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memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW 

Beste, 

Bij deze wil ik jullie formeel verzoeken een Business Case (BC) voor de opslag en 
toegang tot Historische NAW-gegevens (HNAW) te ontwikkelen. 

Graag zou ik, op korte termijn, willen weten of jullie deze BC, binnen de hierna 
geschetste randvoorwaarden, kunnen opleveren en welk, eventuele, budget 
hiervoor noodzakelijk is. 

Opdrachtformulering 

Ontwikkel een haalbaar voorstel, in de vorm van een Business Casel, waarmee 
de HNAW gegevens van de Telecom en I SP aanbieders effectief en efficiënt voor 
de Inlichting, Opsporings- en Veiligheidsdiensten geautomatiseerd kunnen 
worden ontsloten. 

Om tot de ontwikkeling van de Business Case te komen wordt eerst van 
opdrachtnemer een plan van aanpak verwacht. In dit plan van aanpak dienen de 
hieronder geschetste randvoorwaarden t .a.v . inhoud en proces te worden 
beschreven. Centraal in het plan van aanpak zal, natuurlijk, staan de verhouding 
tussen de baten en de lasten. 
Alvorens met de uitvoering van start kan worden gegaan dient het plan van 
aanpak ter goedkeuring aan opdrachtgever te worden voorgelegd. 
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Eisen en Randvoorwaarden 

J. Processtappen opstel/en Business Case 

In het proces om te komen tot de BC zien wij in ieder geval de volgende stappen 
voor ons: 
1. Vaststelling gegevensset HNAW 
2. Vaststelling van exacte set van (functionele) eisen, wensen en 

randvoorwaarden voor scenario's: het kader 
3. Vaststelling (non-functionele) aannames: aantallen en type bevragingen etc. 
4. Vaststelling verschillende implementatiescenario's, Het O-scenario ('doe 

niets') en uitbouwen bestaande NAW oplossing en een alternatief scenario 
behoren in ieder geval tot deze scenario's. 

5. Vaststelling impactanalyses per stakeholder(type) en per scenario op: 
kwalitatieve aspec.ten; de bestaande organisaties, processen en 
applicaties en infrastructuur per scenario. 

• Kwantitatieve aspecten (PIOVAH); Benodigde investeringen, 
Jaarlijkse beheerkosten en Besparingen 

6. Analyse van impactanalyses in een duidelijk overzicht 
7. Advies t.a.v. het voorkeursscenario met meenemen van alle maatregelen en 

consequenties die daarbij gelden 
8, Inventarisatie van de risico's welke in dit traject worden gezien en de 

maatregelen welke genomen kunnen worden om het tot een succes te laten 
worden, 
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De tussentijdse deliverables zoals processtappen, stakeholderanalyse 
tussenrapportage, en mogelijke afwijkingen t ,o,v, voorgenomen plannen zullen 
t ijdig aan opdrachtgever ter accordering worden voorgelegd, 

2. Timing 

Opdrachtgever Dataretentie vraagt aan het CIOT uiterlijk medio oktober 2009 een 
Concept Business Case aan opdrachtgever voor te leggen. 
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Tussentijdse deliverable: 
Van het CIOT vragen wij z.s.m. een Dlan van aanpak aan opdrachtgever ter 
goedkeuring voor te leggen en te rapporteren met tussenrapDortages conform 
het geaccordeerde plan van aanpak. 

3. 5takeholders 

In het gehele proces staat het transparant, tijdig en zorgvuldig betrekken van alle 
stakeholders centraal. Dat geldt voor de behoeftestellers, wetgevers en 
toezichthouders, informatiemakelaars, aanbieders, etc. 
De scenario's dienen door zowel aanbieders, behoeftestellers en andere 
stakeholders zoveel als mogelijk acceptabel te zijn. 
Aangezien het niet mogelijk is om in direct gesprek te gaan met alle aanbieders 
zou een zorgvuldige typering en vervolgens representatieve selectie van 
aanbieders een oplossing kunnen bieden . 

Tussentijdse deliye@ble 
Van het CIOT vragen wij z.s.m. een stakeholderplan waarin zij aangeeft hoe 
en wanneer welke stakeholders te betrekken in het te ontwikkelen voorstel. 

4. Aannames 

Er zal t.b.v. van de ontwikkelingen van de scenario's gewerkt moeten worden met 
een vastgestelde gegevensset en verder (non-functionele) aannames, zoals het 
aantal bevragingen en de te verwachten ontwikkelingen daarin, etc. Deze 
aannames zullen expliciet, transparant moeten worden ontwikkeld en van zoveel 
mogelijk draagvlak vanuit de stakeholders moeten worden voorzien. 

Tussentijdse deliverable 
Van het CIOT vragen wij alle aannames op deze manier te ontwikkelen, te 
beschrijven en tijdig door alle betrokkenen te laten accorderen (zie 
processtappen). 

5. Budget voor maken Business Case 

Er wordt uitgegaan dat de werkzaamheden door CIOT in het kader van de 
ontwikkeling van dit voorstel door het CIOT zelf worden gefinanCierd. 

6. Informatie makelaars concept 

Bij de ontwikkeling van het voorstelscenario wordt uitgegaan van de goede 
ervaringen van het huidige concept2 voor actuele NAW gegevens. Dit concept zal 

, Een beschrijving van het 'CIOT CONCEPT" zal door het CIOT aan opdrachtgever ter accordering voorgelegd 

worden. 
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eerst worden beschreven. Mocht dit concept niet tot de mogelijkheden behoren 
dan zal de ontwikkeling van BC opnieuw moeten worden bezien. 

Tussentijdse deliverable 
Uitwerken van de globale (ontwerp) aspecten van het informatie makelaars 
concept. 

7. Concept oplossing 

Bij de ontwikkeling van het voorstelscenario (of scenario's) wordt uitgegaan dat 
het uitbouwen van de bestaande oplossing voor ontsluiting van de NAW gegevens 
een aantrekkelijk implementatiescenario betreft. Mocht gedurende het maken van 
de business case bl ijken dat dit concept niet tot de mogelijkheden behoort, dan 
zal de ontwikkeling van de Business Case opnieuw moeten worden bezien . 

Vanuit opdrachtgever Data-Retentie bestaat de wens om het uitbouwen van de 
bestaande oplossing voor het Besluit-verstrekking-gegevens-telecommunicatie te 
beschrijven. 

Tussentijdse deliverable 
Uitwerking van het uitbouwen van de organisatorische en technische oplossing 
welke is geïmplementeerd voor het uitvoeren van het Besluit-verstrekking
gegevens-telecommunicatie. 

8. Relatie Historische Verkeersgegevens (HVG) 

De dataretentie wetgeving maakt het opportuun NAW-informatie altijd in een 
historisch kader te bevragen. Er dient te worden beschreven hoe Historische 
verkeersgegevens in correlatie met de gerelateerde historische NAW-informatie 
gebracht kunnen worden . 

9. Wetsvoorstel Datarentie en het CIOT-beslult 

Het wetsvoorstel Dataretentie met de verplichting tot het bewaren van NAW en 
verkeersgegevens voor een periode van (waarschijnlijk) 1 jaar ligt ten grondslag 
aan de uitbreiding van de gegevensopslag naar Histor ische NAW gegevens. Dit 
wetsvoorstel is daarmee één van de belangrijkste uitgangspunten voor het 
opstellen van de business case HNAW. 
Aangezien dit wetsvoorstel invloed heeft op het CIOT besluit, zal wellicht een 
aanbeveling over de benodigde aanpassingen van dit besluit een onderdeel van 
het eindadvies van de business case kunnen zijn . 

Tussentijdse deliverable: 
Aanbeveling over de benodigde aanpassingen van het CIOT besluit 

10. Wettelijke kaders 

De scenario's dienen rekening te houden met de Wet bewaarplicht 
telecommunicatiegegevens en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving . 
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Natuurlijk geldt alle relevante overige wet -en regelgeving, b.v. t.a.v. inlichtingen 
- en veiligheidsaspecten, onverkort en dienen voorstellen zich binnen deze kaders 
te bevinden. 

Vanuit de opdrachtgever is de wens is om zo min mogelijk voorstellen te doen tot 
wijziging van dit wettelijke kader. 

11. Toezicht 

Bij het vaststellen van de scenario's dient te worden gekeken naar de 
uitvoerbaarheid van het toezicht op de naleving van de wetgeving m.b.t. HNAW. 
Betrek hiervoor het Agentschap Telecom als één van de stakeholders welke 
vanuit dit standpunt wensen voor de oplossing zullen aandragen. 

Alle overige wet -en regelgeving t.a.v. b.v. de opsporings- en 
inlichtingendiensten blijft natuurlijk onverminderd van kracht. De oplossing zal 
binnen deze kaders dienen te worden ontwikkeld. 

12. Dekking implementatiekosten 

Het dekkingsvoorstel t.a.v. de investeringskosten voor implementatie van een 
HNAW oplOSSing valt buiten de scope van deze opdrachtverstrekking en wordt 
separaat door Opdrachtgever Dataretentie ontwikkeld en gelijktijdig met de 
Business Case aan de stuurgroep voorgelegd. Het is dus expliciet niet de opdracht 
aan het CIOT om de dekking voor investeringen en kosten in beeld te brengen. 

13. Voorgeschreven scenario's 

Voor de te ontwikkelen scenario's dienen minimaal 3 verschillende scenario's te 
worden uitgewerkt: 

1. nu/scenario; waarbij geen automatisering plaatsvindt vanuit de overheid 
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2. uitbreidingsscenario; waarbij de bestaande oplossing voor NAW woordt uitgebreid tot 
Historische NAW 

3. nieuw mode/ scenario; waarbij op een andere wijze een nieuw ontwerp is gemaakt 
van een oplossing voor de invoering van een HNAW oplossing 

14. Gegevensset(Scope) 

De gegevens set welke voor HNAW zal worden toegepast, bestaat uit de huidige 
gebruikte gegevenset NAW gegevens volgens het CIOT besluit aangevuld met 
door behoeftesteller beschreven noodzakelijke velden om de gegevens in een 
historisch verband toe te kunnen passen. Hierbij zal elke uitbreiding op de 
bestaande gegevensset door middel van een rationale worden toegelicht. 

15. ETSI standaard 

Vanuit de opdrachtgever bestaat de wens de communicatie m.b.t. de HNAW 
gegevens zoveel mogelijk plaats te laten vinden volgens de Technical 
Specification van ETS! Technica/ Comittee Lawful Interception. 

16. Aanbiedersprofieien 

Verdeel (segmenteer) waar nodig de aanbieders in verschillende profielen zodat 
bij de implementatiescenario's voor alle profielen een haalbare oplossingen wordt 
gedefinieerd. 
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17. Toekomstgerichtheid en schaalbaarheid oplossing 

De scenario's dienen op de toekomst (5 jaar termijn) gericht te zijn . Dit betekent 
dat de oplossing rekening houdt met ontwikkelingen bij zowel de aanbieders, 
behoeftestellers als andere stakeholders. 

De scenario's dienen schaalbaar te zijn. Dit betekent dat: 
het aantal aanbieders eenvoudig moet kunnen worden uitgebreid 
de opgeslagen gegevensset relatief eenvoudig moet kunnen worden uitgebreid 
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het type vragen op de HNAW gegevens eenvoudig moet kunnen worden uitgebreid 

18. Bevragingsstatistieken 

Bevragingsstatistieken dienen te worden vastgelegd en zodat hierover kan 
worden gerapporteerd. 

19. Veiligheid 

De aanbieders dienen geen toegang te hebben tot de bevragingen van 
behoeftestellers, zowel inhoudelijk als in aantallen . 

20. Ketendenken 

Streef naar optimalisatie van de gehele keten van betrokken partijen . Breng 
hiervoor de kosten/baten over de gehele keten (organisaties) in beeld. 

21. Vervolg opdrachtnemer na business case 

Breng de logische vervolgopdrachtnemer in beeld welke betrokken dient te 
worden na het maken van de business case. Dit kan worden uitgewerkt in de 
beschrijving van het voorkeursscenario. 

22. Model Business Case 

Het model Business Case, dat hier in de bijlage wordt meegezonden, dient te 
worden gebruikt voor de vastlegging van de BC. Dit model, versie 1.0 op juli 
2009, kan alleen in onderling overleg tussen opdrachtgever (projectleider) en 
opdrachtnemer (CIOT) aangepast worden . 

Pagina 6 van 6 


	CCF09022011_00011
	CCF09022011_00012
	CCF09022011_00013
	CCF09022011_00014
	CCF09022011_00015
	CCF09022011_00016

