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Namens BCPA richt ik mij tot u terzake het project HNAW. BCPA 
(Business Communication Providers Alliance) is een samenwerkings
verband bestaande uit BT, COLT Telecom en Verizon Business. BCPA 
heeft kennis genomen van het memo 'voorstel definitie HNAW' d.d. 24 
november jl. en van de toelichting daarop tijdens de stakeholders
bijeenkomst HNAW op 14 december jl. Dit memo en de genoemde 
presentatie hebben aanleiding gegeven tot zorg. 

Voordat ik dit toelicht sta ik kort stil bij de kenmerken van de in BCPA 
deelnemende aanbieders. Deze aanbieders leveren diensten aan (groot) 
zakelijke klanten. Hun eindgebruikers hebben een zeer geringe 
relevantie bij de opsporing van strafbare feiten. BT, COLT en Verizon 
ontvangen dan ook hooguit een handvol tapverzoeken per jaar. Het 
aantal gerichte informatieverzoeken is eveneens beperkt. Dit beeld is 
niet gewijzigd sinds de inwerkingtreding van de wet bewaarplicht 
telecommunicatiegegevens. Deze geringe aantallen steken. schril af 
tegen de hoge eenmalige en jaarlijkse kosten die deze aanbieders' 
hebben gemaakt en nog moeten maken om te voldoen aan de 
verplichtingen op grond van hoofdstuk 13 van de telecommunicatie-
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wet. Volgens een ruwe schatting hebben de in BCPA deelnemende 
aanbieders in totaal circa twee miljoen euro geïnvesteerd in 
apparatuur. De jaarlijkse operationele kosten bedragen ruim 100.000 
euro. Deze kosten leveren nauwelijks rendement op voor 
behoeftestellers. Het rendement voor de betrokken ondernemingen is 
nihil. 

BCPA beoordeelt het project HNAW dan ook op kritische wijze. De 
indruk is gewekt dat dit project koers heeft gezet in de richting van 
verplicht geautomatiseerde verstrekking van HNAW-gegevens, waarbij 
marktpartijen opnieuw kosten zullen moeten maken. De noodzaak van 
geautomatiseerde verstrekking van HNAW-gegevens wordt simpelweg 
verondersteld. Hetzelfde geldt voor de redelijkheid van een verplichting 
tot het doen v~ aanvullende investeringen. 

BCPA heeft in de plannen geen valide redenen kunnen ontdekken om 
opnieuw te investeren in het kader van de bewaarplicht. Het doel van 
het project is niet helder. De noodzaak van aanvullende investeringen 
is onvoldoende onderzocht. BCPA stelt vast dat op dit moment de 
verstrekking van klantgegevens (NAW, HNAW, en overige gegevens) 
soepel verloopt. De noodzaak is dus niet vanzelfsprekend. Verder is 
niet duidelijk wat precies wordt verstaan onder geautomatiseerde 
verstrekking. De voordelen daarvan die zijn geïdentificeerd betreffen 
slechts wensen van behoeftestellers, zoals de wens om onbekende 
marktpartijen te kunnen traceren. Deze uitdagingen bij de 
handhaving zijn geen reden om andere marktpartijen te verplichten 
om nutteloze systemen te bouwen en te bekostigen. 

BCPA mist een kosten-batenanalyse met betrekking tot geautomati
seerde verstrekking van HNAW-gegevens. Daarin zou de vraag 
centraal moeten staan of de verwachting is gerechtvaardigd dat een 
significante stijging zal optreden van het aantal verstrekkingen. Die 
stijging moet dermate groot zijn dat een geautomatiseerde oplossing 
geboden is. BCPA meent bovendien dat een eventuele aanvullende 
verplichting alleen zou moeten gelden voor aanbieders wanneer dat 
proportioneel is in verhouding tot hun relevantie bij de opsporing. De 
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mogelijkheden van een gedifferentieerde benadering, per type aanbie
der, moeten goed worden onderzocht. Op dit moment lijken 'de grote 
vijf aanbieders het ijkpunt in de discussie. Deze aanbieders zijn 
echter naar hun aard niet te vergelijken met de in BCPA deelnemende 
aanbieders. Zij kunnen dus niet met elkaar over één kam worden 
geschoren. Bovendien hebben deze aanbieders, anders dan BT, COLT 
en Verizon, een maatwerkregeling kunnen treffen met de overheid, 
waardoor zij ruimschoots worden gecompenseerd voor hun inspan
ningen. Alleen al om die reden zullen deze aanbieders mogelijk eerder 
geneigd zijn om nieuwe investeringen te doen dan de in BCPA 
deelnemende aanbieders, die nog niet een maatwerkregeling konden 
treffen. 

Binnen BCPA bestaat geen draagvlak voor dit project zo lang dit 
project aankoerst op een kostbare oplossing voor een niet bestaand 
probleem. Als al sprake zou zijn van een probleem dient een kosten
batenanalyse plaats te vinden en dient rekening te worden gehouden 
met de specifieke kenmerken van alle betrokken aanbieders. 

BCPA verzoekt u vriendelijk om deze aandachtspunten te betrekken in 
uw overwegingen in het vervolg van het project HNAW. De 
aandachtspunten zijn ook relevant voor uw activiteiten die moeten 
leiden tot een businesscase ten behoeve van geautomatiseerd aanle
veren van historische verkeersgegevens. BCPA wordt graag alsnog 
betrokken bij dit verwante project. Zo kunnen de specifieke kenmer
ken van grote aanbieders die weinig bevraagd worden tijdig de aan
dacht krijgen die zij verdienen. 

Vanzelfsprekend laten de bovenstaande kritische opmerkingen onver
let dat de in BCPA deelnemende aanbieders graag meedenken over de 
wijze waarop efficiënt, effectief, en op rechtmatige wijze kan worden 
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samengewerkt in het kader van de opsporing, ook voor wat betreft de 
verstrekking van HNAW - of andere gegevens. 

Met vriendelijke groet, 

secretaris BCPA 

met kopie aan: 

'id of Regulatory, BT Nederland N. V. 
) Manager Interconnect & Regulatory, COLT 

Telecom B. V. 
- Director Regulatory Affairs Europe, Verizon 

Nederland B.V. 
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