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Geachte heer 

1. Dank voor uw email van 20 oktober. Ik ga niet in op alle punten in uw mail, maar beperk mij 

tot de belangrijkste. 

2. Allereerst vraag ik aandacht voor de opmerkingen tijdens de informatiemiddag van 14 

oktober en ons telefoongesprek van 22 oktober 2009, dat Bits of Freedom "een 

informatieachterstand" heeft en bepaalde feiten niet juist zou weergeven. Ook vraag ik 

aandacht voor de gedane suggestie dat mijn colleg;:( -- ~eze informatiemiddag 

onvoldoende duidelijk zou hebben teruggekoppeld. Een onderoouwing van deze stellingen is 

achterwege gebleven, terwijl wij tijdens het vorige telefoongesprek expliciet hebben 

gevraagd om een nadere toelichting. Vooralsnog concludeer ik, dat alles dat Bits of Freedom 

tot nu toe heeft gesteld juist en volledig is, en dat het gemaakte verwijt onterecht is. Mochten 

wij daarentegen onjuiste of onvolledige berichten hebben verspreid, dan zou ik het bijzonder 

op prijs stellen als u ons hierover zo snel mogelijk informeert, zodat wij dit kunnen 

corrigeren. 

3. De reden dat ik hier nogmaals de aandacht op vestig, is dat een organisatie als de onze 

staat of valt bij de juistheid en volledigheid van haar berichtgeving. Een publiek gedane 

suggestie dat berichtgeving niet zou kloppen of onvolledig zou zijn, is schadelijk en heeft 

negatieve impact op onze organisatie. Als zo een suggestie vervolgens niet onderbouwd 

wordt, door nota bene een overheidsinstantie met expertise op het betreffende gebied en 

een vergaande verantwoordelijkheid, is dat opmerkelijk. Ik verzoek met klem in het vervolg 

niet meer dit soort suggesties te doen, zonder deze grondig te onderbouwen. 

4. Ook vraag ik opnieuw aandacht voor de manier waarop de gedane uitnodiging voor de 

informatiemiddag op 22 oktober schielings is ingetrokken. Hierdoor is bij ons twijfel gerezen 

over of onze organisatie wel als een volwaardige gesprekspartner bij het proces zal worden 
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betrokken. Het moge duidelijk zijn, dat dit soort acties het onderlinge vertrouwen niet 

vergroten. Wij vertrouwen erop dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. 

5. Dan kom ik, na deze kanttekeningen, toe aan de inhoudelijke kant van dit dossier. Bits of 

Freedom waardeert het zeer dat het CIOT voornemens is Bits of Freedom te betrekken bij 

de besluitvorming ten aanzien van de opslag en bevraging van HNAW-gegevens. Zij dankt u 

voor deze uitnodiging, en wordt graag hierbij betrokken. 

6. Bits of Freedom heeft echter principiële bezwaren tegen de voorgenomen gefaseerde 

aanpak van de besluitvorming, en in het bijzonder de gekozen volgorde, omdat hierdoor de 

bescherming van privacy slechts een "afterthought" wordt bij de technische implementatie 

van het Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Eerst zouden in dat geval immers de 

wensen van opsporingsdiensten worden geïnventariseerd, vervolgens zou worden 

onderzocht of dit technisch mogelijk is, en pas daarna zou worden geïnventariseerd of 

hiertegen nog bezwaren bestaan vanuit privacy-perspectief. Naar de mening van Bits of 

Freedom moet verenigbaarheid met het grondrecht op privacy een integraal onderdeel 

vormen van iedere stap in het besluitvormingsproces. Ik verwijs hiervoor naar mijn eerdere 

brief van 19 oktober 2009. Bits of Freedom biedt bij deze graag aan om bij ~ stap een 

adviserende rol te spelen, om zo te waarborgen dat de bescherming van privacy centraal 

staat bij de implementatie van dit systeem. Zij hoort graag of het CIOT op dit aanbod ingaat. 

7. Mocht Bits of Freedom inderdaad betrokken worden in dit besluitvormingsproces, dan 

spreekt voor zich dat zij over voldoende informatie moet beschikken om die rol te spelen. De 

mail van 20 oktober roept een aantal vragen op, en het zou op prijs worden gesteld als u 

hierop antwoord zou kunnen geven: 

Ten eerste geeft u aan dat "andere scenario's" mogelijk zijn ten aanzien van de omgang 

met HNAW-gegevens in de toekomst. Bits of Freedom hoort graag welke mogelijke 

scenario's worden overwogen, naast het handhaven van de huidige situatie en het 

onderbrengen van de opslag en bevraging van HNAW-gegevens bij het CIOT. 

In de mail wordt verder aangegeven dat de "business case inclusief de scenario's" ten 

aanzien van HNAW-gegevens zal worden voorgelegd aan een "stuurgroep". Wij zouden 

graag weten op grond waarvan deze stuurgroep in het leven is geroepen, wat de 

bevoegdheden van die stuurgroep zijn, en wie daarin deelnemen. Ook horen wij graag 

of deze stuurgroep zich slechts bezig houdt met HNAW-gegevens, of dat zij zich ook 

bezig houdt met het Project Dataretentie in het algemeen. Deze stuurgroep heeft 

immers een vergaande invloed op de technische implementatie. 

In de mail wordt daarnaast aangegeven dat een gesprek met toezichthouders en 

overige stakeholders wordt gepland (ad 3). Bits of Freedom gaat ervan uit dat zij voor 

deze bespreking wordt uitgenodigd. Graag ontvang ik daarvan een bevestiging. 

8. Ook in de rest van het besluitvormingsproces zou zij graag volledig gel"nformeerd blijven 

over de voortgang. Alleen op die manier kan zij een betekenisvolle rol spelen in dit dossier, 

en zoals u het schrijft: "actief mee[ ... ]werken aan het opstellen van de Business Case 

HNAW". Indien een verslag wordt gemaakt van de bijeenkomst vandaag over HNAW

gegevens, zou zij daarvan graag een afschrift ontvangen. 

9. Tot slot wil ik ter vermijding van misverstanden nog een kanttekening plaatsen bij de 
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opmerking dat nog geen sprake is van "implementatie van Historische NAW-gegevens". 

Wellicht is deze opmerking ingegeven door het gebruik door Bits of Freedom van de term 

"technische implementatie" van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Bits of 

Freedom doelt met deze term op het gehele besluitvormingsproces naar aanleiding van de 

inwerkingtreding van deze wet. 

10. Bits of Freedom gaat graag in op uw uitnodiging om nader kennis te maken. Kunt u ons 

laten weten welke data zouden schikken? 

Hoogachtend. 

• :a 
Directeur Bits of Freedom 
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