllIIIIncldent voor

E'hIDen

__

'_""'_~._~'

__

~_

.•"..

._._.

._.

Haag

Hierbij de tekst V~a<:htdatik je dilil al tDegestuUrd had. Zou JIJ een korte rapportage kunnen maken voor toezending aan ministli!r waarmee we de
uak afsluiten, de telefoongegevens uit de gecodeerde bijlage kunnen daarbij.
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fW: Tekst Vodafone volcemalllnddent voor
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*••,,****************************.*******•• ***.*******.**.* ••************************************
Bezoekt u binnenkort een 10catie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een qe1diqe Rijkspas of een qe1diq identiteitsbewijs
(paspoort,
nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemde1inqendocument). Indien u bij contr01e
qeen qeldiq identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toeqanq qeweiqerd.
Leqitimatiebewijzen van andere e>rqanisaties worden niet qeaccepteerd.
*******************************************************.**********.*****************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet ve>or u is bestemd. Indien u niet de
qeadresseerde bent of dit bericht abusieve1ijk aan u is toeqezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te me1den en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprake1ijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

''"rhis messaqemay contain information that is not intended for

you. Ifyou are not
the addressee or if thi$ messaqe wlis sent to youby mistake, you are requelilted to
i,nforan the lilender and delete the message. 'rhe State accepts no liabi1ity for
'damaqe of any kind resultinq frQlll the risk inherent in the e1ectronic transmission
'!
+. of m e s s a q e l i l . "
.
..·..' 0********************************************************.**.**.****.*********.****.********.****
.
***...-t***********************************************.*******•• ***••********.****.*******.*****
Bezo~kt u binnenke>rt een locatie van de Rijksoverheid?
~

"

...........

~

Dan d1.ent u in het bezit te zijn van een qeldiqe ltijkspas e>f een qeldiq identiteitlilbewijs (paspoort,
nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelinqendocument). Indien u bij controle
qeen'ge1diq identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toeganq qeweiqerd•
Leqitimatiebewijzen van andere orqanisaties worden niet qeaccepteerd.
**********.*************.*************.****.******************.************.***.* ••• ************
kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
qeaetr'esseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is toeqezonden, wordt u
verze>cht dat aan de afzender te Plel.den en het bericht te verwijderen. oe Staat
aanvaardt 'leen aansprakel.ijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het e1ektronisch ver·zenden van berichten.
Dit~richt

This massaqe may contain infe>rmation that is not intended for ye>u. If you are not
the addressee or if this massaqewas sent toyou by mistake, you are requested to
infoIJll the sender andde1ete the massage. 'rhe State acceptsno liability for
dluoaqe of any kind resultinq froPithe risk inherent in the electronic transmission
of massages.
*.***********************************~**********************************************************

*****************ft********************************.*********************************************
Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van eenqe1diqe Rijkspas of een qe1diq identiteitsbewijs (paspoort,
nationa~ identiteitskaart, rijbewijs of vreemde1ingendocument). Indien u bij controle
qeen qeldiq identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toeqanq geweiqerd.
Leqitimatiebewijzen van ande~e organisaties worden niet qeaccepteerd.
********************.*****.*********.********************.****.******************.**************
Ditber~cht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
qeadre$eerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toeqezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te Pielden en het bericht te verwijderen. De Staat
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aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, VaJl welke aard dan ook, die verband
houdt met risico' s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message ,may contain infoauation that is not intendedfor you. If you are not
the addressee Or if this massage was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the messa!Je. The State accepts noliability for
da,maqe of anykincl resultinq from the risk inherent inthe electronic transmission
of messages.

******** •• **************************************************************************************
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Van:
Verzonden: donderdag 11 augustus 2011 12:00
Aan:

Onderwerp: FW: 2011Z15137 afluisteren mobiele telefoons ministers·
de kamervraag..

Met vriendelijke groet,

t:.'OiJrdiner<mdsenior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse zaken en KoninlrrijksrelatiIJs

.

Schedeldoekshaven 20012511 EZ I Den Haa8g4• • •
Postbus 2001112500 HA I Den. Haag

.

)
htf;p:llwww.rijksoverheid.n1

SlllIIenlnet de roiRisleries oplunali;;eeEt en fadliteert DG oaR de bednjfsvoen»g en organisatie van hel Rijk. 1..0 kau het Rijk ~ijll Ol.lIlrtschaplX'!ijke fUllc!i.e
beter veTllullen.
Beveiligingsbeleid nJI.."'Wverheid:
• ltttonnatiebeveiliging is ell blijft een venmtwoord.ellj"kheid van hel:iijnmanagement.
• Hel primaire uitgangspunt voor inioInllrtiebeveiiiging isell blijft ri~icomanllgel'lle!lt
.. De klassieke infOllElaiiebeveiligiF.f;,"SI!llllpak 'II'lI<lXbij inperl<.ing van m<lgeJijki..ed.en. de oovenwoli voen mll3ki plaats voor veilig faciliteren
• Metll<ldell V(lOr rubricerilJg eUl:-l>ntinne evalnatie ervan zijn hanteerbaar <l!ll ouder- en (lVelTllbriceong te vQorkllmen
• Naast aand;iCht voor nelwerkbeveiliging meer aandachE voor gege\'ensbevelligmg
• VeTllntwo(l)'l! en I)ewnst gedrag "aUIll(~nsen is essentieel vQm een goerleinfom:m.tieheveiliging
• Kaders en maatregelen worden overheidsbre<;-d afgesp(oken en ioge7Alt Intli17-'>nderingsgevalh:.n wordt - in overleg - afgewelren
- Kennis en expertise ~ljn e$Sentieel v()Or een toelc.o!nStvaste inlurmatiebeveiliging en Illoelen (centmal) geborgd worden
- {nr(lnnl\tiebeveiliging vereis! een integrale aanpak

16-4-2012

--.

2011Z1S737
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en
KonitJkPjksrelaties over het afluisteren van mobiele telefoons van ministers
(ingezonden 22 juli 20(1)
1
Waarom is het tv-programma BenVundaag niet betrokken bij het onderzoek naar het
afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid? I)

2
Wat is uw reactie op de kritiek van de programmamakers dat het onderzoek
"voicemailgate rammelt aan alle kanten" onvoldoende is en niet overeenkomt met de
informatie die zij hebben? 2)
I

3
Hoe kunt u concluderen dat de staatsveiligheid niet in gevaar is geweest als u niet
over alle informatie beschikt?
4

Kunt u uitsluiten dat buitenlandse veiligheidsdiensten gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om telefoons van ministers, staatssecretarissen en Kamerleden af te
luisteren?
5

Bent u bereid een nieuw onderzoek te doen naar de afluisterpraktijken, waarbij ook.de
informatie van het tv-programma EenVandaag wordt betrokken?
I )Briefvan 29 juni 2011, 2011-2000236278
2)www.eenvandaag.n1/politiek/38210/onderzoek voicemailgate rammelt
anten ...

aan alle k
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Verzonden: donderdag 11 auguslus201112:04

Aan:
Onderwerp: Vooafone voioemail incident vervolg eenvandaag 14 juli11
Bes~
hierbij de nota. Deze ligt nu bij de minister, die maandag is teruggekomen van vakantie.
Zijn vakantie was ook de reden, dat we de nota even hebben vastgehouden tot hij terug was.

Met vriendelijke groet,
CoiJrdinerend senior beleidsmedewerker
M"misterie Van Binnenlandse ZQken en Koninkrijksrelaties

.

Schedeldoekshaven 200 12511 EZ I Den Haa~~• • •
2500 EA I Den Haag

.

Postbus

http://www.rijksoverheid.nl
Sam<m me~ de Ininisteries optimali$ecrt en feciliieert DO OBR de bedri.ifsu<lering;m organisatie Vall het Rijk.

z,) ka». hel Rijk ,-,jjn lX!aa;scbappelijke functie

ll<.'ter Vervullell

Beveiligingsbeleid rijksoverheid:
.. Inf<!flnatiebeveiliging is er. blijft eell ver3.lltwooldelijkheid V3.11lJet Hjnmallagem,el~t
- Het pnmllire ui;gang.'l»tmt voor mfonnaUebeveiliging Îser,bli,jft nsioomar.age!llent
- De klassieke inlbrmatiebeveiligingsaanpak w<lllrb\.i inperking van mogelijKneden de oovenw<m voert maakt pialllS VQQf veilig flle,bleren
• Melhoden voor rubricering en oontin\1e eval\1lltie efVall1jjl~ banteerbaar om onder- en ovetl1,lbricering te voorl<(IlIlen
- Naast IIlIndacbt voor n..~edtbevediglng me.er llllIldac.ltt voor gegevensbeveiliging
.. VeI3.lItwQQld ell bewust. ge.drilg "'.In melIselI is essentieel voor eell goode inf<\mlal:iebevei.li.gillg
- Kaders en mlll1tregelell wQrden O\~eîdsbreed afgesproken en illge7.et. [11 uitzomteringsgevallen wordt -in overleg - afgeweken
- Kennis en expertise zi,lll esse.ntieel voor een !<JekOlllstVl!5te mft'nnanebeveiliging en moeten (cenl.mlli) geborgd worden
• Inrbmtati.ebeveiliging vereist een il1iegraleaanp-aIc

16-4-2012
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan
Va'l

Minister
~

a

d

T064_ _

Datu...
3 augustus 2011

-, nota

Vodafone voicemaiHncident vervolg Eenvandaag 14 juli
2011

-----_._---------.._-----_.._..

_._-_._.__.__

.. ~----_.

__

...

Ken. . . .
2011-2000305876

_._--~--~-----

Aanleiding/probleemstelling

Tijdens de uitzending van 14 juli 2011 heeft EenVandaag wederom aandacht
geschonken aan het afluisteren van de voicemailboxen van bewindslieden. Het
betreft geen nieuwe incidenten, maar een vervolg op de eerdere uitzending op 23
maart 2011. Aanleiding voor deze uitzending is uw brief aan de Tweede Kamer
van 29 juni jongstleden o.a. over het verrichte onderzoek naar aanleiding van dit
incident.
Volgens Eenvandaag heeft BZK het onderzoek niet goed uitgevoerd en kloppen de
bevindingen niet. EenVandaag daimt de mailboxen van meer bewindslieden te
hebben afgeluisterd, maar heeft: dat in de uitzending niet aangetoond. In de
uitzending van 23 maart bleek dat hun medewerkers ook de voicemallboxen van
enkele leden van de Tweede Kamer hadden afgeluisterd.

......-J

EenVandaag verbaast zich er vooral over, dat er geen contact Is geweest vanuit
het minist-erie van 8ZK met de redactie. In de uitzending herhaalde Kamerlid van
Raak zijn uitspraak, dat hij als Kamerlid moest weten of ook geheime infonnatie
is afgeluisterd. Hij begreep dan ook niet waarop de zinsnede van de brief is
gebaseerd, dat er geen aanleiding was nader te onderzoeken in hoeverre
staatsveiligheid in het geding Is geweest.
Oe lijn van het ministerie was, zoals u het ook verwoordde, dat het onbehoorlijk
was dat de nieuwsrubriek deze berichten openbaar maakte.
Het ministerie vanBZK heeft samen met alle departementen op basis van
materiaal van Vodafone zelf onderzoek gedaan naar de omvang van het Incident
. en is tot de condusle gekomen dat het dus om twee bewindslieden ging.
Inmiddels weten we, dat de volcemailboxen van 81ekeren Rosenthal uitsluitend
zijn beluisterd vanuit het telefoonnummer van de TROS (Sx op 21, 22, 23 en 24
maart) en vanuit de Tweede Kamer (8leker op 22 maart).
[n de uitzending van 14 juli zijn twee andere in dezelfde periode afgeluisterde en
opgenomen voicemailberichten uitgezonden uit de voicemailbox van minister
Rosenthal. [n de uitzending zijn dus geen berichten uit andere volcemailboxen te
horen. Dit is in lijn met het gestelde in uw eerdere brief dat de voicemalls van
twee bewindslieden zijn afgeluisterd.

Hieronder de uitgeschreven teksten.
Pagina 1 van 4

Oe Minister-president:
''Goede bijeenkomst gehad in Parijs. Komt er op neer dat nu de Fransen, met ook
waarschijnlijk Amerikanen en Britten vandaag een eerste actie doen. Wij zetten
nu in op snelle besluitvorming in NAVO,. we bieden daar informeel aan .dat voor
ons heel belangrijk is, duidelijke terms of referem;e en dus mandaat en ook een
exit-strategie en naarmate dat beter gel'1ef!JettJ is wij bêreidzijn om o(;k naast
tank, vliegtuig en de Haarlem ook ter kijken naar Fï6's. Wij blêden dat niet aan,
(onverstaanbaar, red.) waar over te praten is is geen aanbod, daar ;s dan over te
praten."

Datum

J augustus 20U
l(el1lmeri(

2011-2000305876

Oe minister van Defensie:
"Uri dit is Hans. Het is kwart over tien, ik begrijp dat er in het NRC een vernaaI
komt dat er ruzie is tussen jou en mij over die reddingsactie in Libië. Ik heb mijn
vooriichting dringend verzocht het vuurtje uit te trappen, omdat het natuuriijk in
geen van ons beider voordeel is als dit op een of andere manier verder voedsel
krijgt. Ik hoop ook dat jouw vooriichtlng hetzelfde gaat doen, we moeten dit niet
hebben. We spreken elkaar vandaag nog wel. Groetjes, hal. "
Andere media namen de berichtgeving van Eén Vandaag beperkt over (zoals de
Telegraaf), maar er wordt geen nieuwe informatie aan toegevoegd.

Aclvles/actie

lET
.!

17
I

b

.

Vanuit de SP, te zien in de ult~ending, en vanuit de PvdA via Twitter wordt
aangekondigd dat deze uitzending nog wel een vervolg krijgt en dat er verder

ont;;;.'t°rden~.

~
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Dablm
3 augustus 2011

Kenmerk
2011-2000305876

f~

\,~
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Toelrdlting~'
Eén van de diensten die bij mobiele telefonie hoort, is de mogelijkheid om op
afstf.ild vanaf ~n willekeurige telefoon de voicemail van de eigen mobiele
telefoon te beluisteren. Om misbruik te voorkomen is dit afluisteren beveiligd met
een pincode. Bij Vodafone is deze pincode standaard ingesteld op 3333. De
gebruiker kan deze pincode zelf met zijn mobiele telefoon wijzigen in een eigen
pincode.

Datum
3 augustus 2011

Kenmerfc
2011-2000305876

Vodafone had sinds 2007 voor grootzakelijke klanten de mogelijkheid
afgeschermd om met deze standaard ingestelde pincode via eenwillek.eurige
andere telefoon voicemailberichten op afstand af te luisteren. Echter door een
fout bij Vodafone is het sinds november 2010 mogelijk geworden om deze
standaard pincode daarvoor wel te gebruiken en is het misbruik dat door EenVandaag is aangetoond, mogelijk geworden. Vodafone was niet op de hoogte van
deze fout totdat EenVandaag deze publiekelijk maakte. Ook de overheid was niet
op de hoogte van deze fout.
Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van de EenVandaag uitzending op
23 maart 1011 onderzocht in hoeverre misbruik is gemaakt van de tijdelijke
kwetsbaarheden in het voicemailsysteem van Vodafone.

\.•.";

Voor het onderzoek heeft BZI< bij Vodafone de gegevens opgevraagd van de
abonnees die onder het contract vallen van de rijk$Overheid met Vodafone (meer
dan 100.000) en van wie de voicemallboxenopafstand zijn beluisterd. De
opgevraagde verk.eersgegevens beslaan de periode vanaf 1 december 2010 tot en
met 8 april 2011. Het bleek om een zeer beperkt gebruik van deze voorziening te
gaan voor een zeer beperkt aantal telefoonnummers (minder dan 0,2%). Of voor
dit beluisteren van de voicemallboxen de standaard pincode of een persoonlijke is
gebruikt kon niet worden vastgesteld, omdat deze informatie niet wordt
geregistreerd. Het gaat zowel om legitiem gebruik van deze voorziening als om
mogelijk misbruik. Vervolgens is onderzocht of de zakelijke nummers van
bewindslieden en topambtenaren op deze lijst voorkwamen.
Geconstateerd is dat van twee ministers de voicemallbox op de zakelijke mobiele
telefoon op afstand is beluisterd in de periode 21 tlm 24 maart 20U. De inhoud
van de voicemailberichten wordt door Vodafone niet bewaard en is ons dus
onbekend. Omdat et geen concrete aanwijzingen waren, dat de staatsveiligheid in
het geding zou kunnen zijn geweest, is geen nader onderzoek verricht.

Het Onderzoek heeft: zich gericht op de zakelijke abonnementen bij Vodafone
onder het contract van OT2010 en niet op abonnementen bij andere providers of
privé abonnementen. Ook de telefoonnummers van de Kamerleden zijn niet in dit
onderzoek betrokken.
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Van:
Verzonden: donderdag 11 augustus 2011 19:24
Aan:
Onderwerp: nota
terinfo~

.I'
\\,.,..<;.<;f
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Van:
Verzonden: vrijdag 12 augustus 2011 17:12
Aan:
Onderwerp: Factsheet Vodafone.doc
Alvast een aanzet.

\

'.-J
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Van:
..-.
Verzonden: maandag 15 augustus 2011 17:42
Aan:

Ond"'rp: Vraag en antwoord AO dienstvertening Vodafone 14 september 2011.doc
Hoi.-'
Na wat gezeur met de telewerkvoorziening (bleef hangen en zo). Maar via Intemet versturen wilde ik dit keer
niet ;-)

Graag je mening
Groeten• • •

(.-

":;"41<";"

.~

..'.
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Van:

M_''''_'''-_--'~l''''_l'._.-'''~-.v._~'FJ':'.~
...'':'t'I'l'.''''_~ -...."""""'_~~'<W<".W<O:

__

Verzonden: dinsdag 16 augustus 2011 15:33
Aan:
Onderwerp: Factsheet VodafOne
Ujkt me goed. Zie aanvullingen en tekstuele verbeteringen.
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Bericht

Van:
Verzonden: dinsdag 16 augustus 20.11 15:45

Aan:
Onderwerp: Vraag en antwoord AO dienstverlening Vodafone 14 september 2011
zie aanvullingen.
Ooen we de Kamervragen (met antwoord) en de nota aan minister bij het dossier?

&

16-4-2012
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-'-------------------Van:
Verzonden:

Aan:

cc:

Onderwerp:

S(nektekst

Vraag en éIIllWoord

Vodafone.doc

Aa dlenstver.••

FacbIfIeet

Vodafone v2.doc

Hoi

_

Hierbij de bijgestelde versies en een spreektekst.

..

1

(
·

,I

-------------~......---.-Van:
Verzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:

Vraag vanul de Tweede Kamer navop afstand beluisteren voicemail

Best:eje.'• •
Naar aanleiding van de bevinding dat vanuit het gebouw van de Tweede Kamer de voicemail van een
van de bewindslieden is afgeluisterd, heeft de Tweede Kamer intern onderzoek geel.,,,,. J~; lijkt
dat minstens 11x (op 22-03) het mobiele voicemailnummer van Vodafone is ge""· ." ,," '. '. . '.. ..... •
Een van deze keren is daadwerkelijk te herleiden tot het aftuisterenvan een vafl dè ' "wJnClS'ïtlêh, de
overige 10x niet. In de .eerste uitzending van EenVandaag was te horen dat leden van de Tweede
mer eveneens zijn afgeluisterd. Om die reden wenst de ~
. . ," c', ..,m.eri,Q~it;htin welke
icemailboxen vanuit het gebouw van de Tweede K a m e , , - z i j n beluisterd. Daarom
hierbij het verzoek om een lijst van de mobiele nummers van deze voicemallboxen op basis van de
logging die jullie hebben bewaard.
i

f''{ast bedankt voor de medewerking.
".,.,./

Met vriendelijke groet,
senior beleidsmedewerker

Schedeldoekshaven200

I 2511 EZ I Den Haag I

ostbus 20011 I 2500 EAI Den Haag

p:llwww.ml·nbzk.n·' •..............•.•........................... ~ ...................................•..
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

17

TO:_· •

Ik kom zsm terug met een antwoord op je vraag.

- ----Ori inal Me

m:

t: vrij

ag 19 augustus201115:02

Cc:
Subject: Vraag vanuit de Tweede Kamer nav op afstand beluisteren voicemail

Naar aanleiding van de bevinding dat vanuit het gebouw van de Tweede Kamer de voicemail van een
van de bewindslieden is afgeluisterd, heeft de Tweede Kamer intern onderzoek gedaan. Daaruit blijkt
dat minstens llx (op 22-03) het mobiele voicemailnummer van Vodamne is gebeld
Een van deze keren is daadwerkelijk te herleiden tot het afluisteren van een van de bewindslieden, de
overige 10x niet. In de eerste uitzending van EenVandaag was te horen dat leden van de Tweede
Kamer eveneens zijn afgeluisterd. Om die reden wenst de Tweede Kamer .inzicht in welke
zijn beluisterd. Daarom
voicemailboxen vanuit het gebouw van de Tweede Kamer
hierbij het verzoek om een lijst van de mobiele nummers van deze voicemallboxen op basis van de
logging die jullie hebben bewaard.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
/~pnior beleidsmedewerker
~..'

-.

Ministerie vanBZK

Schedeldoekshaven 200

I 2511

EZ

I Den Haag

Postbus 20011

http://www.mlnbzk.nl

I 2500 EA I Den Haag

..

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

..

************************************************************************

~***********************
'..
'.'..1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
fii
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risiCO's verbonden aan ftèt elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information thatis not intended for you. If you are not
the addressee or ifthis message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no Iiability for
damage of êlny kind resulting from the risk inherent in the e'ectronlc transmission
of messages.

************************************************************************
************************

,

...

'I.t;°

l

..

2(

---------------Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

--

_ u s t u s 2011 15:42

22

2

RE: Vraag vanuit de Tweede Kamer nav op afstand beluisteren voicemail

Hoog

Urgentie:

Ik moet je dinsdag ochtend a.s. de informatie kunnen verschaffen. Is dat ok?

-----Ori inal Messa

m:
nt: vrijdag 19 augustus 201.1 15:02

~:-

.""".)Jbject: Vraag vanuit de Tweede Kamer nav op afstand beluisteren voicemail

2

Beste

Naar aanleiding van de bevinding dat vanuit het gebouw van de Tweede Kamer de voicemail van een
van de bewindslieden is afgeluisterd, heeft de Tweede Kamer intern onderzoek gedaan. Daaruit blijkt
dat minstens 11x (op 22-03) het mobiele voicemailnummer van Vodafone is gebeld
Een van deze keren is daadwerkelijk te herleiden tot het afluisteren van een van de bewindslieden, de
overige 10x niet. In de eerste uitzending van EenVandaag was te horen dat leden van de Tweede
Kamer eveneens zijn afgeluisterd. Om die reden wenst de Tweede Kamer inzicht in welke
voicemailboxen vanuit het gebouw van de Tweede Kamer
zijn beluisterd. Daarom
hierbij het verzoek om een lijst van de mobiele nummers van deze voicemailboxen op basis van de
logging die jullie hebben bewaard.
Alvast bedankt voor de medewerkîng.
Met vriendelijke groet,

"'~ker
........................ &

:

:

lil

·it

a

:

..

Ministerie van BZK

I 2511

Schedeldoekshaven 200
• . • • • • "-

,

:

lil

EZ

I Den

Haag

I

Postbus 200111 2500 EA

I Den Haag

..

http://www.minbzk.nl ............................................•.•......•..................

************************************************************************
************************
Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient uin het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort,
nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties
1

worden niet geaccepteerd.
)-

************************************************************************

*******************~****
r"
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 mefdenen het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor .schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may containinformation thatis not intended for you. If you are not
the addressee orif this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State aecepts no liability tor
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronie transmission
of messages.

************************************************************************
************************
..'

z

---

23

-----------------.,..,
Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

RE: Vraag vanuit de Tweede Kamer nav op afstand beluisteren voicemail

Onderwerp:

Prima.
Hierbij tevens (ten overvloede) het verzoek om deto.gging sowieso nog.tebewa.ren totdat wat ons
betreft ook de politi.eke aandacht ervoor is verdwenen.
Met vri.endelijke groet,

.Ji~i~t~ri;.~~~.

'6zi('

.
Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag

••'

lil,. ", ..!~~ ,.•_., •.•..,•..IU'!,~.l!;,~_l!I.II·•••••••.- •

ti .-•. -

••••. -

-. ,-

' ••

o• • • •

http://www.minbzk.nl

.

-----Oors . I"()n~eli"k bericht----Van:
verz
en... :..vn
-. ·.o
•.;.d. •.•.a.n
•. .•. d
19 augustus 201115:42
Aan:

cc:

Onderwerp: RE: vraag vanuit de Tweede Kamer naV op afstand beluisteren voicemail
entie: Hoog

' :'l

~ moet je dinsdag ochtend a.s. de informatie kunnen verschaffen. Is dat ok?

Beste_
Naar aanleiding van de bevinding dat vanuit het gebouw van de Tweede Kamer de voicemail van een
van de bewindslieden is afgeluisterd, heeft de Tweede Kamer intern onderzoek geda~.
ruit bli"kt
dat minstens 11x (op 22-03) het mobiele voicemailnummer van Vodafone is gebeld...-....
Een van deze keren is daadwerkelijk te herleiden tot het afluisteren van een van de bewindslieden, de
overige 10x niet. In de eerste uitzending van EenVandaag was te horen dat leden van de Tweede
Kamer eveneens zijn afgeluisterd. Om die reden wenst de ~icht in welke
voicemailboxen vanuit het gebouw van de Tweede K a m e r " " " , , - zijn beluisterd. Daarom
hierbij het verzoek om een lijst van de mobiele nummers van deze voicemailboxen op basis van de
1

-.

...

logging die jullie hebbell bewaard.
:.

Alvast bedankt voor de meqe.werking. .
ir irl'

"~l "'J'''4j~{t

••

Met vriendelijke groet,
senior beleidsmedewerker
J;.-....

A

.... .. ................•...............•...
~

~

Schedetdoekslla"ên 200
• • • • . • • 1·1 • • • • • . •

c- • • • • . • • . • • • • • • • • ·•·

http: IJww""~rtd-n6zk.nl,.,

~

~

•••.•.•....•.•.

f 2511 EZI Den Haag

~

..

r

Postbus

;zooi:l.i· 2slGEAI Den Haag

·. • • • • 1·1 • • . • • • • • • • • • • • . 11:1 • • • ' :• • • • '.1 • . • • • • • •

c·a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

************************************************************************
***********************

~zoekt

u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?

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

************************************************************************
************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocbt dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
is message mav containinformation that is not intended foryou. If you are not
e addressee orif this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform thesender and delete the message. The State accepts no Iiability for
,'flmage of any kind resulting from therisk inherent in the eleetronic transmission
""'óf messages.

l

************************************************************************
************************

2

i

~)

-

.

-----------------------~UgU·stu·S·2·0·1·1~8111J:16'········
Van:
Verzonden:

Aan:

Re: Vraag vanuit de Tweede Kamer nav op afstand beluisteren voicemail

OndelWerp:

-

- . mag ik jouw 06 nog eens hebben? Dank,

Sent from my iPhone

On 19 aug. 2011, at 15:03,

a

> Beste
>
Naar aanleiding van de bevinding dat vanuit het gebouw van de Tw(!ede
Kamer de voicemail van een van de bewindslieden is afgeluisterd, heeft
> de Tweede Kamer intern onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat minstens
..... l1x (op 22-03) het mobiele voicemailnummer van Vodafone is gebeld
"""/. . . . . . Een van deze keren is daadwerkelijk te herleiden tot
>~van een van de bewindslieden, de overige 10x niet. In
> de eerste uitzending van EenVandaag was te horen dat leden van de
> Tweede Kamer eveneens zijn afgeluisterd. Om die reden wenst de Tweede
> Kamer inzicht in wel.k.e voicemailboxen vanuit het gebouw van de Tweede
> Kame~ijn beluisterd. Daarom hierbij het verzoek
> om ee~ nummers van deze voicemailboxen op basis
> van de logging die jullie hebben bewaard.
>
> Alvast bedankt voor de medewerking.
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
>·slelnliolr'blel!llelid'slml.e1d1e1w1e·Uer

>

"""

..

, :

' . ' '._ tI.o • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • .

ti., • • • . • • • . ti

0. iJ.e •.••••.•.•

",) Ministerie van BZK

>
>
> SChédeldoekShaven 200 .1 2511 EZ I Den Haag 1_ _
> Postbus 200111 2500EA 1 Den Haag
> .. ,:.•... '._ •...•......•.......
>
>
>
> http://www.minbzk.nl
>
·
ti.,. '., ••
tI.o • • • 0 . • • :• • • • • • • • • '._

11 • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . •

11 •.•••

tI.o

8._ • • • '.8

tI.8 •. 0 • • • • • • • • • •

tI.o • • • • :.

> ..
>
>

> **********************************************************************
>**************************

>
>
>
>
>

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een
geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart,
rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig
1

> identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.
> legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

>
..
> **********************************************************************

> **************************

> Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
> geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
> verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Oe Staat
> aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
> houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
>
> This message may contain Information that Is not intended for you. If
> you are not
> the addressee or If this message was sent to you by mistake, y()u~r~~l;Iested to
> inform the sender .and del.ete the message. The State aceepts na IlàllJl1:tW fot
> damage of any kind resultlng from the risk Inherent In the elearonlc:tral1smisslon
>of messages.

>********************************************************************************
****************

, .. ~

2

..

'.

?age lof I

Van:
Verzonden: dinsdag 23 augustus 20119:34
Aan:
Onderwerp: [Bericht Encrypted)Vraag

Beste"

me:

Bij deze oDS tw rd. DepassW()td stuur ik Je hîe
~$MS
811
Uit onze loggings blijkt NIET dat er lIkeer op 22 l'Il881't vtu1uithet
gebouw van de 2delauner op afstand voicemail is uitgeluisterd.

oo

ma

Zullen wij vanmiddag contact hebben over het verschil? Het is hoogstwaarschijnlijk te
wijten aan het feit dat onu logging louter succesvolle pogingen weergeeft.
Hartelijke groet t

,,'*
'~,

16-4-2012

.

Vraag Ministerie Binnenlandse zaken:
Naar aanleiding van de bevinding dat vanuit het gebouw van de Tweede Kamer de voicemail ",~neen

van de be.windsliedenis afgeluisterd, heeft de Tweede Kamer intern onderzoek.ged_~
. •'.•'·.·. ,.: ,. "~., ,. ,. :.·~.; ,. it u
. •J. .·I•.·. '.•JJ.".Jijkt
dat minstens 11K (op 22-03) het mobiele voicemailnummer van Vodafone is gebele' . ."
• Een
van deze keren is daadwerkelijk te herleiden tot het afluisteren van een van de bewinè:fslï~efl, d'e
overige lOx niet. In de eerste uitzending van EenVandaag was te horen dat lèden van de Tweede Kamer
eveneens zijn afgeluisterd.
Om die redenw ,·"de,l .·edê;lamerinzicht in welke voicemailbo~n vanuit het gebouw van de
Tweede Kamer; .
. ..
. '. zijn beluisterd.
Daarom hierbij het verzoek om eÉm lijst van de mobiele nummers van deze voicemailboxen op basis van
delogging die jullie hebben bewaard.
J;I,
..

.•.· ·•.•.•iI.·
...<••••

I.•.•.
l .( ·
...

Antwoord Vodafone :

. ilegio vanuititijdstip"M'"

<!;~ek'n~;mer:

. . .'::l:~!~~!~i.?!<!I. . ~9.~~~~:~Jj~~!,?~~~r:::::::::<:.:::<::::<:::::<::::::::::::::::~l
f<::<~~~:'~}~r«<:~~~tt~~;;~~I<-' .

-----u.."--"----__ "- : u :,

i 317031322111 00-02-201117:00:211

61

""'i'ijrii~~~'~-"~~:~~ii'~~:i~::!-""

·········,·····ii!

"~~=1_~t~r::~==~
"..
.
.
. ·..
·~.!.~~·~~,;~·i ~~~;,~ ~~~~~,:~?_i_

u.u--.. - ... u-..

~~l

:.....:~-~!-~~~-~.~.L~~!:~~J . ~·!~~~~-i . . . . -.. - -. . . . . -·-_. -.. .!~j

,:~I1;;I!::~~~=~;

Bovenstaande tabel geeft aan in de periode 1/12/2010 -1/4/2011 wanneer vanuit het nummer• •"
_
naar Vodafone voicemail is gebeld.
In de periode tot 23 maart 2011, 17.45 uur is het niet bekend of de PIN 3333 was of niet. Daarna was
het alleen rnogelijk om op afstand Vodafone voicemail te beluisteren, als de PIN ongelijk aan 3333 was.

2

Page 1 ofl

Van:
Verzonden: dinsdag 23.IJU'ustus 2011 10:10
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: [Bericht EncryptedJVraag
Beste_
Dank. Ik wacht het SMSje af.
De Tweede Kamerb$sctlikt over een log met daarin de lijfJen dateengeSprek1t€)tSt$nd is gekomen met de
voicemail centrale. Daaruit kán inderdaad niet worden afgeleid dat het daadwerkelijk is gelukt om voicemail te
beluisteren.
Met vriendelijke groet,

e,.·_

..•..•.....•••....•.•.•.....•..........•.•...........•.........••....•..
Ministerie van BZK
Director••t çenc!~••' 0.. anisa~e en Bedrijfsvoering Rijk
Schedeldoekshaven 200 12511 EZ 1 Den Haag 1 - '
Postbus 20011 1 2500 EAI Den Haag
••..• I, • • • • a.I • • . • ·• • • • . • . • • • . • . • • • • • • • • • • • :• • • • • . • . • • 1.1

a

..

.••........•...•.•••••.•...........•..•....•........•.•.•••••....••.•...
-----()(Jr5fJronkelijk bericht----

..

Van

..

:.~3aUgustus 20119:34
Onderwerp: [Bericht Encrvpted]Vraag

Bes~
Bij deze ons antwoord. De password stuur ik je hierna per SMS toe.
Uit onze loggings blijkt NIET dat er 11 keer op 22 maart vanuit het
gebouw van de 2de kamer op afstand voicemail is uitgeluisterd.
ZW1en wij vanmiddag contact hebben over het verschil? Het is
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat onze logging louter succesvolle
pogingen weergeeft.
Hartelijke groet,

16-4-2012

.....
••

z

Page lof I

Van:
Verzonden:

dinsdag 23 augustus 2011 11:32

Aan:

CC:
..-.
Onderwerp: Vodafone logging
Gevoeiigheid: Vertrouwelijk

Bes~
Bijgaand het onderzoek vanuit Vodafone naar het belgedrag vanuit de Tweede Kamer op de voicemail
centrale van Vodafone.
Twee opmerkingen daarbij:

i

• Ze hebben alleen geregistreerd wanneer voicemail is beluisterd, dat wil zeggen dat dan toegang is
gekregen tot een voicemailbox. Het verschil tussen deze logging en die van jou is waarschijnlijk te
verklaren doordat in een aantal gevallen wel verbinding is gemaakt met de voicemail centrale Gouw
logging) maar geen voicemail is beluisterd (bijvoorbeeld omdat er een effectieve pincode, anders dan
'3333' in werking was).
• In de logging zitten ook gevallen die volstrekt legitiem zijn. Zeker nadat het lek in de avond van 23
maart was gedicht, kan alleen nog maar legaal op afstand de voicemail worden beluisterd.

"

L0'w..;.,;;..l

Ik hoor graag de uitkomsten van verder onderzoek bij jullie en eventuele vervolgstappen richting
EenVandaag.
Het spreekt voor zich dat bijgesloten informatie persoonsvertrouwelijk is.
Met vriendelijke groet,

•

senior beleidsmedewerker
• .•.•.•.••.•• a

a._:

a .•• :

:

a

a·

a

tI._

w·

Ministerie van BZK
Directoraat Gener.al OrganiSéltie en Bedrijfsvoering Rijk
schedeldoekShàvel'lZOO I.2S11EZ I Den Haag
Postbus 20011 I 2500 EA I Den Haag

I_

.... ......•..• •.•.............................. ... ......•...••.•.....•
:

~

:

~

http://www.minbzk.nl
. . . . . . . . . . . . :• • • . • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • :. . • • 11 • • • • • • • . • • • . • • • • • • · • • ·• • •

16-4-2012

Vraas Ministerie Binnenlandse zaken:
Naar aanleidiri, van de bevinding dat vanuit~hetgebouw van de Tweede Kamer devoicernaUvaneen
van de bewindslieden is afgeluisterd, heeft de Tweede Kamer intern onderzoek gedaan.~,.,dti"'lijkt
dat minstens llx !op 22-03) het mobiele voicemailnummer van Vodafoneis gebel~ Een
van deze keren is daadwerkelijk te herleiden tot het afluisteren van een van debeVtfind$i~èn,~ê
overige lOx niet. In de eerste uitzending van EenVandaag was te horen dat leden van de Tweede Kamer
eveneens ~ijn afgeluisterd..
Om die reden VtfC1J",~~~J!.C1J~~C1J)~mer.inzicht in welke voicemailbo)(ên vanuit het gebouw van de
TweedeKamer...; ..:.."'.~""' 'tijn beluisterd.
Daarom hielibij hetve~oekGmeen lijst van de mobiele nummers van deze voicemaUboxen op basis van
de logging die jullie hebben bewaard.

Antwoord Vodafone :

Bovenstaande tabel geeft aan in de periode 1/12/2010 - 1/4/2011 wanneer vanuit het nUmmei
•
, - - a a r Vodafone v.icemail is gebeld.
In de periode tot 23 maart 2011, 17.45 uur is het niet bekend of de PIN 3333 was of niet. Daarna was
het alleen mogelijk om op afstand Vodafone voicemail te beluisteren, als de PIN ongelijk aan 3333 was.

:

Bericht

Page I of I

Van:
Verzonden: woensdag 24 augustus 2011 17:43

Aan:
Onderwerp: FW: ter info: retour Minister

Voor jou

[I

----OO~p~n~ijl<berfcht----

Van:
Vi

24 augustus 201114:37

Aan
OndêIWèrP:terinfó: retour Minister
Hoi.
ter info - retour met opmerking SG en paraaf Minister.

Groet~

Met vriendelijke groet,

...
.....
BZK

Bezoekadres
SchedeIdoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

16-4-2012

Postadres
Postbus 20011
2500EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan
OGOBlVODl

Van

DId:tQR
4 IJUgllSl:lls 2A)11

hota

KtlnmeI'k

Oplegnota bij Kamervragen Vodafone

. .,...
Aanleldlng/probleemslElllng

2011-Z00033&612
BVlllflen
3

.

Een fout van Vodafone maakte het tijdeiijk mogelijk dat derden de voicemail van! .'
mobiele telefoons (waaronder mobiele telefoons van een aantal bewindslieden)
ten onrechte op afstand konden beluisteren. Op 23 en 24 maart jl. berichtte
EenVandaag hierover. U heeft: de Tweede Kamer hierover op 24 maart
geTnformeerd. Op 29 juni heeft: u de Tweede Kamer een brief gestuurd, onder
andere over het resultaat van onderzoek naar mogelijk misbruik als gevolg van de
fout van ~v.gdafone.Deze brief Is voor uw informatie bijgevoegd.

_- - ~ 1)_~;;_'~~~;"\if

Op 14 juli 2011 best$dde EenVandaag aandacht aan het onderzoek en leverde er
stevige kritiek op. In het verlengde hiervan heeft Van Raak (SP) Kamervragen
gesteld.

')

2

Advies/actie

U wordt geadviseerd kennis nemen van de Kamervragen en in te stemmen met
d~ beantwoording ervan. De beantwoording Is In lijn met de brief van 24 maart en
de brief van 29 juni. De kritiek van l:enVandaag wordt niet gedeeld.
Toelld1tlng

Voor verdere toelichting verwijs Ik naar de Nota "Vodafone Voicemall Incident
vervolg 14 juli 2011", die u parallel aan deze nota wordt aangeboden.
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Van:
Verzonden: donderdag 25 augustus .2011 9:52

Aan:
Onderwerp: FW: ter info: retour Minister

Met vriendelijks groet,
..
·.1.....,."·.1.·."TL
. '.·."··'.r .
CiilJfmnere.,,(}seniQr beleidsmedewerlrer
k(",iÎl#f!J~Y-q!Jilli_~Z4Ire" en Koninkrijksrelaties
o.c..•.•• ,

Cl esehedêlfJOibhliven200
12511 EZ I Den Hoa"
11 2500 EA I Den Haag

.

.

http://www.ri jksoverheid.nl
Sa:men met è-e miniSferie.~ optimaliseert en fadliwert DG aaR de hedriif.~voering en organisatie van bet Rij\l:. i.:o kM het Rijk zijn nmatschappelijke fnnctie beter

vervullen.
Bevciligingsbcleid rijksovemeid:
.. Inforlllatiebeveiligi!lg is en blijft ".eli vel'illltwc-ordelijkilekl vall bet Iijllmall3ilemexlt
• Het primaire uitgangsplJl1t vOQriniilnnatiebeveiliging is enbhjfl nsieom3llllgemeni
• ~ klassieke infunnatiebcveiligingsaartpak waartlij inperking v/ln mogelijkheden de !l<weoÎ.O<1n v(Illl1maakt plaats voor veilig f.'lCÉÎitereo
• Methoden voor rubriceling en contillue evaluaEie elvan zijn baoteerblU'.r 1)111 onder· en overmbEicering Ie V(IOlkomen
• Naast aandaçht voor neiwerklJ.;wedtgmg meer llliIldacltt voor gegevensbeveiliging
· Verantwoord en beWIL~t ge!l.rag van men.'lel1 is essenlieal voor een goede infol1liatiebeveiHging
- Kaders en maatregelen worden overhel(/sbreed afgesproken en ingezet lil uitz....nderingsgevallen word! ... in overie.g ... afgeweken
.. Kennis en expertise zijn essentieel voor een tookomstva~ intimnatiebeveiligingen moeten (cemraal) geborgd worden
• IIIformatiebevci.liging vereist eeni.ntegxale aanpak

;;:a.;nkelljk berid1t---Verzon",,: Woensdag 24 augustus 201117:43

Aan. . . . .
Onderwerp: FW: ter info: retour Minister
Voor jou

,~J

---Oorspronkelijk berid1t----Van:
Verzonaen: woensdag 24 augustus 201114:37

Aan,-,
Onderwerp: ter info: retour Minister
Hoi • • •
ter info - retour met opmerking SG en paraaf Minister.
Groet._

Met vriendelijke groet,

Bezoekadres
Sd1edeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

16-4-2012

Postadres
Postbus 20011
2500 fA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse laken en
Koninkrijksrelaties

Aan
Va••

nota

Oplegnota bij Kamervragen Vodafone

~~
2011-20003."2
BQIagen
3

Aanleiding/probleemstelling

Een fout van Vodafone maakte het tijde6jk mogelijk dat derden devoleemall van! .. _..• ··--ii!IMI;.ii.lrEt:~:t
mobiele telefoons (waaronder mobiele telefoons van een aantal bewindslieden)
ten onrechte op afstand konden beluisteren. Op 23 en 24 maart jl. berichtte
EenVandaag hierover. U heeft: deTweede Kamer hierover op 24 maart
geinformeerd. OP 29 juni heeft: u de Tweede Kamer een brief gestuurd, onder
andere over het resultaat van onderzoek naar mogelijk misbruik 11I1sgevoig van de
fout van Vodafone. Deze brief is voor uw Informatie bijgevoegd.
Op 14 juli 2011 beste~de EenVandaag aandacht aan het onderzoek en leverde er
stevige kritiek op. In het vet1engde hiervan heeft Van Raak (SP) Kamervragen
gesteld.
Advle!i/actle

U wordt geadviseerd kennisnemen van de Kamervragen en In te stemmen met
d~ beantwoording ervan. De beantwoording is In lijn met de brief van 24 maart en

de brief van 29 juni. De kritiek van EenVandaag wordt niet gedeeld.
Toelichting

Voor verdere toelichting verwijs ik naar de Nota "Vodafone Voleemall Inddent
vervolg 14 juli 2011", die u parallell1lan deze nota wordt aangeboden.

Pagina 1 van 1

.J

~

,""

.

o

"'.

..

_.

Bericht

Page 10fl

Van:
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 10:22
Aan:
Onderwerp: Onderwerpen voor het ICCIO weekbericht
Collega's,
Hierbij de onderwerpen voor het ICCIO weekbericht
Deadline vandaag 17.00 uur

N

Met vriendelijke groet,

Schedeldoekshaven . 5 1 1 EZ 1Den Haag
Postbus 2001112500 EA I Den Haag

16-4-2012

I• • •

3/

Bericht

Van:
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 16:03

Aan:
CC:
Ondenuerp: weekbericht bijdrage kamervragen vodafone31-DS-2011.doc
Hoi
Hierbij mijn bijdrage aan het weekbericht.
Groeten,

7

•

16-4-2012

Page 1 ofl

Een fout van Vodafone maakte het tijdelijk mogelijk dat derden de voic:email van mobiele
telefoons (waaronder mobiele telefoons van een aantal bewindslieden) ten onrechte op
afstand konden beluisteren. Op 23 en 24 maart berichtte EenVandaag hierover. De Tweede
Kamer is hierover op 24 maart gEinformeerd.
<htto:llwww·rljksoverheid.nllbestandenldocumenten-enpublicatiesJkamerstukkenI20111031251readie-afluisteren-van-mobie/e-telefoons-bij-deoverheidlreadie-afluisteren-van-mobi@/e-telefoons-bij-de-overheid.pelf> Op 29 juni is aan
de Tweede Kamer een brief gestuurd, onder andere over het resultaat van onderzoek naar
mogelijk misbrylk als gevolg' van de fout van Vodafone.
<htt: www.rI'ksoverh id.nl bestand n 0 menten-enublicaties 'kame tuk en '2011 'Q '3a
(st. nd-afluis e
n-mobiele-tJ ··efo s-bi 'de-overheidlkamerbrlef-ovet-op-à(stanq-afluisteren-van-mobiele-telefDOnS-lfjij-;déoverheid.pdt>

11-'"

Op 14 juli 2011 besteedde EenVandaag aandacht aan het onderzoek. In het verlengde
hiervan heeft Van Raak (SP) kamervragen gesteld. De beantwoording hiervan treft u aan
via de volgende link https:llzoek.officielebekendmakinqen.nllah-127245.pdf(staat niet
niet op rljksoverheid.nl, Als dat voor vrijdag wel het geval is, dan moeten we daarnaar
verwijzen i.p.v. officiëlebekendmakingen.nl)

. . . ,

. 5<'

• ~/$'.

t~..J

I
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Van:
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 16:53
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: weekbericht bijdrage kamervragen vadafone 31-o8-2011.doc
Nu meteen betere link in het document.

Met vriendelijke groet,

...•.•..•.••.••.•..•....•••••••.•....•••••.........••.•........••••....•
Ministerie vanBZK
Directoraat Generaal 0

anisatie en Bedrijfsvoering Rijk

(''''''
'~,.,,;JI

Schedel Oe
aven 00' 2511 EZ , Den Haag , _
Postbus 20011 I 2500EA I Den Haag

••.•••.•.•.•••.•.••.••••••.•.•.•.•••• _._ • • • • a._

a·•••.•• a .•••••••••.•.• :••.•• " ••.•••

-----OOrspronkelijk bericht-----

Van:

verzond..: wOensdag 31 augustus 201116:03

~~.-..

ollClélWelp: weekbericht bijdrage kamervragen vodafone 31-08-2011.doc
Hoi
Hierbij mijn bijdrage aan het weekbericht.

-

Groeten,

16-4-2012

"w

Een fout van Vodafone maakte het tijdelijk mogelijk dat derden de voicemail van mobiele
telefoons (waaronder mobiele telefoons van een aantal bewindslieden) ten onrechte op
afstand konden beluisteren. Op 23 en 24 maart berichtte EenVandaag hierover. De Tweede
Kamer is hierover op 24 maart geïnformeerd.
<htto:llwww.rljksoverheid.nllbe$tanden/documenten-enpublicaties/kamerstukkenI2011103125/react/e-afluisteren-van-mobiele-te/efoqns-bij-deoverheidlreactie-aflulsteren-van-mobie/e-te/efoons-bij-de-overheid.pdf> Op 29 juni is aan
de Tweede Kamer een brief gestuurd, onder and~re over het resultaat van onderzoek naar
mogelijk misbruik als gevolg van de fout van Vodafone.
<htto://www.rljksoverheid.nVbestanf[enldoCt;imenten..enoublicatlestkamerstukkenI2011/()6/3Qlop-a~l!and-aflulsteren-van-,!,oblele-te/efqons-bij

de-overheidllgJmerbrlef-over-.op-afStand-afluisteren-van-moPiele...te/emons-bij-de-.
overheid.pdf>
Op 14 juli 2011 besteedde EenVandaag aandacht aan het onderzoek. In het verlengde
hiervan heeft Van Raak (SP) kamervragen gesteld. De beantwoording hiervan treft u aan
via de volgende link <http://www.rljksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/kamerstukkenI2011108/29/beantwoording-kamervragen-afluisteren-mobieletelefoons-van-ministerslbeantwoording-kamervragen-aflulsteren-moblele-telefoons-vanministers-meroed.odf>
.'
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hief()v~rQp

24linaart g~tnf()rllleerd.
<htt/J:lIwww.rliksoverileid.nllb@stálfdenldoatimèl1lJen-tr:.nf!ub!(@tièslkfimérstukft;'-f1l~fJ:j,ll.~'li• •fllVi$tef!Ja-.

van-m()blele.,telefpon~-bÎi-de-overhf:iJJl.reaçti~"ilflUlstemn

vap-mtlbiele:.~lefQ..Q!).$:-fl/i::.t(~~gyli:r/iJ(#id.p,df>Q~·a~jqnii$
aan de>t'weede Kamer een brief gestul4lrd, onélerandere over

het. r~...lta~t~an

~ev·

ol1df*:~eknaar

a fout '\lan

.

ne.

lll()gelijk mi$~lT'.Ijk als
.

oPt~'j~1jîO~tfiJes.lt~dêÎé!Eên\tari(jàa9

)

Van

aan het

oru:lerzli)ek.ln hêt verlen9~ehiervanheeft
Raak (SP)
kamel"Vragen.gesteld. Oe beantwoording hiel"Van treft u aan
via de v()lgende link
<htt/J:llwww.tiiksoverheid.nllbestandenldocymenten-enpukliGJt/(#slkfJlJ1f4rstukkerJI201110S129lbéantwpordiqgkamervt'8gen'"'lI,f1uisteren-'mobiele-telefoons-van-'
mii11.rslbeantwoortfHng""'Qrvragen-afluis~re,n-mQbigle

telefoqns-van-ministers.,merged.pdf
Terug naar boven

N

16-4-2012

.~.J

Van:
VeQ;onden:
Aan:
OndefW~p:

lullen we daar morgen even samen naar Idjken.

SS<tlptember 2011 17:05

From:
Sent:

To:
Subject:

tember 28,201104:42 PM W. Eutope Standard Time
rerefcflng NIeuwsuur ~

Ha
Zie
moeite. Groet,

agen ten behoeve van de voorbereiding van• • • • • • • Alvast dank voor je

1

Dag.

Als er vragen zijn die ik niet voorzie, maar wel kunnen opkomen zie ik je aanvullingen graag tegemoet.

-

Groet!·
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Page 1 af2

'.-.

~
_
~
_
~
_
I
i

l
"
"
"
"
"
,
,
,
,
"
_
~

_ _

Aan:
OnderwerÎ:

HOi"

,-J',
~'

Hierolld~r de

16-4-2012

ombouwing van mijn eerdere advies.

~

_

~

_

,
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Van:

Page 1 ofl

. - . .

Verzonden: woensdag 21 december 2011 12:16
Aan:
Onderwerp: FW: NCSS
Ter info

,

.I

Groet,

; EI.

16-4-2012

Bericht
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;b................................••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••• i••••~

_ •••••.•••••••••••••••••••••••••••• -

.,..•• ~ ••••••••••••••~ ••_

,..

V~

V8IZOIl!Ien: maandag 24 sepfsmIJer 20128:36
A8n:
....
_

0n!I8lWll1P: FW: Tekst VodalOOe volcemaII /nI:khlIll voor Eén Den Haag

iIî!IdIll c!efll8lllNlslllll meI I

. .'

Durin zit ook de mail V11113 &ug1l$IiIs. die ik nld meer ofzondellljl( heb.

Mei W'llmtleIij~ gmet,

IBIs naarbeneden SCRJlIen helpt weJllchL
Ik heb m1Jnreaclie gekoppeld aan de VllItJElR

van-,

Mi1riItIri>Mm~!!I!!!!~""nt;;;-·;;;··~····b;i;;ji;··_·····,,····_·_·············
.." .
DGOIJR. [~Mllirlgs/leleidlljik
Sch~ ZOOI ZJll EZllfflrHaagl H lOIJ
~ZOfJII.I1jOOBA Ilfflr Hilaff ..•._•....._...•..."...."...__........••.••.......•._......••-..
M

=iilttj)~;...
.W .

• ..• .

Jt

augustus 101118:19

~ RE: Tekst VO!fafune voloomaIIlndlfentvoor Ei!nOellHaa!J

~

V _ r Ik je reactie kan lezen ben je $prakelo~iItkan ik me bijna niet voorstenen gezien onze vorige lli!Sprekken dus nee.'n aan dat er technisch iets fout is
gegaan. !tOren graag alsnog je reactie.
1\iIvg,

1.2 .2 .i2iiLt__
ftpm:

Sl!In1i:

27-9-2012
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"

~
Danlr.lIODr F.! antwGllfden. Ik heb echter nog WI!I een paarvtagelt 0l4!f ïeantwoorclen. maarkan Je telefOllIsth niet beR!1I<en (lloanfe van jpilie ~lIBtdatje
In~beiltfwasl .

•

_rf
3

a

~

~~ii!iii~~iiii_--""""""""""""""""'-""""'"

,

,

"

,

=...

~jjbel(dliij·t.~~~_ _
~] lIllgUSb.I$ZlJU (6:52

ondlm!ierp: fW: Tellst Vodalilne VIIIcelnalllnddent!/ll(ll' Eén lJen tfililll

seste-'

Vla rnlfnptv. d~1 I
:reeg Ik jouw drijven (voor de volledigheid bijge\i"oetldl. Jouw tellst dien ik (oa.• te gebruiken voor een korte
Inteme rapportage aan de M'mister.
Ik heb echter de volgende wagen o__ dezIi! tekst. en neem aan dat lij de opsteUer bent, "..ndaar.
Afaemeen:

-VOllr wie Isdezli! tekst bedoeld: Is venond<!n naar EenVandaag en oak op onzewebsiteitleplaatst. deze l<!kstga Ik ook oog gebruiken voor het
Inform e ren van C81B. $IB en PlB.
-'Aan wie Is deze tekstverspt'l!ld: zie boVI!tI en daam..ast jullie.
-Met welk doel is dllU! tekst verspreid: Info lIOOl' Eenvandaag als antwoord opvragen lIallllun kant.
Inhoudelijk:

21-9-2012

.
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.t_.a_ _ _ ~. _ ,.._..,:

g;2I1"1l12~2
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~

_

_..

FW: TekSt VodaftJRe VlJ/QellIiIIIIlIcIdenI:'wor 6ên Den Haag

HIerbij de tl!kstvan. dadttdat ilcJe die al ~urd had. ZOU J~ een korte rappolta8e kunnen m.aken _~ezending aan ~wa"rmee we t!e
laak afsluiteR, de~~uitdegeco~rd8 blililll!! kunnoodaarbij.
Mvg.

Beste
hieIblj de lllkIt _Vodafoll •

• Is akkoord.

Mèt~glD6t

•••2··.

$

.

AffnI$èiIfe"".Btnnenklndle ZB,.", en Konir/kd}ksrelslie:>
or;oBR.lIIfflIIrra~Rij{

9cIred9ItIolIII8118f1200 12511 EZI Den Haag IH 1013
EAJ Den H8fIt1

~200.ft'2500

.

T~IR:070..261235

e::::c:::::..!!l

samen motd'!=~~~f~cto-30a!~!le ~....~-'tl(II':n;(,OO.,.f:I:;arr.I8&~e Wh !:etRljk& fwr. he! RiJ>.'~QtM . . .+.ap~1'inet:l)WJ·,"ei-.mf~.

~1I!_Urijliso
..,_:

-:n~..~r.isf:~:bljft.C'ff:tl~Ç1Cl!!I'.tw;ff"m~lj::mauc:gortw:'.t

:'.i1f'-:pI~u!f!Im~~·~H\.~iilA4Ul.M_,lfaiççNI1~!
.,fJo14aHt.~\lfl8t:lf<VeI~~P'WHJ:!I!JkptJllr.nvV3f'~P.d~~'OO~tnfJnvnmtn-4~'tplaiJ,\S'lYQ!'V(!o:i!ifaeA~«I
:.Mf.Ih~~ ..'DOr ~-:g oOfI::Gitlfnua W~W$eClMnëJr.J;~om·ondet- ,offi e.,.,-Q1Jbrit..m::9:'" Y<ootkam-:m
rmndsdItYMr·~1!bJ:tg «dtl' ..andac$t,WO.. '~\'8nibc:lfl':if'~

-Nam

.. \"6r8~~.ritlew".:BtoedUliil:.VIlI'i""'~I!'utJ$ifIU~lmOU"lltlip'Jitft'Inttim' ..~~I;(..;..g
-~t"en'IT.a1dl.Ien,WOl:;t.n~
...-h~JNdar~"!tu~p_~':n.~~t1Wtri."\fJ~1Jlvrl,w:ifd!-:n!!',Tftl'eg
-flfgtwlé1lfstt
.tC:~ftm,~lt'$1:rijft~!fiJY9Q:ee~~'*'~tv~itI;Q-.')n.mvefen{<tB::tl'a-9s;;:et
..;rgtin~:;.

"'il<

··~IqJ ........,ol ....'inI<gnlko ....

•• *******.*****~**~.**.******-*********************.**
*******************************************

Bf!zoekt

IJ.

binnenkort een locatie van geRijksoverhei9?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs
(paspoort,
natîonale identiteitsk;J.art, rijbewijs of vreemdelîngendocument). Indien u bij controle
geen geldig identiteitlilbewijlil kunt tonen, wordt de toegang gewE!igerd.
~gîtimatiebewijzen~an andere organisaties worden niet geaccepteerd.
************************************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor IJ. is bestemd. Indien IJ. niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u ilil toegezonden, wordt u
verzocht d<lt aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aanlJprakelijkheid voor sèhade, van welke aard dan ook, die verband
ho\ldt met risico'lJ verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contaîn information that is not intended for you. If you are not
the addressee or i.f thi.s 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 resu1ting from the risk inherent in the electronic transmission
of messages •
****.*************************************.*****************************************************

******.***************** •• **~*************************
* *****************************.**********.
Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rij ksoverheid?
Dan dient u in het bezit· te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort,
national.e identiteits!ta,,-s:t. rijbewijs of vreemdelingendocument) • Indien u bij controle
geen qel.diq identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.
Leqitimatiebewijzen van andere orqanisaties worden niet ~eaccepteerd.

27-9-2012
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**************.*****.************'**.**~*****.**********.****~******.*************.**************

Dit I)li!richt k;ln inf9~t,i.e bElVatten die Diet v(lor U is be.st:emd.. l:ndien u Diet de
geadrésseeJ:de bent of dit bericht abusili!veHjk ~ u is toegezonden, -.o.-:dt u
verzopht dat aan de afzender te mel.den en /let bli!ric/lt te ve~ijderen. ~ St,;I.at;
aanv~t geen ilansprakel1jldl.eid VOOr s~, van ~l.kea~ ~ook, die VIilrbanrJ
/loudt IIlet risico'svertlonden aan bet ellllktroniscllvlllr:r:enden vanber:i.Chten.

TIl:i.s message lIIl1Y contain infoxmation \:hat i.,snot :i.ntended for yoll. l:t yoll Are not
the adqressee or ifthîs message WllS aent to you bym,istake. you are re~sted to
infODIl the sender and d!Ülllte tb.e message. The Stateaccepts noli<lbiU-ty tor
damag(;il Qf any kind rlllsulting frOlll tb.e rhk inheJ:'ent :in .~ llllect;w:onie tranamisll,ion
Qf messages.
****,************.*******ft******-*********************
****fr***,*·******·************:Ir~********·********

** K***.******* ir'lr***"** ** .*******.************.*****_***~*
'* 4***JII'ftfr.*.*****·** ~**.******* .•*****. *****.***

Bezo.ekt

U

binnli!nkort een l.ocatievan de Rij ksover/leid?

Dan dient u in /let I)ezit te zijn van een gel.dige R:i.jkllpas of een gel.d:ig ~entiteit8blllwijs
national.e identit\!itjJkaart,r.ijbewijlil of vreemcle1:inlJl'lndClcumentl. l:ndi.en u .bij contro1:e
geen geldig ident:i.tei.tsbewijs k\1D.t tonen, wo;w:dt de toegang geweigerd.
Legitimatiebewijzen van anderli! organl.sat:ies worden niet geaccepteerd.

(~spo()rt.

************~*~***************************.*.***************.***********.*************~*********

Dit bericht kan inforJ!latili!bevat:tllln 4illl niet voo.'" u .isb",st~. l:ndien u n:iet de
geadrlllsseeJ:de bent of dit bericht abusievel:i.j kaan U :i.s toegezonden, wordt u
verzocht .c1.at aan de afzendertemel.c1.en en het b!!r:i.cI1tte verwijder\Eln. De Staat
l3.anval3.rdt gellln aansprl3.keH.jkheici. voor scha.de, van wel.lte aard .d<m ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektron:isch verzenden van berichten.
This message may contl3.in info.t:lllll:tion thll.t is not intended for you. If you are nat
the ad.<:lresaee 0'" if this m.essage was sent to you by mistake, you are requested to
inform:the sender and delete the m.essage. The State i;lccepts no :Liab:i.U.ty for
c\alDag!! of any kind "'esu1tinq from the r:i.sk inheren.t in the electronic transmission
of mes.sages.

***:k************.***.*************************************.******,*****.****'***i:*****-***.**********'***

27-9-2012

...

Van:
Verzonden:

ai

I

woensdag 25 mei 2011 16:43

a•

Aan:
CC:

Onderwerp;

SZ telefoonnummers

Beste
Hierbij een overzicht van de laatste 4 (vier) cijfers van mobiele nummers bij BZ ten
behoeve van jouw vraag .

...

......
..---......
~

~

-.

-.

Mochten er nog vragen zijn en/of 'hits' op jouw lijst, dan horen wij dat uiteraard
graag.

Met vriendelijke groet,

M inisterie van Buitenlandse Zaken
-~---~-~-----------------------------------------------------------------------------

--------------------~---------------------------------

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die n~et 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. If youare 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

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 27 mei 2011 9:58
FW: BZ telefoonnummers

Goedemorgen . . . .~
Ik ben wel nieuwsgierig ...
Met vriendelijke groet,

.... ·e

:• ._

_

e

_

_

_

_

..

Ministerie van BZK
Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie
Informatiseringsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 I 2511 EZ I Den Haag I H1013 Postbus
20011 I 2500 EA I Den Haag
I'

-

-

- .-

:

-

·e

-

..

T (070
http://www.minbzk.nl

-

.-

-

-

-

'

.

:

-----Oorspronkelijk bericht----Van: _ . 'J• • •" . "
Verzonden: woensdag 25 mei 2011 17:01
Aan:
Onderwerp: RE: BZ telefoonnummers
Beste . . . .
We krijgen een 'hit' op 06i1. . . . . . .
Is dat nummer bij jullie in gebruik?
Met vriendelijke groet,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

_

0

_

._

..

Ministerie van BZK
Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie
Informatiseringsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 I 2511 EZ I Den Haag I H1013 Postbus
20011 1 2500 EA I Den Haag

.......

'

:

T (070)

- -

4j• • • • •

-

-- . - - - ..

:

..

-

-

-

http://www.minbzk.nl
• - •• - - • - • - - ._ ••••••••••.••.•.••••.•••••••••••.•• c· .•••• _ •.••• __ ;, .••• _.• _.••._ •.•.._ •••• _
-----Oorspronkelijk bericht----Van:
I
Verzonden: woensdag 25 mei 2011 16:43

••

u

33

:===I=:~

Aan:
CC: •
Onderwerp: BZ telefoonnummers
Beste
Hierbij een overzicht van de laatste 4 (vier) cijfers van mobiele nummers bij BZ ten
1

behoeve van jouw vraag .

•...=-...-.
-.
.-.•..
-.

~

~

~

a

Mochten er nog vragen zijn en/of 'hits' op jouw lijst, dan horen wij dat uiteraard
graag.

~et

vriendelijke groet,

g

M inisterie van Buitenlandse Zaken

Help save paper! Do you really need to print this email?
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. If you are not the
addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

2

-----------------------•

i

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 25 mei 201116:53
RE: SZ telefoonnummers

2
Dank! Ik ga ermee aan de slag.
Met vriendelijke groet,

s

§

d •

ia

-

................-

-

- .-

-.- -

- -.-

.

..

Ministerie van BZK
Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie
Informatiseringsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 I 2511 EZI Den Haag I H1013 Postbus
20011 I 2500 EA I Den Haag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

·a

_

e

.••

, (070) 42E
http://www.minbzk.nl
.........

·a

_

_

_

_

_

..

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
3 i
L
I
Verzonden: woensdag 25 mei 2011 16:43

~~~:_

.,

3

,~

~2

Onderwerp: HZ telefoonnummers
Beste

_

Hierbij een overzicht van de laatste 4 (vier) cijfers van mobiele nummers bij BZ ten
behoeve van jouw vraag .

.-.

..........
~

:-.

~

Mochten er nog vragen zijn en/of 'hits' op jouw lijst, dan horen wij dat uiteraard
graag.
Met vriendelijke groet,
~

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1

-_._-_._ ....

--------------------~---------------------~-~------~-------~-----------~~---~-~----------._~------ . ----_._------~----

.....

-.-.~--._

....

_- -"'-------

Help save paper! Do you really "need to print this email?
Dit bericht kan iqformatie 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. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts na liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

2

§3
2
woensdag 25 mei 2011 17:01

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Beste

RE: BZ telefoonnummers

_-lito

We krijgen een 'hit' op 06• • • • •
Is dat nummer bij jullie in gebruik?
Met vriendelijke groet,

3

b

a

3

...........................................

:

:

.

:

Ministerie vanBZK
Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie
Informatiseringsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 f 2511 EZ I Den Haag I H1013 Postbus
r"p11
I 2500 EAI Den Haag
,
. . . . . . . ,;,

'

0

'

'."

'

'

0

'

0

'._

".0

0'"

..

'

..

T (070) 42~
http://www.minbzk.nl
. . ."

..

,_

'

'

'

'._

'

,• . 0

'

0

0

'.

-----Oorspronkelijk bericht----Van :• •
~~III!I III.~
Verzonden: woensdag 25 mei 2011 16:43
Aan:
3 3 i

iII_• •

cc:

31

..

•••••••

a

Onderwerp: BZ telefoonnummers
Beste

5

Hierbij een overzicht van de laatste 4 (vier) cijfers van mobiele nummers bij BZ ten
behoeve van jouw vraag.

7

Mochten er nog vragen zijn en/of 'hits' op jouw lijst, dan horen wij dat uiteraard
graag.
Met vriendelijke groet,

1

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 inb:mded for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

2

o

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 25 mei 201117:15
RE:BZ telefoonnummers

Hoi _ _
Wanneer dat is gebeurd, kunnen we uit de gegevens die we van Vodafone hebben gekregen
niet achterhalen. Daarvoor zou een vervolgvraag bij Vodafone nodig zijn. Overigens is
ons onderzoek gericht op het 'misbruik' en nog niet op de staatsveiligheid. Mocht het
nummer inderdaad bij jullie in gebruik zijn, dan zouden we moeten overleggen (zonodig
met
welke vervolgstappen er moeten worden gezet.
Met vriendelijke groet,

..................

:._

0

._

_

.. a

:

_

_

_

_

_

_

0

_

._

..

~nisterie

van BZK
Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie
Informatiseringsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 I 2511 EZ I Den Haag I HI013 Postbus
20011 I 2500 EA I Den Haag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

·.a

_

. • ._

_

_

_

_

:

.

T (070) 426
http://www.minbzk.nl
. . . . . . . . . ._

0

ca

:• . _

_

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: woensdag 25 mei 2011 17:08

_

::

_

..

3

Aan: • • • • • • •1t

Onderwerp: RE: BZ telefoonnummers
Beste . . . .
Wanneer zou deze 'hit' plaats gevonden hebben?
Ik vraag in de tussentijd na of dit volledige nummer inderdaad bij ons in gebruik is.
Groet, _
i----Original Message----From: 2
3 3
Sent: woensdag 25 mei 2011 17:01
To:
Subject: RE:: BZ telefoonnummers
Beste_

06i1111111...

We krijgen een 'hit' op
Is dat nummer bij jullie in gebruik?
Met vriendelijke groet,

a
Ministerie van BZK
Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie
Informatiseringsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 I 2511 EZ I Den Haag I HI013 Postbus
20011 I 2500 EA I Den Haag

..................-

- .-

- -.-

-.-

-

1

-

-

.

T (070) 426_

3

http://www.minbzk.nl
• ._

0

_

_

_

._

0

0

0

..

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: woensdag 25 mei 2011 16:43
Aan:
]
3
.
5

cc:

J

3

J

Onderwerp: BZ telefoonnummers
Beste • •. ,
Hierbij een overzicht van de laatste 4 (vier) cijfers van mobiele nummers bij BZ ten
behoeve van jouw vraag.

.....
.....--..
-.---..
..
-.7

~

\.

~

Mochten er nog vragen zijn en/of 'hits' op jouw lijst, dan horen wij dat uiteraard
graag.

Met vriendelijke groet,

5

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Help save paper! Do you really need to print this email?
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 foryou. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

**************************************************************************************
2

**********
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission
of messages.
****************~*********************************************************************

**********

3

_---.......--_..............--.......-

~--_
.......
Van:

woensdag 25 mei 2011 17:08

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

i3 i

RE: BZ telefoonnummers

Beste . . . .
Wanneer zou deze 'hit' plaats gevonden hebben?
Ik vraag in de tussentijd na of dit volledige nummer inderdaad bij ons in gebruik is.
Groet,
•
-----Original Message----From:
3 i
L
Sent: woensdag 25 mei 2011 17:01

as

3 3

3

To:

Subject: RE: BZ telefoonnummers
Beste _ _...
We krijgen een 'hit' op 0611. . . . . .~
Is dat nummer bij jullie in gebruik?
Met vriendelijke groet,

3

6

ia

6

. '. ..-

'

-

-

'

..-

:

- -

-

-

'
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.

-

Ministerie van BZK
Directoraat Generaal Organisati.e en Bedrij fsvoering Rijk Directie
Informatiseringsbeleid Rijk Schedeldoekshaven 2001 2511 EZ I Den Haag I HI013 Postbus
20011 I 2500 EA I Den Haag
. . . . . . . . . . . . .'

io
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T (070) 42~
http://www.minbzk-.nl
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' • ._

..........

..............

.•

:

', • ._

c

:0

-----Oorspronkelijk bericht~---Van:
3 i
[
~rzonden: woensdag 25 mei 2011 16:43
Aan.

·a

:

.. :

'

'

_

'• .e

..

3

i

3

CC:

•

Onderwerp: BZ telefoonnummers

Beste . . . . . .
Hierbij een overzicht van de laatste 4 (vier) cijfers van mobielè nummers bij BZ ten
behoeve van jouw vraag .

........
•
~

~

3

2

1

........
~

Mochten er nog vragen zijn en/of 'hits' op jouw lijst, dan horen wij dat uiteraard
graag.
Met vriendelijke groet,

3
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Help save paper! Do you really need to print this email?
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. If you are not the
.ilddressee 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.
**************************************************************************************
**********
Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?
Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of
vreemdelingendocument) . Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt
tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden
niet geaccepteerd.
**************************************************************************************
**********
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat l'ian de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not
;:he addressee or if this message was sent to you .by mistake, you are requested to
inforro the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission
of messages.
**************************************************************************************
**********

2

