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memo Inventarisatie Toezichthouder t.a.v. privacyaspecten 

Deze memo Is bedoeld als startdocument voor het inventariseren van de 
privacyaspecten die moeten worden meegenomen in het deelproject Historische 
NAW-gegevens (HNAW). 

Zoals afgesproken met het project Dataretentie zal Bits of Freedom een 
inhoudelijke bijdrage leveren aan het deelproject HNAW. In een vervolg gesprek 
heeft Bits of Freedom aangegeven dit op een schriftelijke wijze te willen doen. 
Hierbij heb ik aangeboden om een startdocument te maken. 

In dit startdocument zal ik de uitgangspunten van het project HNAW toelichten, 
de aanpak beschrijven en de huidige situatie rondom NAW-gegevensuitwissellng 
toelichten. Aan het einde van de memo staat de vraagstelling van de projectgroep 
aan Bits of freedom. 

1 Uitgangspunten HNAW 
HNAW heeft als opdracht meegekregen om een onderzoek uit te voeren 
naar: 

De resultaten van het onderzoek moeten worden vastgelegd In een zogenaamde 
Business Case. 

Het vertrekpunt voor het onderzoek is de huidige situatie ten aanzien van de 
informatieuitwisselingen tussen aanbieders en opsporingsdiensten en I&V
diensten. We praten hierbij over de uitwisseling van 'actuele' NAW-gegevens en 
het handmatig vorderen van historische NAW-gegevens zoals dat wordt 
uitgevoerd door het CIOT, de KLPD/UU (Unit Landelijke Interceptie) en de I&V
diensten. 

2 Aanpak HNAW 
Het project HNAW voert per stakeholdercategorle een inventarisatie uit. De 
volgende Stakeholdercategorieën zijn eerder gedefinieerd: 

BOIO's; 
Telefonie en Internet aanbieders; 
Toezicht en advies. 
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De resultaten van een stakeholdersinventarisatie worden verwerkt in een 
"Voorstel definitie HNAW". 

De volgende stappen worden doorlopen voor de stakeholdersinventarisatie 

Dlrector.at-Gener.al 
Rechtspleging en 
RechUhandhaving 
Project HNAW 

"toezicht en advies" zijn: Datum 

• Plannen en uitnodigen stakeholders (3 separate gesprekken: Agentschap t~ll9arm,r 2009 

Openbaar Ministerie en Bits of Freedom); 
• Voorbereiden inventarisatie; 
• Inventarisatie; 
• Opstellen Voorstel Definitie HNAW; 
• Terugkoppelen Voorstel; 
• Vaststellen Voorstel Definitie HNAW. 

2.1 Plannen en uitnodigen toezicht en advies 
Bij het plannen van de stakeholders voor toezicht en advies is gekozen voor 3 
aparte trajecten. Dit omdat de aandachtsgebieden veelal verschillend zijn. Zo Is 
een afspraak Ingepland met het Agentschap Telecom, het Openbaar Ministerie en 
Bits of Freedom. 
Met Bits of Freedom is afgesproken dat zij een schriftelijke bijdrage zullen 
leveren. BIJ het AT en het OM worden separate interviews gehouden. Hierbij Is de 
ervaring, die het CIOT reeds heeft opgedaan bij het bespreken van functionele 
behoeften in het kader van proces- en systeemaanpassingen, zoveel mogelijk 
hergebruikt. 

2.2 Voorbereiden inventarisatie 
Op basis van de opmerkingen van aanbieders en behoeftestellers, met betrekking 
tot toezicht en privacy, heeft het projectteam een aantal aandachtsgebieden 
aangewezen waar speCifiek over wordt doorgevraagd. Op het gebied van privacy 
wordt aan Bits of Freedom welke technische en juridische maatregelen zijn nodig 
achten als verbetering op de huidige situatie. 
Aan toezicht wordt een aantal uitspraken voorgelegd die eerder door aanbieders 
of aanvragers zijn gedaan op het gebied van toezicht. 
Het OM krijgt een aantal uitspraken voorgelegd die eerder zijn gedaan door 
aanbieders en aanvragers op het gebied van wettelijke grondslagen, authorisatie 
en toezicht. 

2.3 Inventarisatie Toezicht en advies 
Deze stap moet nog worden uitgevoerd. 

2.4 Opstellen Voorstel Definitie HNAW (Toezicht en advies) 
Op basis van het plan van aanpak en de inventarisatie wordt de Voorstel Definitie 
HNAW (Toezicht en advies) opgesteld. Het bevat een overzicht van het gevolgde 
proces, de eisen&wensen van de stakeholders en een voorlopige conclusie met 
daarin een waardeoordeel over het gevolgde proces en de bruikbaarheid van de 
verkregen informatie. 

2.5 Terugkoppelen Voorstel 
Het document 'Voorstel Definitie HNAW (Toezicht en advies)' wordt allereerst als 
concept rondgestuurd. De vraag aan de toezichthouders is om te beoordelen of 
alle relevante opmerkingen uit de inventarisatie zijn meegenomen. Input wordt 
meegenomen in het document 'Voorstel Definitie HNAW (Toezicht en advies)'. 
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Eventueel commentaar zal verwerkt worden in het document zelf, of (Indien later 
aangeleverd) worden toegevoegd aan de aanbiedingsbrief aan de opdrachtgever 
van project HNAW, de projectgroep DataretentIe. 

2.6 Vaststellen Voorstel Definitie HNAW (toezichthouders) 
Het commentaar en de Voorstel Definitie HNAW (toezichthouders) worden 
vastgesteld en aangeboden aan de projectgroep Dataretentie. Dit zal In eerste 
instantie worden gedaan als tussenstap, echter uiteindelijk worden de voorstellen 
van de drie stakeholdersgroepen (Aanvragers, Aanbieders en Toezichthouders) 
gecombineerd in het document Definitie HNAW. 

Het document Definitie HNAW, zal door project HNAW worden geanalyseerd 
(Risico en Impact) en vertaald worden naar een voorkeurscenarIo. Dit Is de 
feitelijke Business Case HNAW. 

De projectgroep Dataretentie zal de Business Case HNAW vervolgens beoordelen. 
De Business Case HNAW zal worden gepresenteerd aan alle stakeholdersgroepen. 

3 Huidige situatie NAW-gegevensultwlsseling 
Momenteel zijn er drie spelers actief als 'gegevensmakelaar' op het gebied van 
NAW-gegevens. 

1. Het CIOT heeft een proces ingericht voor het automatisch beantwoorden 
van opsporIngsvragen door aanbieders. Hierbij houdt het CIOT gegevens 
van aanbieders In bewaring welke alleen verstrekt worden aan 
opsporingsdiensten en I&V-dlensten op basis van een rechtmatige 
vordering. 

2. De KLPD/UU heeft een proces Ingericht voor het beantwoorden van 
opsporingsvragen door aanbieders. Zij gelelden de handmatige vordering 
voor historische NAW gegevens door aan de aanbieders. 

3. De AIVD Is ook een gegevensmakelaar op dit gebied. 

Belangrijke bouwblokken In het proces: 
• Aanbieder 

Bij de bewaarplicht telecommunicatiegegevens ligt bij de aanbieder van openbare 
telecommunicatiediensten de verplichting om verkeergegevens voor een periode 
van 12 maanden op te slaan voor opsporingsdoeleinden. Van toepassing voor de 
aanbieder is de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

• Aanvrager 
Dit zijn de (bijzondere) opsporingsdiensten en inllchtlngen- en 
veiligheidsdiensten. ZIJ vorderen bij de aanbieders NAW-gegevens en 
verkeergegevens op basis van bevoegdheden die zijn vastgelegd in het Wetboek 
van Strafvordering of de Wet voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. 

• Toezicht 
Vanuit de telecommunicatiewet is het Agentschap Telecom de toezichthouder. ZIJ 
ziet toe op de correcte uitvoering van de telecommunicatIewet en kan hierbij 
handhavend optreden. 
Vanuit de wet bescherming persoonsgegevens is het College Bescherming 
Persoonsgegevens toezichthouder. Het CBP ziet toe op het CIOT ondermeer aan 
de hand van de jaarlijkse audit, welke wordt uitgevoerd op basis van het Besluit 
Verstrekking gegevens telecommunicatie. 
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Vanuit het besluit Verstrekking gegevens telecommunicatie ziet de Commissie 
van Advies toe op het OOT. 

• Rapportage 
In het besluit Verstrekking gegevens telecommunicatie worden de verplichte 
rapportages beschreven. Daarnaast levert het CIOT overzichten aan aanbieders 
ten aanzien van de levering van hun klantenbestand. 
Ten behoeve van de jaarlijkse audit genereert het CIOT auditrapportages voor de 
auditor. 

De hoofdbouwblokken worden weer e even in onderstaand fl uur. 

Bouwblokken Historische NAW - Aanvragers 

4 Vraagstelling 
Aan Bits of Freedom wil het projectteam HNAW vragen om aan te geven welke 
eisen/wensen, uitgangspunten, randvoorwaarden zij heeft ten aanzien van de 4 
genoemde bouwblokken. Hierbij aansluitend op het appél van Bits of Freedom om 
technische en/of juridische maatregelen te treffen ten einde de privacy van de 
burgers in Nèderland te verbeteren. 
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