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Managementsamenvatting 

Inleiding 
Door de Inwerkingtreding van de Wet bewaarplicht telecommunicatIegegevens zijn aanbieders 
van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten sinds 1 september 2009 verplicht om 
de gebruikers- en verkeersgegevens van het telefonle- en Internetverkeer die zij aanbieden 
en verwerken te bewaren. Wanneer op wettelijke basis deze gegevens gevorderd worden, 
wordt op dit moment meestal per fax een verzoek gedaan en zijn aanbieders vrij om te 
bepalen op welke wijze een verzoek wordt ingevuld. De verwachting Is dat met een 
geautomatiseerde oplossing, efficiëntie (en dus besparing), en betrouwbaarheid in de keten 
van betrokkenen organisaties kan worden bereikt. Ook zou de effectiviteit van de (bijzondere) 
0psporings-, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten hiermee kunnen worden vergroot. 
Op basis van bovenstaande verwachting hebben de ministeries van Justitie, Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken besloten om het project Dataretentie op 
te starten. Het project Dataretentie heeft tot doel om vast te stellen op welke wijze het 
proces van vorderen en verstrekken van gegevens, op een meer effectieve en meer efficiënte 
manier kan worden Ingericht. Het project Dataretentie wordt uitgevoerd In twee 
deelprojecten: HNAW (Historische Naam, Adres en Woonplaats gegevens) en HVG 
(Historische Verkeers-Gegevens. 

Aanpak 
Het CIOT Is gevraagd om binnen gestelde kaders een haalbaar voorstel te ontwikkelen, voor 
het geautomatiseerd vorderen en verstrekken van Historische NAW-gegevens. Voor HNAW 
zijn de belangrijke groepen van stakeholders: (bijzondere) Opsporingsdiensten en 
Inllchtingen- &. Veiligheidsdiensten, Telecom- en Internetaanbieders en Toezichthouders &. 
Adviesorganen. 

Verwachte ontwikkeling 
Door middel van een inventarisatie zijn onder andere kengetallen In kaart gebracht. Het gaat 
hier om de kengetallen van de (H)NAW-bevraglngen zoals deze nu plaatsvinden. Ook hebben 
de Opsporingsdiensten en Inllchtingen- &. Veiligheidsdiensten een schatting gegeven over de 
verwachte groei van het aantal bevragingen van NAW-gegevens van afnemers van Internet
en telefoniediensten. 

Het huidige aantal NAW-bevraglngen met een historische context bedraagt op jaarbasis 
ongeveer 600.000 vla het CIOT en 6.000 vla de UU. Dit getal Is gebaseerd op een grove 
schatting van de Opsporingsdiensten en Inlichtingen- &. Veiligheidsdiensten. Men verwacht 
een groei van het aantal vragen tussen de 1 % en 50%. Het hoge groeipercentage geldt 
vooral voor de Internetbevragingen. Gelet op de beperkte omvang van dat type vragen Is de 
impact hiervan nog beperkt. De verwachting Is dat In 2012 het aantal HNAW vragen zal 
groeien van 600.000 vragen naar 660.000 vragen (van 6.000 naar 9.000 voor de ULI). 

Een andere relevante ontwikkeling in het onderzoek betreft de aansluiting aanvullende 
informatiebronnen die een rol spelen in de administratie van telefoonnummers, 
netwerkadressen en domeinnamen. Het gaat hier over de Stichting Internet 
Domeinregistratie Nederland (SION), de vereniging COmmunications INfrastructure (COIN) 
en Réseaux lP Européens Network Coordinatlon Centre (RIPE NCC). Het aansluiten van deze 
organisaties heeft twee grote voordelen: 
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• Op basis van porterIngsgegevens van telefoonnummers en registratiegegevens van IP
nummers en Internetdomeinnamen, kan de relatie tussen een identificerend gegeven en 
een aanbieder vastgesteld worden. Door deze Informatie in de bevraging te betrekken kan 
eenvoudiger de juiste aanbieder aangeschreven worden. 

• Door het betrekken van deze Informatie kan Ingeval van een vraag waarbij alléén behoefte 
Is aan het Identificeren van de juiste huidige aanbieder, worden volstaan met het 
raadplegen van deze bronnen. In de huidige situatie wordt, bijvoorbeeld voor het zetten 
van een tap, de CIOT-client gebruikt. BIJ een dergelijke bevraging worden ook andere 
identificerende gegevens (NAW) meegeleverd, terwijl die niet gevraagd waren. Beperking 
van de hoeveelheid geleverde Informatie draagt bij aan de bescherming van de privacy. 

Criteria 
Samen met de stakeholders zijn criteria voor de business case HNAW geïnventariseerd. De 
criteria zijn van belang bij het beoordelen van de mogelijke alternatieven. 

Beknopt samengevat zien de criteria er als volgt uit: 
De criteria van de opdrachtgever: een haalbaar voorstel voor een efficiënt en effectief 
geautomatiseerd systeem voor het ontsluiten van Historische NAW-gegevens, met een aantal 
randvoorwaarden. 
De criteria van de aanvragers: een geautomatiseerd systeem, gelijk aan het CIOT vanwege 
de volgende aspecten (naast betrouwbaarheid, beschikbaarheid en benaderbaarheld): 
veiligheid, goede procesinrichting (en bewaking), autorisatie, authenticatie, standaardisatie, 
centralisatie van de vraag en rapportagemogeJijkheden. 
De aanbieders kennen een aantal gemeenschappelijke criteria: efficiënt automatiseren, 
veiligheid, toezicht op rechtmatigheid en rapportage (transparantie). Maar er zijn ook 
specifieke criteria: voor moblelInternetgebruik is het niet duidelijk of het aanleveren van 
Historische NAW-gegevens op een eenvoudige manier te realiseren Is; aanbieders van 
zakelijke telefonle- en Internetdiensten geven aan dat de benodigde Investering wel in 
verhouding moet staan met de behoefte van de opsporing (Zij ontvangen nu nauwelijks 
vorderingen voor historische gegevens); voor 'kleine' aanbieders dient de oplossing zo dicht 
mogelijk bij de huidige NAW-oplosslng te liggen; de gegevensmakelaar beheert slechts de 
NAW-gegevens totdat ze gevorderd worden (een aantal aanbieders vindt dat uitgangspunt 
belangrijk); het startpunt van een aanbieder moet meegenomen worden bij de verdere 
uitvoering van HNAW (een aantal aanbieders Is al In verre mate geautomatiseerd, een veel 
grotere groep staat op dit punt In de kinderschoenen). 
De groep toezichthouders en adviesorganen heeft als criteria: verbeteren van toezicht op het 
gehele proces (nu Is dat nog te versnipperd); een geautomatiseerd systeem maakt 
efficiënter toezicht mogelijk; gekeken moet worden naar het verbeteren van 
privacymaatregelen. 

Alternatieven 
Vanuit de opdrachtgever zijn twee alternatieven van tevoren vastgesteld: de huidige situatie 
voortzetten en het alternatief waarbij het CIOT wordt uitgebreid met Historische NAW
gegevens. Tevens is door de opdrachtgever gevraagd te inventariseren of extra alternatieven 
worden aangedragen. Hieruit Is zijn twee additionele alternatieven voortgekomen. Eén 
alternatief is niet verder uitgewerkt. Voor dit alternatief Is een Ingewikkeld wetgevingsproces 
voor benodigd, en het voldoet niet aan de veiligheidseisen vanuit de Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten. 

De uitgewerkte alternatieven betreffen: 
• Alternatief 1 - het "nul-alternatief", de huidIge situatIe voortzetten; 
• Alternatief 2 - het uitbreiden bestaande NAW oplOSSing met historische data; 
• Alternatief 3 - centrale bevraging en decentrale beantwoording. 
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Alternatief 3 gaat uit van een vraag- en antwoordproces waarbij de vraag via een centraal 
loket bij de overheid gesteld wordt, maar de beantwoording van de vraag bij de aanbleder(s) 
plaatsvindt. 

Beoordeling alternatieven 
De alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van de criteria van de opdrachtgever, 
aanvragers, aanbieders en toezichthouders. 
Uit de beoordeling blijkt dat alternatief 1 het slechtst scorende alternatief is voor het vraag- en 
antwoordproces voor Historische NAW-gegevens. Toch wordt dit alternatief niet geheel 
'afgeschoten'. Het handmatige proces Is erg flexibel en voorziet In een behoefte voor 
individuele, complexe vragen. Voor het beantwoorden van 9.000 vragen zou dit alternatief 
minder geschikt zijn: het vergt een hoge personele inzet aan de zijde van de overheid en 
aanbieders, is weinig transparant en vergt een aanzienlijk inspanning aan de zijde van de 
toezichthouders. Ook qua personele Inspanning bij de aanbieders scoort dit alternatief slecht. 
Dit alternatief voorziet slecht in de behoefte rondom rapportage en vult de eisen rondom 
afscherming en beveiliging van het proces minder goed in. 

Alternatief 2 heeft kwalitatief bij vrijwel alle stakeholders een voorkeur. Het alternatief vraagt 
beperkte aanpassingen aan de zijde van de aanbieders en sluit goed aan bij de uitgangspunten 
van de opdrachtgever en aanvragers. Met name daar waar het gaat om: rapportage, 
benaderbaarheld, beschikbaarheid, afscherming en veiligheid. 

Alternatief 3 voorziet ook in de behoefte van de aanvragers, maar wordt door hen als minder 
veilig gezien. Sommige aanbieders hebben aangegeven bereid te zijn om een extra Investering 
te doen waarbij zij de verantwoordelijkheid over de gegevens behouden. 
Dit alternatief is minder geschikt voor de kleine aanbieders die weinig vorderingen krijgen. 
Omdat In dit alternatief de opslag van de gegevens bij de aanbieder blijft komt het wel 
tegemoet aan het specifieke criterium dat de aanbieder verantwoordelijk blijft voor de opslag 
van gegevens. 

Het kosten en baten aspect van de alternatieven laat zien er hoge kosten bij de alternatief 2 
en 3 zitten. Verder Is de marge voor de Inschatting van de investerings- en exploitatie kosten 
vrij groot. De baten blijken nog moeilijker kwantificeerbaar. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
Door de Inwerkingtreding van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens 
zijn aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten sinds 1 
september 2009 verplicht om de verkeersgegevens van het telefonie- en 
Internetverkeer dat zij aanbieden en verwerken te bewaren. Wanneer op basis 
van het Wetboek van Strafvorderingen de Wet op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten gegevens gevorderd worden, wordt op dit moment meestal 
per fax een verzoek gedaan en zijn aanbieders vrij om te bepalen op welke wijze 
een verzoek wordt Ingevuld. De verwachting is dat met een geautomatiseerde 
oplossing, een veel hogere mate van efficiëntie, dus besparing, in de keten van 
betrokkenen organisaties kan worden bereikt. Ook zou de effectiviteit van de 
(bijzondere) Opsporlngs-, Inllchtingen- en Veiligheidsdiensten hiermee kunnen 
worden vergroot. 
Op basis van bovenstaande verwachting hebben de ministeries van Justitie, 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken besloten om 
het project Dataretentie op te starten. 

Het project Dataretentie heeft tot doel het uitwerken van een zakelijke 
rechtvaardiging voor het starten van een project dat een geautomatiseerd proces 
Implementeert van vorderen en verstrekken van historische telecommunicatie
gegevens, tussen de overheid en de aanbieders. 

Het project Dataretentie heeft vastgesteld het project op te splitsen In twee 
deelprojecten: 

1. Project HNAW, met als scope het beschikbaar stellen van Historische 
NAW-gegevens voor (bijzondere) Opsporingsdiensten en Inllchtlngen- & 
Veiligheidsdiensten; 

2. Project HVG, met als scope het beschikbaar stellen van historische 
verkeergegevens voor (bijzondere) Opsporingsdiensten en Inllchtlngen
& Veiligheidsdiensten. 

Dit rapport heeft enkel betrekking op het project HNAW. 

De opdracht voor het opstellen van een business case HNAW (Historische Naam 
Adres Woonplaatsgegevens) Is op 7 juli 2009 door de projectleider van het 
project Dataretentie verstrekt aan het ClOT. Voor ligt het eindresultaat van deze 
opdracht. 

Opmerking: Voor het uitvoeren van deze opdracht heeft het CIOT capaciteit en 
expertise beschikbaar gesteld. Deze business case geeft niet een standpunt van 
het CIOT als uitvoeringsorganisatie weer. 

De opdracht die het deelproject HNAW heeft meegekregen, luidt: 
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• Ontwikkel een haalbaar voorstel, in de vorm van een business case, 
waarmee de Historische NAW-gegevens van de Telecom en ISP 
aanbieders effectief en efficiënt, op een geautomatiseerd wijze, voor de 
(bijzondere) Opsporingsdiensten en Inlichtingen- & Veiligheidsdiensten 
kunnen worden ontsloten. 

o Met 'haalbaar' beoogt de opdrachtgever: 
• Een goed evenwicht tussen baten van de oplossing en de 

benodigde kosten voor Implementatie en exploitatie van 
de gehele keten; 

• Garanderen van de rechtmatigheid van bevraging en de 
privacy van burgers; 

• Binnen huidige wettelijke kaders en bevoegdheden. 
• Draagvlak onder stakeholders. 

o Met 'effectief en efficiënt' beoogt de opdrachtgever: 

1.2 Afbakening 

• Minimaliseren van de inspanning voor aanvragers en 
aanbieders per bevraging en aanlevering van gegevens; 

• Toezicht op de naleving van de wetgeving eenvoudig te 
maken; 

• Gebruiken van een geautomatiseerde 
gegevensmakelaarsfunctle1 naar voorbeeld van de 
huidige NAW-oplossing bij het CIOT. 

In de opdrachtomschrijving voor deelproject HNAW Is vastgelegd welke 
voorwaarden gelden voor het deelproject: 

• Het deelproject HNAW richt zich op het vraag- en antwoordproces van 
(historische) NAW-gegevens; 

• Binnen de scope van het deelproject vindt onderzoek plaats naar de 
huidige drie werkwijzen voor het vorderen en verstrekken van NAW
gegevens: 
1. Rechtstreekse bevraging door (bijzondere) Opsporingsdiensten en 

Inllchtlngen- & Veiligheidsdiensten bij de aanbieders; 
2. Vorderen (door (bijzondere) Opsporingsdiensten) en verstrekken van 

Historische NAW-gegevens via een deels geautomatiseerde 
gegevensmakelaar (KLPD Unit Landelijke Interceptie (Uli», en 

3. Vorderen en verstrekken van actuele NAW-gegevens via een 
geautomatiseerde gegevensmakelaar (CIOT). 

• Binnen de scope van het deelproject vallen alle vorderingen op basis van 
het Wetboek van Strafvorderingen en de Wet op de Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten. Er is geen onderzoek gedaan naar vorderingen die 
voortvloeien uit andere wetgeving, zoals de Algemene Wet 
Bestuursrecht, Vreemdelingenwet, etc •. 

• In de Telecommunicatiewet (hoofdstuk 13) Is bepaald op wie de 
wettelijke verplichting rust om NAW-gegevens te bewaren en 
verstrekken. 

I In de context van het project HNAW is het begrip gegevensmakelaar een synoniem voor het begrip 

informatiepunt. De gegevensmakelaar is geen eigenaar van gegevens, maar geleidt de gegevensstromen van en 

naar stakeholders door, ziet toe op het vraag- en antwoordproces en rapporteert daarover. 
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1.3 Bronnen 
Bij het opstellen van deze business case Is gebruik gemaakt van Informatie die 
verkregen is van de stakeholders en de bestaande gegevensmakelaars. De 
stakeholders die zijn benaderd, zijn onderverdeeld In de volgende groepen: 
aanvragers, aanbieders, toezichthouders en overige partijen. (Zie bijlage 3: 
Overzicht stakeholdergroepen.) 

Naast het betrekken van de belangrijke directe stakeholders bij het deelproject 
HNAW Is ook gebruik gemaakt van Informatie van een Indirect betrokken partij, 
namelijk Bits of Freedom (BoF). BoF heeft adviezen gegeven over de 
privacyaspecten die komen kijken bij een mogelijke Implementatie. 

1.4 Projectaanpak en leeswijzer 
Het deelproject HNAW heeft zoveel mogelijk stakeholders betrokken bij het 
opstellen van de business case voor HNAW. Voor het opstellen van de business 
case zijn de volgende stappen gevolgd: 

• Inventarisatie kengetallen en ontwikkelingen; 
• Vaststelling criteria voor alternatieven; 
• Vaststelling alternatieven; 
• Beoordeling alternatieven. 

Inventarisatie kengetallen en ontwikkelingen 
De belangrijkste stakeholders is een aantal vragen voorgelegd over de bestaande 
situatie en de verwachte ontwikkelingen. Gevraagd is naar zowel omvang als 
soort bevraging. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven In hoofdstuk 2. De 
verwachte ontwikkeling in aantal en soorten bevragingen zijn gebruikt bij de 
beoordeling van de alternatieven. 

Vaststelling criteria voor alternatieven 
Gedurende de Inventarisatie zijn de eisen en wensen vastgelegd in 
uitgangspunten per stakeholdersgroep. Deze uitgangspunten zijn teruggekoppeld 
aan alle stakeholders en na verwerking van de reakties is deze inventarisatie 
vastgelegd In het document 'definitie HNAW'. 

De uitgangspunten zijn omgezet in criteria per stakeholdersgroep waarmee de 
alternatieven voor de (geautomatiseerde) oplossing zijn beoordeeld. De criteria 
zijn opgenomen in hoofdstuk3. 

Vaststelling alternatieven 
In hoofdstuk 4 zijn de alternatieven beschreven. De keuze voor alternatieven Is 
voorgelegd aan de opdrachtgever en de projectgroep. De projectgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken overheidsorganisaties, heeft 
de keuze voor de alternatieven onderschreven. 

Beoordeling alternatieven 
In hoofdstuk 5 Is de daadwerkelijke beoordeling van de alternatieven 
weergegeven. 
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1.5 Verantwoording 
In de gekozen aanpak zijn stakeholders uitgebreid betrokken bij de inventarisatie 
van de uitgangspunten. In het onderzoek zijn vervolgens de uitgangspunten 
teruggebracht naar hanteerbare criteria zodanig dat de uitgangspunten hierin 
vertegenwoordigd zijn. Daar waar een eenduidige vertaling naar criteria tot 
problemen leidde, Is dit binnen een stakeholdersgroep nader aangeduid. 

Deze business case maakt haalbare alternatieven inzichtelijk en de beoordeling 
daarvan. 

1.6 Projectaansturing 
Het deelproject Is aangestuurd door een begeleidingscommissie bestaande uit 
vertegenwoordigers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Economische Zaken, AIVD, MIVD en Politie, die regelmatig bijeen zijn gekomen 
om de voortgang van het deelproject te bespreken en van advies te dienen. De 
dagelijkse aansturing heeft plaatsgevonden door een klein team vanuit Justitie 
onder leiding van de projectleider van het project Dataretentie. 

Verder is er een stuurgroep betrokken geweest met een vertegenwoordiging van 
de organisaties zoals die ook in de begeleidingscommissie zijn vertegenwoordigd. 
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Kengetallen en ontwikkelingen 
Het deelproject HNAW heeft de bestaande situatie m.b.t. NAW bevragingen in 
beeld gebracht en heeft een aantal relevante ontwikkelingen weergegeven. Deze 
ontwikkelingen vormen input voor het vaststellen van mogelijke alternatieven en 
beoordeling van de alternatieven. 

2.1 Kengetallen bestaande situatie NAW bevragingen 
Tot het moment van de Inwerkingtreding van de wet DataretentIe, hielden de 
aanbieders de NAW gegevens van hun klanten vast voor een door de aanbieder 
zelf bepaalde periode. De aanvragers konden de opgeslagen gegevens vorderen. 

Ten tijde van dit project zijn drie werkwijzen vastgesteld waarop NAW gegevens 
worden opgevraagd bij de aanbieders: 
• Rechtstreeks bij de aanbieder 
• Via een deels geautomatiseerde gegevensmakelaar (UU) 
• Via een geautomatiseerde gegevensmakelaar (ClOT) 

Rechtstreeks bij de aanbieder 
Rechtsreekse bevragingen worden per politiekorps of inlichtingen- en 
veiligheidsdienst direct bij de aanbieders gedaan. Er is geen centrale registratie 
van deze bevragingen waardoor er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar 
zijn. Inschatting Is dat het aantal bevragingen vla deze werkwijze relatief laag is 
ten opzichte van het aantal bevragingen vla de geautomatiseerde 
gegevensmakelaar. 

Vla een deels geautomatiseerde gegevensmakelaar (UU) 
De Unit Landelijke Interceptie (UU) van het KLPD fungeert als gegevensmakelaar 
voor de Opsporingsdiensten. Zo handelen zij ondermeer de vorderingen voor 
HNAW-gegevens af. Het totaal aantal vragen dat In 2009 vla de UU werd gesteld 
bedroeg ongeveer 30.000. Dit zijn zogenaamde histo-opvraglngen. Geschat is 
dat 80% verkeersgegevensvragen betreft en dat 20% HNAW-vragen zijn. 
Globaal genomen zijn dit dus 6.000 HNAW-vragen die handmatig worden 
verwerkt2 • 

Vla een geautomatiseerde gegevensmakelaar (CIOT) 
Het CentraalInformatlepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOn fungeert als 
gegevensmakelaar voor (bijzondere) Opsporingsdiensten en Inlichtlngen- &. 
Veiligheidsdiensten. Het CIOT handelt de vorderingen voor NAW-gegevens af. Via 
het CIOT Is kan men actuele NAW gegevens opvragen (24 uur oud). Het CIOT 
informatiesysteem Is niet Ingericht voor historische NAW gegevens. 

Het aantal NAW-bevraglngen vla het CIOT is gehaald uit het, ten tijde van het 
schrijven van dit document nog niet gepubliceerde, jaarverslag 2009 van het 
CIOT InformatieSysteem. Het CIOT heeft In 2009 2.930.941 vragen van 
Opsporingsdiensten en Inlichtingen &. Veiligheidsdiensten verwerkt. 

2 De huidige werkwijZe voor HNAW·vragen, door de UU, wordt beschreven In paragraaf 4.2.2 (alternatief 1). 
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Actueel versus historisch 
In het onderzoek hebben aanvragers van gegevens aangeven dat de 
betrouwbaarheid van actuele NAW-gegevens afneemt naarmate het tijdstip waar 
de vraag zich op richt verder in het verleden ligt. Uit de inventarisatie Is gebleken 
dat voor aanvragers 20% (ruwe schatting) van hun huidige CIOT-vragen feitelijk 
NAW bevragingen in historische context zijn (bijvoorbeeld over een 
telefoongesprek in het verleden). De periode waarover deze vragen gesteld zijn, 
betrof In 30% van de gevallen de week voorafgaand aan de bevraging. De 
overige vragen hebben betrekking op gegevens van een week en verder terug. 
Op basis van deze schatting betrof In 2009 het aantal actuele NAW bevragingen 
in historische context: 600.000. Vanuit het huidige CIOT kan geen garantie 
gegeven worden dat deze antwoorden betrouwbaar zijn. 
Meestal is de Informatie bruikbaar voor het onderzoek en In een klein percentage 
van de gevallen (zo'n 1%) is verdere navraag bij een aanbieder gedaan. Dit 
wordt geconcludeerd uit het aantal van 6.000 HNAW bevragingen via de UU. 

Verschil In Telefonie en Internet bevragingen 
Aanvragers hebben geschat dat de volgende verhouding bestaat binnen de CIOT 
NAW-bevraglngen In historische context (ongeveer 600.000): 
• 90% telefonie (ongeveer 540.000 vragen) 
• 10% Internet (ongeveer 60.000 vragen). 

De voornaamste reden voor de beschreven verhouding Is de lage bruikbaarheid 
van de antwoorden op Internetbevragingen. Dit wordt veroorzaakt door het 
dynamische karakter van Internetgegevens in combinatie met de 24-uurs 
beschikbaarheid van de gegevens vla het CIOT. lP-nummers wisselen in de regel 
sneller van gebruiker dan telefoonnummers. Hierdoor zijn de verkregen 
antwoorden, voor Internetbevragingen, van het CIOT-informatlesysteem minder 
bruikbaar. 

2.2 Ontwikkeling in de NAW bevragingen 
Er Is een verschuiving In de markt aanwezig waarbij de meeste mensen naast de 
traditionele Telefonie tevens Telefonie over het Internet of andere Internet 
technologleên gebruiken voor communicatie. Er wordt verwacht dat binnen 
afzienbare tijd deze middelen de vervanger zullen worden van de traditionele 
telefonie. Dit zal voor de communicatie van criminelen niet anders zijn. Dit 
betekent dat het sporenonderzoek zich, veel meer dan vroeger, In een digitale 
wereld zal voltrekken. Een uiting van deze verschuiving is de aanstelling van een 
Cyber Officier van Justitie binnen elk parket als (kennis-)aanspreekpunt voor 
Cybercrlme maar ook voor nlet-cyberonderzoeken waar Internet en computers 
een rol spelen. 

Het lijkt er evenwel op dat de Opsporingsdiensten achterblijven bij deze 
ontwikkeling. Uit analyse van de CIOT bevragingen van afgelopen jaar blijkt dat 
op dit moment zo'n 3 miljoen telefoonnummers per jaar versus 50.000 Internet 
gegevens (lP en e-mail) worden bevraagd. 

De belangrijkste reden voor het weinig gebruiken van dit opsporingsmiddel is het 
ontbreken van datum/tijd stempels aan de dynamische IP- en e-mail adressen. 
De opsporing heeft op de Internet gegevens een datum/tijd stempei nodig om 
een betrouwbare koppeling te maken met NAW gegevens. Een andere reden is 
dat tot op heden nog weinig ervaring bestaat met het opvragen van 
Internetgegevens. De verwachting is evenwel dat dit in de komende jaren een 
forse Inhaalslag zal ondergaan. 
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In de inventarisatie hebben de aanvragers aangegeven dat de invoering van de 
wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens Invloed zal hebben op de behoefte 
aan NAW bevragingen. Er zal bij aanvragers een grotere behoefte ontstaan voor 
het opvragen van Historische NAW-gegevens. 
Aanvragers verwachten dat: 
• het totaal aantal telefonievragen beperkt (1% - 10%) tot matig zal groeien 

(11-50%3). Een kwart van de aanvragers heeft aangegeven de groei niet te 
kunnen inschatten . 

• het aantalInternetbevraglngen de komende 3 jaar tussen de 11 en 50%4 gaat 
groeien. Een kwart van de aanvragers heeft aangegeven de groei niet te 
kunnen Inschatten. 

Vla een geautomatiseerde gegevensmakelaar (CIOT) 
Op basis van de inventarisatie Is de aanname dat de groei van het aantal vragen 
voor de komende 3 jaar 30% bedraagt voor NAW-vragen en 10% voor het aantal 
HNAW vragen. Doorgerekend betekent dit dat In 2012 circa 3,6 miljoen NAW
vragen gesteld zullen worden waarvan circa 660.000 vragen (actuele) NAW
gegevens In een historische context. In de onderstaande figuur is die te 
verwachten trend weergegeven. 
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Figuur 'Overzicht groei aantal vragen op basis van inventarisatie' 

• Ten opzichte van de (ongeveer) 540.000 vragen. 

• Ten opzichte van de (ongeveer) 60.000 vragen. 
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2.3 Relevante ontwikkelingen bij het C:COT 

Aansluiten nieuwe aanbieders 
Naast de ontwikkeling van het aantal vragen door Opsporingsdiensten en 
Inllchtingen- &. Veiligheidsdiensten Is er ook een ontwikkeling In het aantal 
aanbieders. Het OOT sluit gemiddeld 20 tot 40 aanbieders per jaar aan. Dit zal 
doorgaan totdat alle aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en -
netwerken (nu tussen de 300-5005

) zijn aangesloten. 
De groei van het aantal aangesloten aanbieders zorgt er voor dat de hitrate stijgt 
(nu 92,8%). Met andere woorden dat de aanvragers op meer vragen antwoord 
krijgt. 
Het ministerie van Economische Zaken buigt zich momenteel over de definitie 
van het begrip aanbieder. Deze definitie is van belang om het aantal potentieel 
aan te sluiten aanbieders in te kunnen schatten. Indien een webhoster met 
emaildiensten ook onder het begrip 'aanbieder van openbare 
telecommunicatiediensten' valt dan zal het aantal aan te sluiten aanbieders naar 
verwachting toenemen van 800 aanbieders naar meer dan 2000 aanbieders. 

Verwachting ten aanzien van de bevraging 
In de huidige situatie is er sprake van ongeveer 6.000 handmatige vragen vla de 
UU. De verwachting is dat dit groeit tot 9.000 vragen (SO%) door de 
inwerkingtreding van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. 

Aansluiten aanvullende Informatiebronnen 
Door verschillende stakeholders Is tijdens de Inventarisatie gewezen op de 
informatie die organisaties kunnen bieden die een rol spelen In de administratie 
van telefoonnummers, netwerkadressen en domeinnamen. Het gaat hier over de 
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SION), de vereniging 
COmmunicatIons INfrastructure (COIN) en Réseaux lP Européens Network 
Coordlnation Centre (RIPE NCC). 

Deze 3 organisaties beheren de volgende gegevens 
- SION: domeinnamen en hun houders (naam en adres) en telefoonnummer 

van contactpersoon. SION houdt hier de historie van vast. 
- COIN: telefoonnummers en de bijhorende huidige telecomaanbieder. COIN 

houdt geen historie vast. 
- RIPE: lP-adressen en bijhorende houder. 

Het aansluiten van deze organisaties heeft 2 grote voordelen: 
• Op basis van porterIngsgegevens van telefoonnummers en registratiegegevens 

van lP-nummers en Internetdomeinnamen, kan de relatie tussen een 
identificerend gegeven en een aanbieder vastgesteld worden. Door deze 
Informatie in de bevraging te betrekken kan eenvoudiger de jUiste aanbieder 
aangeschreven worden. 

• Door het betrekken van deze Informatie kan een vraag waarbij alléén behoefte 
is aan het identificeren van de juiste aanbieder, worden volstaan met het 

• In dit stuk wordt gesproken over 300 tot 500 aanbieders. De registratielijst bij de OPfA geeft: aan dat er 858 

geregistreerde aanbieders van openbare teiecommunlcatledlensten of -netwerken zijn. Dit Is een vertekend 

beeld aangezien hier ook andere dienstaanbieders tussen staan als: ziekenhuisomroepen en 

kabellegmaatschappijen. 
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raadplegen van deze bronnen. Op dit moment wordt, bijvoorbeeld voor het 
zetten van een tap, de huidige CIOT-dlent gebruikt. Bij een dergelijke 
bevraging worden ook andere identificerende gegevens (NAW) meegeleverd. 
Beperking van de hoeveelheid geleverde Informatie draagt bij aan de 
bescherming van de privacy. 

Bij het uitwerken van de alternatieven in hoofdstuk 4 zijn we ervan uitgegaan dat 
de Indexfunctie, onafhankelijk van het gekozen alternatief, wordt gerealiseerd. 

2.4 Samenvatting hoofdstuk 2 
Tijdens de Inventarisatie zijn onder andere kengetallen In kaart gebracht. Het 
gaat hier om de kengetallen van de (H)NAW-bevraglngen zoals deze nu 
plaatsvinden. Ook hebben de Opsporingsdiensten en Inlichtingen- & 
Veiligheidsdiensten een schatting gegeven over de verwachte groei van het 
aantal bevragingen van NAW-gegevens van afnemers van Internet- en 
telefoniediensten. 

Het huidige aantal NAW-bevragingen met een historische context bedraagt op 
jaarbasis ongeveer 600.000 vla het CIOT en 6.000 vla de UU. Dit getal is 
gebaseerd op een grove schatting van de Opsporingsdiensten en Inlichtlngen- & 
Veiligheidsdiensten. Men verwacht een groei van het aantal vragen tussen de 1% 
en 50%. Het hoge groeipercentage geldt vooral voor de Internetbevragingen. 
Gelet op de beperkte omvang van dat type vragen Is de Impact hiervan nog 
beperkt. De verwachting Is dat In 2012 het aantal HNAW vragen zal groeien van 
600.000 vragen naar 660.000 vragen (van 6.000 naar 9.000 voor de UU). 
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Criteria voor alternatieven 

In deze paragraaf zijn per groep van stakeholders de criteria voor een voorstel 
voor HNAW opgenomen. De criteria zijn in hoofdstuk 4 gebruikt om de 
alternatieven te toetsen. 

3.1 Beschrijving criteria opdrachtgever 
In de opdrachtomschrijving heeft de opdrachtgever uitgangspunten benoemd 
voor de business case HNAW. Daaruit zijn de volgende criteria herleid voor het 
toetsen van alternatieven: 

1. Efftdency van de opsporing: bij dit criterium wordt gekeken naar het 
verhogen van de effidëntle voor de opsporing ten aanzien van HNAW
bevragingen. Hoe minder handelingen voor alle stakeholders in een 
alternatief, hoe hoger de score voor dat alternatief. 

2. Effectiviteit van de opsporing: bij dit criterium wordt gekeken naar de 
mate waarin snel een antwoord gekregen kan worden van de juiste 
aanbieder. Hoe sneller een antwoord, hoe hoger de score. 

3. Aanpassen applicaties: bij dit criterium wordt gekeken in hoeverre 
bestaande applicaties moeten worden aangepast. Hoe minder aanpassing 
nodig is, hoe hoger de score. 

4. Flexibiliteit t.a.v. groei bevragingen: het alternatief dient flexibel te 
zijn om de verwachte groei aan bevragingen aan te kunnen; de 
geïnventariseerde groeiverwachtingen worden hierbij als richtlijn 
gehanteerd; 

5. Juridische Inpasbaarheld: bij dit criterium wordt gekeken naar de 
inpasbaarheid van de alternatieven aan de huidige wet- en regelgeving. 
Hoe minder aanpassing nodig is, hoe hoger de score. 

6. Uitvoerbaarheid toezicht: bij dit criterium wordt gekeken naar de 
uitvoerbaarheid van toezicht op aanvragers, aanbieders en 
gegevensmakelaar. Hoe makkelijker toezicht uitgevoerd kan worden, hoe 
hoger de score. 

7. Standaardisatie vraag en antwoord: bij dit criterium wordt gekeken 
naar de mate van standaardisatie van het vraag- en antwoordformaat. 
Meer standaardisatie draagt bij aan efficiëntie. Hoe meer standaardisatie 
mogelijk Is, hoe hoger de score. In dit kader heeft de opdrachtgever de 
wens uitgesproken om de ETSI standaarden voor Historische NAW
gegevens te gebruiken .. 

8. Toepasbaarheid voor alle aanbieders: het alternatief moet 
toepasbaar zijn voor alle aanbieders en rekening houden met verschillen 
tussen aanbieders onderling. Bij de beoordeling worden de gedefinieerde 
stakeholdersgroepen en -categorieën gebruikt. Hoe meer het alternatief 
toepasbaar Is, hoe hoger de score. 

9. Flexibiliteit t.a.v. het aantal aangesloten aanbieders: het aantal 
aanbieders moet eenvoudig kunnen worden uitgebreid. Hoe makkelijker 
de groei van het aantal aanbieders kan worden geaccommodeerd, hoe 
hoger de score. 

10. Flexibiliteit t.a.v. het volume van dataopslag: de opslag van 
gegevens moet relatief eenvoudig kunnen worden uitgebreid. Hoe 
makkelijker dat kan, hoe hoger de score. 

11. flexibiliteit t.a.v. het type bevragingen: bij dit criterium wordt 
gekeken naar de mate waarin dezelfde gegevens op een andere wijze 
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bevraagd kunnen worden, op basis van de behoeft:estelling binnen de 
wettelijke kaders. Hoe meer flexibiliteit beschikbaar, hoe hoger de score. 

12. Rapportage conform de Europese Dataretentierichtlijn: betreft het 
vastleggen van bevragingsstatistieken conform de Europese 
DataretentierichtlIjn. Hoe makkelijker statistieken kunnen worden 
gegenereerd, hoe hoger de score. 

13. Veiligheid ten aanzien van authenticatie, autorisatie en 
gegevensafscherming : bij dit criterium wordt gekeken naar de 
veiligheid van het vraag- en antwoordproces. Worden de vragen gesteld 
door geautoriseerde medewerkers en komen de vragen terecht bij 
geautoriseerde medewerkers? Ook de mate waarin gegevens (en het 
vraag- en antwoordproces) afgeschermd zijn van de buitenwereld Is 
hierbij een belangrijk aspect. Hoe minder beveiligingsrisico's, hoe hoger 
de score. 

14. Totale kosten over de keten; de totale kosten over aanvragers, 
aanbieders en toezichthouders zo laag mogelijk houden; 

3.2 Beschrijving criteria aanvragers 
De criteria voor aanvragers zijn gegroepeerd in generieke aanvragercriteria 
(geldt voor alle aanvragers) en specifieke aanvragercrIteria, waarbij afwijkende 
criteria per aanvragercategorie zijn weergegeven. 

3.2.1 Generieke criteria aanvragers: 
15. Geautomatiseerd en centraal: bij dit criterium word gekeken In 

hoeverre het alternatief voorziet In een centrale vraagintenace. Hoe 
centraler, hoe hoger de score. 

16. Betrouwbaarheid antwoord verhogen: bij dit criterium wordt 
gekeken naar de betrouwbaarheid van het verkregen antwoord ten 
opzichte van het opvragen van NAW-gegevens in een historische context. 
Met HNAW zal zowel de vraag als het antwoord aan eenzelfde tijdstip In 
het verleden getoetst kunnen worden. Hoe betrouwbaarder, hoe hoger de 
score. 

17. Benaderbaarheld van aanbieders vergroten: voor aanvragers is van 
belang dat zij een mogelijkheid hebben om alle aanbieders te bevragen. 
Hoe meer aanbieders bevraagd kunnen worden, hoe hoger de score. 

18. Administratieve druk en standaardisatie: bij voorkeur dient de 
administratieve druk te worden verlaagd door standaardisatie en het 
verbeteren van de aansluiting van het bevragingsproces op de interne 
processen van de aanvragers. Hoe makkelijker kan worden aangesloten 
op Interne processen, hoe hoger de score. 

3.2.2 SpeCifieke criteria aanvragers 
Voor verschillende aanvragercategorieën gelden afwijkende of additionele 
criteria: 

• Inllchtlngen- en Veiligheidsdiensten: 
19. Waarborging afscherming aanvrager bij bevragen: bij dit specifieke 

criterium van de Inllchtingen- &Veiligheldsdiensten wordt gekeken in 
hoeverre een aanbieder Inzicht krijgt in de vragen die gesteld worden of 
te weten komt welke organi~atle de vraag stelt. Hoe meer anoniem, hoe 
hoger de score. 
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20. Veiligheid oplossing: bij dit criterium is gekeken naar de wijze waarop 
beveiligingsmaatregelen getroffen kunnen worden voor het vraag- en 
antwoordproces. Hoe minder beveiligingsrisico's, hoe hoger de score. 

• Opsporingsdiensten 
21. Beschikbaarheid van het systeem: hoe hoger de beschikbaarheid, 

hoe hoger de score. 

3.3 Beschrijving criteria aanbieders 
De criteria voor aanbieders zijn gegroepeerd In generieke aanbledercriteria 
(gelden voor alle aanbieders) en specifieke aanbiedercriteria, waarbij afwijkende 
criteria per aanbledercategorie zijn weergegeven. 

3.3.1 Generieke criteria aanbieders 
Voor een toekomstige geautomatiseerde HNAW oplossing leggen aanbieders de 
nadruk op verbetering van de rechtmatigheid van bevragingen en het verhogen 
van de transparantie van het beantwoordingproces HNAW. Indien deze 
uitgangspunten afdoende ingevuld zijn, is het concept van een 
gegevensmakelaar voor aanbieders bruikbaar. Voor aanbieders zijn de volgende 
criteria opgesteld: 

22. Proportionaliteit Investering versus opbrengst aanvragers: (in 
kosten, mensen en aantasting van de privacy); bij dit criterium is 
gekeken naar de aanpassingen die aanbieders moeten doen en is 
ingeschat of er een grote investering gedaan moet worden, in verhouding 
tot de omvang van de behoeftestelling van de aanvragers. Hoe kleiner de 
Investering, hoe hoger de score. 

23. Schaalbaarheid naar aanbieder: het moet mogelijk zijn om, 
afhankelijk van de situatie bij de aanbieder, een passende aansluiting op 
de oplossing te realiseren. Hoe flexibeler, hoe hoger de score. 

24. Transparantie (rapportage): bij dit criterium wordt gekeken in 
hoeverre het alternatief transparantie oplevert voor de aanbieders. Hoe 
transparanter, hoe hoger de score. 

25. Toezicht op rechtmatigheid bevraging: bij dit criterium wordt 
gekeken In hoeverre het alternatief een mogelijkheid biedt voor het 
houden van toezicht op de uitgevoerde bevragingen. Hoe beter het 
toezicht kan worden ingericht, hoe hoger de score. 

3.3.2 Specifieke criteria aanbieders 
Enkele groepen aanbieders hebben specifieke criteria: 
• Vijf grote telecommunicatieaanbieders; 

26. Aanbieder verantwoordelijkheid: bij dit criterium wordt gekeken in 
hoeverre de aanbieder, die zich verantwoordelijk voelt voor zijn 
gegevens, deze verantwoordelijkheid ook kan invullen. Hoe beter die 
verantwoordelijkheid kan worden ingevuld, hoe hoger de score. 

• Voor Telefonie & Internet aanbieders met weinig tot geen (H)NAW aanvragen 
geldt: 
27. Hoeveelheid aanpassingen: bij dit criterium is gekeken naar de 

hoeveelheid aanpassingen die doorgevoerd moet worden In de 
informatiesystemen aan de aanbiederzljde. Hoe minder aanpassingen, 
hoe beter. 
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3.4 Beschrijving criteria toezichthouders en 
adviesorganen 
De volgende criteria zijn genoemd door toezichthouders: 

28. Niveau van (keten) toezicht: het toezicht dient minimaal te voldoen 
aan het huidige niveau van toezicht op het proces van vordering en 
verstrekking van Historische NAW-gegevens. Hoe beter een alternatief 
aansluit bij het huidige proces, hoe hoger de score. 

29. Complexiteit toezicht: bij dit criterium wordt gekeken naar de 
complexiteit van toezicht. Uitgangspunt hierbij is dat verder 
automatiseren van het vraag- en antwoord proces het toezicht 
vergemakkelijkt. Hoe meer geautomatiseerd, hoe hoger de score. 

3.5 Samenvatting hoofdstuk 3 
Samen met de stakeholders zijn criteria voor de business case HNAW 
geinventarlseerd. De criteria zijn van belang bij het beoordelen van de mogelijke 
alternatieven. 

Beknopt samengevat zien de criteria er als volgt uit: 
De criteria van de opdrachtgever: een haalbaar voorstel voor een efflclênt en 
effectief geautomatiseerd systeem voor het ontsluiten van Historische NAW
gegevens, met een aantal randvoorwaarden. 
De criteria van de aanvragers: een geautomatiseerd systeem, gelijk aan het 
CIOT vanwege de volgende aspecten (naast betrouwbaarheid, beschikbaarheid 
en benaderbaarheld): veiligheid, goede procesinrichting (en bewaking), 
autorisatie, authenticatie, standaardisatie, centralisatie van de vraag en 
rapportagemogelijkheden . 
De aanbieders kennen een aantal gemeenschappelijke criteria: efflclênt 
automatiseren, veiligheid, toezicht op rechtmatigheid en rapportage 
(transparantie). Maar er zijn ook specifieke criteria: voor mobiel 
Internetgebruik Is het niet duidelijk of het aanleveren van Historische NAW
gegevens op een eenvoudige maniAr tA rAall1';p.l"P.n 11';; aanblp.ders van 7akp.lljk~ 
telefonie- en Internetdiensten geven aan dat de benodigde investering wel in 
verhouding moet staan met de behoefte van de opsporing (zij ontvangen nu 
nauwelijks vorderingen voor historische gegevens); voor 'kleine' aanbieders dient 
de oplossing zo dicht mogelijk bij de huidige NAW-oplossing te liggen; de 
gegevensmakelaar beheert slechts de NAW-gegevens totdat ze gevorderd 
worden (een aantal aanbieders vindt dat uitgangspunt belangrijk); het startpunt 
van een aanbieder moet meegenomen worden bij de verdere uitvoering van 
HNAW (een aantal aanbieders is al In verre mate geautomatiseerd, een veel 
grotere groep staat op dit punt In de kinderschoenen). 
De groep toezichthouders en adviesorganen heeft als criteria: verbeteren van 
toezicht op het gehele proces (nu is dat nog te versnipperd); een 
geautomatiseerd systeem maakt efficiênter toezicht mogelijk; gekeken moet 
worden naar het verbeteren van privacymaatregelen. 

In het volgende hoofdstuk worden de ontwikkelde alternatieven geintroduceerd. 
Deze alternatieven worden in hoofdstuk 5 beoordeeld aan de hand van de zojuist 
geformuleerde criteria. 
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Alternatieven 
In dit hoofdstuk worden de 'alternatieven beschreven voor een HNAW oplossing. 

Na de beschrijving van hoe de alternatieven tot stand zijn gekomen, wordt een 
uitwerking van de alternatieven gegeven. 

4.1 Totstandkoming van de alternatieven 
In de projectopdracht is beschreven dat ten minste de onderstaande 
alternatieven onderzocht dienen te worden op haalbaarheid: 

• Alternatief 1 - het "nul-alternatief", de huidige situatie voortzetten; 
• Alternatief 2 - het uitbreiden van CIOT met historische data; 
• Alternatief 3 - aanvullende door stakeholders aangedragen alternatieven. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten met aanbieders is een aantal ideeën 
aangedragen ten aanzien van mogelijke alternatieven: 

1. Laat de overheid rechtstreeks aansluiten op het Informatiesysteem van 
aanbieders. Hierbij Is gesproken over 'distributed databases' maar ook 
over een 'plug-in' functionaliteit. Voor kleinere aanbieders zou dit 
Ingekocht kunnen worden via een 'vereniging van aanbieders'; 

2. Vermijd dubbele opslag van gegevens bij de aanbieder en bij een 
centrale partij, bijvoorbeeld door vraag te Interpreteren en door te sturen 
naar de specifieke aanbieder; 

3. Creëer een onafhankelijke centrale vraag module van de overheid die 
vragen en antwoorden centraliseert; 

4. Indien aanbieders ook inzicht kunnen krijgen In hun opgeslagen 
gegevens bij de HNAW-organlsatle, hoeven zij deze gegevens niet dubbel 
beschikbaar te houden; 

5. Elke vraag zou middels een 'broadcast' naar alle aanbieders verstuurd 
kunnen worden (vervolgens kan de 'broadcast' geautomatiseerd 
beantwoord worden); 

6. Gebruik het bestaande CIOT systeem (rechtmatigheid, audit-niveau, etc.) 
voor HNAW; 

7. Introduceer een Indexfunctie om de vraag "BIJ welke aanbieder moeten 
we zijn?" te kunnen beantwoorden. Voorgesteld werd om de COIN, SION 
en RIPE indexen op te nemen In de gegevensmakelaar. Vervolgens kan 
men in een tweede stap de aanbieders benaderen; 

8. Laat historische NAW bevragingen via het CIOT verlopen en historische 
verkeersgegevens zoals het nu is rechtstreeks naar de aanbieders; 

9. Creëer een loketfunctie met een centrale Indexfunctie die historische 
gegevens bevat en laat de data-aanlevering de verantwoordelijkheid zijn 
van de aanbieders; 

10. Automatiseer het deel binnen de overheid (Elektronische lastgeVing); 

BIJ de het vaststellen van mogelijkheden Zijn Ideeën aangedragen voor twee 
extra alternatieven: 

• Alternatief 3 - Centrale bevraging en decentrale beantwoording; 
• Alternatief 4 - Nieuwe gegevensmakelaar, volledig in beheer van 

aanbieders. 
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Het uitwerken van alternatief 4 is vanuit opdrachtgeverperspectief niet haalbaar 
om de volgende redenen: 

• De aanbieders van openbare telefonie- en Internetdiensten zijn divers 
van grootte en hebben onderling niet altijd dezelfde aard van 
dienstverlening. Er is voor het inrichten van een dergelijke 
gegevensmakelaar een centrale regie nodig. De aanbieders kennen een 
lage organisatiegraad. 

• Voor het Inrichten van dit alternatief is een ingewikkeld wetgevingsproces 
benodigd. Het inrichten van een dergelijk alternatief wordt door de 
overheid daarom onwenselijk geacht. 

• Het beleggen van het vraagloket bulten de overheid is met name vanuit 
de (vellighelds)elsen van de Inllchtingen- & Veiligheidsdiensten 
onbespreekbaar. Het betreft specifiek het uitgangspunt Veiligheid waarin 
met name het anonimiseren van de aanvrager en het geheimhouden van 
de bevraging van belang zijn voor de Inlichtlngen- & Veiligheidsdiensten. 

Alternatief 3 wordt opgenomen als additioneel alternatief voor beoordeling In het 
volgende hoofdstuk. 

4.2 Alternatief 1 - het "nul-alternatief", de huidige 
situatie voortzetten 
Alternatief 1 betreft de huidige situatie waarbij een verschillend 
communicatiekanaal bestaat voor actuele NAW gegevens en Historische NAW 
gegevens. 

Bovenstaande illustratie kent de volgende legenda: 
• alle pijlen van links naar rechts zijn vragen van de aanvragers; 
• pijlen van rechts naar links zijn (niet vraag georiënteerde) bulk 

aanleveringen van gegevens door aanbieders; 
• hoe dikker een pijl hoe meer vragen het betreft; 
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• gesloten pijlen gaan via een geautomatiseerde gegevensmakelaar; 
• open pijlen zijn deels geautomatiseerd; 
• groene pijlen Is actueel; 
• blauwe pijlen Is historisch. 

4.2.1 Actuele NAW gegevens(via CIOT) 
Kenmerken van het communicatiekanaal met betrekking tot de actuele NAW zijn: 

a. Er vindt geen communicatie plaats tussen aanvrager en aanbieder; 
b. Actuele NAW-gegevens worden door de aanbieders in een door het 

CIOT beheerde Black-Box geplaatst; 
c. Na bevraging worden de NAW-gegevens via het CIOT verstrekt; 
d. De verwerking van de vragen vindt plaats door het CIOT; 
e. Toegang tot de gegevens wordt verkregen vanuit het Openbaar 

Ministerie en de I&V diensten door toe te staan dat het CIOT systeem 
wordt gebruikt; 

f. De bevragingen worden gedaan via een beveiligde webcliënt naar het 
CIOT systeem; 

g. Bij de bevragingen Is het niet noodzakelijk kennis te hebben over 
welke aanbieder over de gezochte HNAW gegevens beschikt; 

h. Het CIOT biedt als gegevensmakelaar een centrale vraaginterface 
aan; 

i. Voor de beantwoording van bevragingen is een volledig 
geautomatiseerde oplossing bij het CIOT aanwezig; 

j. De aanlevering van gegevens vanuit de aanbieders vindt plaats naar 
een centrale Interface bij het CIOT; 

k. Het CIOT schermt bevragingen af naar de aanbieders; 
I. Het CIOT creëert een compleet overzicht van de bevragingen 

(audlttrall + rapportage). 
m. De antwoorden op de bevragingen zijn opgesteld In een 

gestandaardiseerd formaat. 

4.2.2 Historische NA W gegevens 
Bij het proces van bevraging van HNAW vindt in de huidige situatie de opslag van 
de Historische NAW-gegevens plaats bij de aanbieders. De toegang tot de 
Historische NAW-gegevens bij aanbieders wordt verkregen op basis van een 
vordering. 

Voor het bevragingsproces van Historische NAW-gegevens worden twee 
manieren toegepast: 
1. Verstrekking van gegevens door tussenkomst van een deels geautomatiseerde 
gegevensmakelaar tussen aanvrager en aanbieder (UU). Deze wijze van 
verstrekking heeft de volgende kenmerken: 

a. De communicatie tussen aanvrager en aanbieder vindt plaats via de 
gegevensmakelaar; 

b. Historische NAW-gegevens staan bij de aanbieders In een door hen 
beheerd systeem; 

c. Bij de bevragingen is het noodzakelijk kennis te hebben over welke 
aanbieder over de gezochte HNAW gegevens beschikt. De 
Indexfunctie kan hierbij helpen; 

d. Na een bevraging worden de Historische NAW-gegevens deels 
geautomatiseerd via de geg~vensmakelaar verstrekt; 

e. De verwerking van de vragen (het antwoord op een vraag uit een 
database halen) vindt plaats bij de aanbieder(s); 
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f. Toegang tot de gegevens wordt verkregen vla een vordering (waarbij 
binnen de opsporing een proces verbaal opgemaakt is); 

g. De bevragingen worden gedaan vla een fax naar de 
gegevensmakelaar, die wordt doorgestuurd naar de aanbieder. 

h. BIJ een percentage van de bevragingen ontbreekt de kennis over 
welke aanbieder over de gezochte HNAW gegevens beschikt; 

i. De gegevensmakelaar biedt een centrale vraaginterface aan; 
j. Voor de beantwoording van bevragingen zijn menselijke handelingen 

noodzakelijk(Zie het tekstvak aan het einde van deze paragraaf: 
handmatig/deels geautomatiseerd proces UU); 

k. De aanlevering van gegevens vanuit de aanbieders vindt plaats naar 
een centrale Interface bij de gegevensmakelaar; 

I. Er vindt géén afscherming plaats van de bevragingen naar de 
aanbieders; 

m. De gegevensmakelaar creëert (slechts) een gedeeltelijk overzicht van 
de bevragingen; 

n. De antwoorden op de bevragingen zijn niet opgesteld in een 
gestandaardiseerd formaat. 

2. Verstrekking van gegevens door rechtstreeks contact tussen aanvrager en 
aanbieder. Deze wijze van verstrekking heeft de volgende kenmerken: 

a. De communicatie tussen aanvragers en aanbieders vindt rechtstreeks 
plaats; 

b. Historische NAW-gegevens staan bij de aanbieders in een door hen 
beheerd bestand; 

c. BIJ de bevragingen Is het nOOdzakelijk kennis te hebben over welke 
aanbieder over de gezochte HNAW gegevens beschikt. De 
Indexfunctie kan hierbij helpen; 

d. Na een rechtmatige bevraging worden de Historische NAW-gegevens 
deels geautomatiseerd rechtstreeks verstrekt; 

e. De verwerking van de vragen (het antwoord op een vraag uit een 
database halen) vindt plaats bij de aanbieder(s); 

f. Toegang tot de gegevens wordt verkregen vla een papieren 
lastgeving (bijvoorbeeld per fax); 

g. De bevragingen worden gedaan via een rechtstreekse fax naar de 
aanbieder; 

h. Bij een percentage van de bevragingen ontbreekt de kennis over 
welke aanbieder over de gezochte HNAW gegevens beschikt; 
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i. In dit proces wordt geen gebruik gemaakt van een centrale 
vraaginterface ; 

j. Voor de beantwoording van bevragingen zijn menselijke handelingen 
noodzakelijk; 

k. De aanlevering van gegevens vanuit de aanbieders vindt rechtstreeks 
plaats naar de aanvrager; 

I. Er vindt géén afscherming plaats van de bevragingen naar de 
aanbieders; 

m. Elke aanvrager dient een eigen overzicht van de bevragingen te 
maken; 

n. De antwoorden op de bevragingen zijn niet opgesteld In een 
gestandaardiseerd formaat; 

o. Er is geen Infrastructurele koppeling tussen aanvragers en 
aanbieders. 

4.3 Alternatief 2 - Het uitbreiden CIOT met historische 
data 
Alternatief 2 betreft het uitbreiden van de opgeslagen gegevensset bij het CIOT 
met historische data. Het CIOT breidt het aantal aangesloten aanbieders 
maximaal uit. 

Bovenstaande illustratie kent de volgende legenda: 
• alle pijlen van links naar rechts zijn vragen van de aanvragers; 
• pijlen van rechts naar links zijn (niet vraag georiënteerde) bulk 

aanleverlngen van gegevens door aanbieders; 
• hoe dikker een pijl hoe meer vragen het betreft; 
• gesloten pijlen gaan via een geautomatiseerde gegevensmakelaar; 
• open pijlen zijn deels geautomatiseerd; 
• groene pijlen is actueel; 
• blauwe pijlen Is historisch. 
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Bij de keuze voor dit alternatief hoeft voor het bevragen van HNAW geen gebruik 
meer te worden gemaakt van: 
• Het huidige HNAW communicatiekanaal via een deels geautomatiseerde 

gegevensmakelaar (met menselijke handelingen); 
• Het huidige HNAW communicatiekanaal waarin aanvragers rechtstreeks in 

contact staan met de aanbieders. 

Het opvragen van HNAW gegevens gebeurt in dit alternatief via een automatisch 
bevragingproces van het CIOT Informatie Systeem. Hiermee kunnen de 
Opsporingsdiensten en Inlichtingen- & Veiligheidsdiensten op een snelle wijze 
bepalen: wie hoort er bij een bepaald identificerend nummer, welke aanbieder 
hoort bij een bepaald identificerend nummer dan wel welke 
telecommunicatiemiddelen heeft een persoon tot zijn beschikking. 

Aanbieders leveren de gegevensset aan, waarbij zij - in aanvulling op de huidige 
situatie - ook verplicht worden om de 'Datum van' en 'Datum tot' velden aan te 
leveren. 

Voor wat betreft de procesgang van bevraging HNAW, lijkt deze sterk op het 
huidige proces van Actuele NAW (Zie voor een lijst met kenmerken de 
beschrijving van bevraging Actuele NAW (CIOT) bij het "nul-alternatief". 

4.4 Alternatief 3 - Centrale bevraging en decentrale 
beantwoording 
Alternatief 3 komt voort uit de inventarisatie bij de stakeholders. BIJ dit 
alternatief wordt een gegevensmakelaar gecreëerd die na een rechtmatige 
bevraging de NAW-gegevens geautomatiseerd verstrekt. Echter, anders dan bij 
het huidige CIOT, vindt de verwerking van de vragen plaats bij de aanbieders. 
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Bovenstaande illustratie kent de volgende legenda: 
• alle pijlen van links naar rechts zijn vragen van de aanvragers; 
• pijlen van rechts naar links zijn (niet vraag georiënteerde) bulk 

aanleveringen van gegevens door aanbieders; 
• hoe dikker een pijl hoe meer vragen het betreft; 
• gesloten pijlen gaan via een geautomatiseerde gegevensmakelaar; 
• open pijlen zijn deels geautomatiseerd; 
• groene pijlen is actueel; 
• blauwe pijlen is historisch. 

Andere kenmerken van deze oplossing zijn: 
a. Toegang tot de gegevens wordt verkregen vanuit het Openbaar 

Ministerie en de UW-diensten door toe te staan dat het CIOT systeem 
wordt gebruikt; 

b. De bevragingen worden gedaan vla een beveiligde webcllënt naar het 
CIOT systeem; 

c. Het CIOT biedt als gegevensmakelaar een centrale vraaginterface 
aan; 

d. Voor de beantwoording van bevragingen is een volledig 
geautomatiseerde oplossing bij de aanbieders en het CIOT aanwezig; 

e. Wanneer alle aanbieders volledig geautomatiseerd zijn ontsloten is 
het niet noodzakelijk kennis te hebben over welke aanbieder de 
gezochte HNAW gegevens bevat: alle aanbieders kunnen worden 
bevraagd. Alhoewel de Indexfunctie helpt bij het vinden van de juiste 
aanbieder Is er geen één op één koppeling tussen een nummer en 
een aanbieder. Meerdere aanbieders kunnen een antwoord geven op 
een telefoonnummer vraag door het bestaan van aanvullende 
diensten (zoals bijvoorbeeld Carrier Pre Select). 

f. De aanlevering van gegevens vanuit de aanbieders vindt plaats op 
het moment van bevragen via een centrale interface bij het CIOT; 

g. Er vindt géén afscherming van bevragingen plaats naar de 
aanbieders (géén Black Box); 

h. Het CIOT creëert een compleet overzicht van de bevragingen; 
i. De antwoorden op eh'! hp.vr~glngf>n 7ijn oPge~tp.ld in een 

gestandaardiseerd formaat; 
j. Het CIOT breidt het aantal aangesloten aanbieders maximaal uit; 
k. Er dient een rea I-time Infrastructurele koppeling te zijn tussen CIOT 

en aanbieders. 
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4.5 Samenvatting hoofdstuk 4 
In dit hoofdstuk zijn de alternatieven voor Implementatie van een HNAW
oplossing uitgewerkt. Vanuit de opdrachtgever zijn twee alternatieven van 
tevoren vastgesteld: de huidige situatie voortzetten en het alternatief waarbij het 
CIOT wordt uitgebreid met Historische NAW-gegevens. Tevens is door de 
opdrachtgever gevraagd te inventariseren of extra alternatieven worden 
aangedragen. Hieruit Is zijn twee additionele alternatieven voortgekomen. Eén 
alternatief Is niet verder uitgewerkt. Voor dit alternatief is een ingewikkeld 
wetgevingsproces voor benodigd, en het voldoet niet aan de veiligheidseisen 
vanuit de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. 

De uitgewerkte alternatieven betreffen: 
• Alternatief 1 - het "nul-alternatief", de huidige situatie voortzetten; 
• Alternatief 2 - het uitbreiden bestaande NAW oplossing met historische 

data; 
• Alternatief 3 - centrale bevraging en decentrale beantwoording 

Alternatief 3 gaat uit van een vraag- en antwoordproces waarbij de vraag via een 
centraal loket bij de overheid gesteld wordt, maar de beantwoording van de 
vraag bij de aanbleder(s) plaatsvindt. 
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Beoordeling alternatieven 

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe, per stakeholdersgroep, de in hoofdstuk 4 
beschreven alternatieven scoren tegen de criteria uit hoofdstuk 3. 

Bij het beoordelen van de alternatieven zijn kwalitatieve waarden gebruikt. De 
waarden waaruit per criterium kon worden gekozen was als volgt: 

• SLECHT 
• MATIG 
• +- REDEWK 
• + GOED 
• ++ ZEER GOED 

Bij deze beoordelingen is zoveel als mogelijk een objectieve keuze gemaakt 
gebaseerd op de kennis uit de Inventarisatie, en wetende dat door specifieke 
stakeholders de beoordeling anders gegeven zal worden. Om de uitkomst van de 
beoordeling te Illustreren wordt per beoordeling een toelichting gegeven (zie 
bijlage 2). 

Ter Indicatie is een Indicatieve score toegevoegd. 

Het onderlinge verschil in gewicht van criteria voor de diverse stakeholders Is 
vanwege het aantal en diversiteit van de betrokken stakeholders niet onderzocht. 
Bovendien zou het hanteren van een gemiddeld gewicht ook geen recht doen aan 
die stakeholders die aan een bepaald criterium een sterk afwijkende gewicht 
zouden toekennen. 

Ondanks bovenstaande punten geeft dit een waardevolle beoordeling te maken 
van de 3 alternatieven. 
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5.1 Beoordeling criteria opdrachtgever 

5.1.1 Overzicht beoordeling opdrachtgever 
De beoordeling van de alternatieven aan de hand van de criteria is in een 
overzichtelijke tabel gezet. Hierin zijn per alternatief de gescoorde waarden per 
criterium weergegeven: 

CrltCllLlnl A lt el n,ltlcr r'\ It ,-' I ---I Ci ~ I ..: r ! ... t.e -r)cltl(· 

1 ) c 

1. Effldency van de opsporing - + + 
2. Effectiviteit van de opsporing -- ++ ++ 
3. Aan~assen applicaties ++ + --
4. Flexibiliteit t.a.v. groei bevragingen -- ++ + 
5. Juridische Inpasbaarheid ++ +- --
6. Uitvoerbaarheid toezicht +- + +-
7. Standaardisatie vraag en antwoord +- ++ ++ 
8. Toepasbaarheid voor alle aanbieders +- + +-
9. Flexibiliteit aantal aanbieders ++ + + 
10. Flexibiliteit volume dataopslaQ + + ++ 
11. Flexibiliteit type bevragingen ++ + +-
12. Rapportage cf. Europese -- ++ + 
Dataretentlerichtllin 
13. Veiligheid t.a.v. authenticatie, +- ++ --
autorisatie en gegevensafscherming 
14. Totale kosten over de keten -- + --
Indicatieve score 37 60 44 

5.1.2 Conclusie beoordeling opdrachtgever 
Vanuit de opdrachtgevercriteria valt op te maken dat alle drie de alternatieven 
voor- en nadelen hebben, afhankelijk van het beoordeelde criterium. 

Opvallend zijn de verschillen tussen de alternatieven als wordt gekeken naar 
criteria (scoreverschil tussen alternatieven van 3 of meer punten): 

• Flexibiliteit t.a.v. groei bevragingen 
• Rapportage cf. Europese Dataretentierichtlijn 
• Juridische inpasbaarheid 
• Aanpassen applicaties 
• Veiligheid t.a.v. authenticatie, autorisatie en gegevensafscherming 

Belangrijk voor een keuze van een alternatief Is of er criteria zijn welke door de 
opdrachtgever als een 'showstopper' worden beschouwd. 

Vanuit de opdrachtgevercriteria valt op te maken dat alternatief 2 de meeste 
voorkeur heeft. 

De belangrijkste redenen voor de voorkeur van alternatief 2 zijn de efficiëntie en 
effectiviteit, de hoge mate van standaardisatie, de rapportagemogelijkheden (en 
dus efficiënter toezicht) en de veiligheid bij dit alternatief. 
Op het gebied van standaardisatie, efficiëntie en effectiviteit scoren alternatief 2 
en 3 ongeveer gelijk. 
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Alternatief 1 is op het aspect juridische Inpasbaarheld en aanpassen applicaties 
positiever beoordeeld, immers er hoeven geen wet- en regelgeving of applicaties 
aangepast te worden indien we doorgaan met de huidige situatie. 
Alternatief 1 scoort niet goed bij een verwachte groei van het aantal 
bevragingen. Voor Historische NAW-gegevens zal dit véél personele Inzet 
vereisen aan aanbieder- en aanvragerzijde. Aangezien in alternatief 1 de HNAW 
vragen handmatig gesteld worden scoort alternatief 1 zeer goed op het criterium 
flexibiliteit type bevragingen. 

Alternatief 2 lijkt het meest haalbare alternatief voor het geautomatiseerd 
opvragen van HNAW gegevens vanuit de criteria van de opdrachtgever. 

5.2 Beoordeling criteria aanvragers 
De criteria van aanvragers zijn onderverdeeld in generieke criteria en specifieke 
criteria. Bij de spedfieke criteria is onderscheid gemaakt naar de criteria voor 
Opsporingsdiensten en de criteria voor Inllchtingen- & Veiligheidsdiensten. 

5.2.1 Overzicht beoordeling aanvragers 
Cl It<:': 'Uil' A,tClfiilt d !\Itcrnat Ipf i\i~ .... : n,~tlèf 

1 2. ~ 

15. Geautomatiseerd en centraal -- ++ ++ 
16. Betrouwbaarheid antwoord +- ++ ++ 
17. Benaderbaarheid aanbieders -- ++ + 
18. Administratieve druk -- + +/-
Specifiek: 
19. Waarborging afscherming - ++ --
20. VeiliQheid oplossinQ -- ++ +-
21. Beschikbaarheid van het systeem -- ++ ++ 
Indicatieve score 10 34 26 

5.2.2 Conclusie beoordeling aanvragers 
Voor de aanvragers lopen de scores voor de verschillende alternatieven op bijna 
alle gescoorde criteria sterk uiteen. Alternatief 2 scoort goed tot heel goed op alle 
criteria. Opvallend zijn de verschillen tussen de alternatieven voor de aspecten: 

• Benaderbaarheid aanbieders 
• Waarborging afscherming 
• Veiligheid oplossing 
• Beschikbaarheid van het systeem 

Alternatief 1 scoort het laagst De voorkeur voor alternatief 2 of 3 ligt voor de 
Aanvragers dichter bij elkaar dan voor de opdrachtgever. Dit Is te verklaren 
vanwege het feit dat de aanvrager in beide alternatieven een oplossing zien voor 
een geautomatiseerd vraag- en antwoordproces. 

Alternatief 2 scoort zeer goed op bijna alle criteria van de aanvragers. Alternatief 
3 scoort iets minder omdat het verwerken van de vraag en verstrekken van de 
antwoorden door de aanbieders als minder veilig gezien wordt, waarbij de 
afscherming van de aanvrager in het gedrang komt. Ook het feit dat er een 
vraag wordt gesteld rondom bepaalde Historische NAW-gegevens moet 
vertrouwelijk blijven. Alternatief 1 en 3 scoren daardoor veel lager op dit 
criterium. 
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Ook lijkt alternatief 3 minder toepasbaar voor ALLE aanbieders, waardoor dit 
mogelijk de benaderbaarheld zou verlagen. BIJ keuze voor alternatief 3 zullen 
functionele eisen gesteld moeten worden aan het koppelvlak met de aanbieder, 
de wijze van verwerking/beantwoording van de vragen. Ook zullen deze bij wet 
vastgelegd moeten worden. 

5.3 Beoordeling criteria aanbieders 
De criteria van aanbieders zijn onderverdeeld In generieke criteria, voor alle 
aanbieders, en speCifieke criteria. De speCifieke criteria zijn afkomstig van de vijf 
grote aanbieders enerzijds en voor de Telefonie & Internet aanbieders met weinig 
tot geen (H)NAW aanvragen anderzijds. 

5.3.1 Overzicht beoordeling aanbieders 

5.3.2 Conclusie beoordeling aanbieders 
De score van de alternatieven ligt dicht bij elkaar. Toch Is er een voorkeur voor 
alternatief 2. Alternatief 1 scoort goed op de aspecten 'aanbieder 
verantwoordelijkheid' en 'hoeveelheid aanpassingen'. Het handmatig bevragen 
van aanbieders geeft de aanbieders zelf de regie over het verstrekken van de 
gevraagde gegevens. Gezien het hier de huidige sltuotle betreft hoeven zij niet 
veel aanpassingen uit te voeren. 

Aanbieders zullen bij alle alternatieven moeten investeren. 
BIJ alternatief 2 hoeven de aanbieders bepaalde data niet zelf op te slaan. 
De kosten voor opslag zijn in dit verband echter verwaarloosbaar. 

Bij keuze voor alternatief 1 is niet de verwachting dat de naar schatting 660.000 
vragen niet meer geautomatiseerd bevraagd worden. Aanvragers zullen gebruik 
blijven maken van het CIOT, ondanks de verminderde betrouwbaarheid van het 
antwoord. Wel zal het aantal vragen voor de UU toenemen van ongeveer 6.000 
naar ongeveer 9.000. De benodigde gegevens zullen deels geautomatiseerd 
gevorderd worden. Extra inzet aan personeel en een goede inrichting van de 
administratieve organisatie worden dan randvoorwaardelljk. Het is waarschijnlijk 
dat deze kosten doorbelast zullen worden aan de overheid. 

Alternatief 1 is een minder transparant proces. Voor de aanbieders is niet 
zichtbaar wat er met de gegevens gebeurt. Het is niet mogelijk om overzicht te 
houden op het vraag- en antwoordproces in Zijn totaal. 

Bij alternatief 2 en 3 Is conceptueel sprake van een vergelijkbaar alternatief. Bij 
alternatief 3 zullen de aanbieders moeten investeren in het aanpassen van de 
eigen Infrastructuur om geautomatiseerd vragen te ontvangen en antwoorden te 
verstrekken. Deze investering zal aanzienlijk zijn gezien de veiligheidseisen die 
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aan deze oplossing gesteld zullen worden. Het alternatief is bovendien niet 
schaalbaar naar aanbieder. Voor kleine aanbieders betekent dit dat ook zij een 
investering moeten doen om deze infrastructuur in te richten. Dit alternatief kent 
de meeste aanpassingen aan aanbiederzljde. 

S.4 Beoordeling criteria toezicht 
De toezichthouders stellen onderstaande criteria aan de alternatieven. 

5.4.1 Overzicht Beoordeling toezicht 

Clltt" ol n' 1\lterf1iJtll'f 1 Alternatief :: A\tcl natIef ~ 

28. Niveau van toezicht -- ++ + 
29. Complexiteit toezicht -- ++ + 
Indicatieve score 2 10 8 

5.4.2 Conclusie beoordeling toezicht 
Alternatieven 2 en 3 scoren hier het beste. Toezichthouders hebben hun 
voorkeur uitgesproken voor een geautomatiseerde oplossing. Het verschil tussen 
alternatief 2 en 3 zit hem vooral in het feit dat In alternatief 3 meer toezicht 
gehouden moet worden op de processen en infrastructuur bij de aanbieders. Het 
betreft hier het toezicht op het feit of de infrastructuur voor het verwerken van 
vragen en verstrekken van antwoorden voldoet aan de veiligheidseisen die daar 
aan gesteld worden. In alternatief 2 Is dat toezicht makkelijker aangezien dit Is 
Ingericht bij het aOT. 

S.S Beoordeling kosten en baten 
De kosten en baten zijn uitgewerkt voor de volgende posten: de geraamde 
benodigde eenmalige investeringen om de nieuwe oplossing te realiseren; de 
geraamde verandering van de terugkerende exploitatiekosten om de nieuwe 
oplossmg werkend te houden. 

Afhankelijk van de aard van de kosten en baten wordt in geld of personeel 
uitgedrukt wat de gevolgen zijn. 

5.5.1 Operationele baten bij een geautomatiseerde oplossing 
De baten bij deze business case zijn gebaseerd op het al dan niet hebben van 
een geautomatiseerde oplossing voor het vraag- en antwoord proces van HNAW
gegevens. De baten gelden in die zin voor alternatief 2 en alternatief 3. 
De baten zijn opgesteld in samenwerking met beleidsmedewerkers van Justitie, 
het Landelijk Parket en het Korps Landelijke Politie Diensten. 

Effectiviteit van de opsporing 
Bij delicten die de rechtsorde ernstig schokken wordt een Team Grootschalig 
Onderzoeken (TGO) gestart. Een TGO kan een week duren maar ook een jaar. Bij 
90% van de Team Grootschalig Onderzoeken is telecom informatie cruciaal voor 
het oplossen van het onderzoek. Het beschikbaar hebben van deze telecom 
gegevens binnen enkele uren na het misdrijf Is vaak beslissend voor het verdere 
verloop van het onderzoek. De resultaten binnen de eerste 24 uur van een 
dergelijk onderzoek zijn essentieel. De doorlooptijd van het bevragingsproces is 
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bij een geautomatiseerd systeem tientallen seconden versus enkele dagen bij het 
handmatige proces. 

Een deel van de historische bevragingen wordt op basis van Inschattingen in het 
onderzoek niet In historisch perspectief gedaan om op die manier de doorlooptijd 
te bekorten. Indien alle vragen in historisch perspectief gedaan zouden worden In 
een geautomatiseerd systeem (dus met een korte doorlooptijd) vervalt de kans 
op Inschattingsfouten. Door een dergelijke kwaliteitsverbetering neemt de 
effectiviteit van het onderzoek toe. 

Efficiëntie van de opsporing 
De rechercheurs zullen bij een geautomatiseerd systeem minder breed (bij 
minder aanbieders) gaan bevragen indien dit systeem de mogelijkheid biedt om 
snel een aanvullende vraag te kunnen stellen. Immers, men weet dat de 
informatie er is en dat deze snel toegankelijk is. De noodzaak om op voorhand 
"alle" mogelijke vragen al te stellen vervalt bij het wegvallen van een lange 
dooriooptljd. Dit zorgt per onderzoek voor minder werk in de bevraging en 
bijbehorende analyse. Effect hiervan is: 
o De mo's zullen gemiddeld minder gaan kosten. Er vinden honderden Team 

Grootschalig Onderzoeken per jaar plaats waarbij tussen de 19-30 
rechercheurs per onderzoek dagen tot maanden worden ingezet. 

o De langdurigere onderzoeken (van een jaar of langer) zullen gemiddeld 
korter gaan duren en daardoor minder gaan kosten. 

o De beperkte telecom expertise bij korpsen zal meer gebruikt worden voor 
analyse en minder voor administratieve activiteiten m.b.t. bevragingen. Dit 
zorgt ervoor dat de echte telecom analyse gedaan kan worden door de 
specialisten en de "productie" door de niet in telecom gespecialiseerde 
rechercheurs. Deze verschuiving zorgt ervoor dat de specialistische 
rechercheurs efficiënter met hun tijd kunnen omgaan. 

waarborg op de bescherming van de persoonsgegevens 
Het doelgericht kunnen bevragen in tegenstelling tot het breed bevragen van 
aanbieders leidt, in de ogen van publiek en parlement, tot een beperking In de 
inbreuk op de privacy. Dit Is een punt dat tevens vanuit de Europese Unie naar 
voren is gebracht. Dit Is kritisch op het op grote schaal bewaren en verwerken 
van privacy gevoelige Informatie. 
Een geautomatiseerd systeem maakt het verder goed mogelijkheid vast te 
leggen wie, waar, wanneer in welk systeem heeft gekeken (uitspraak minister in 
het kader van het vooroverleg m.b.t. het onderzoek "balans tussen privacy en 
veiligheid"). 
De wet stelt strenge veiligheidseisen aan de bewaring en de verstrekking van de 
gegevens met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met 
automatisering kun je die beveiliging beter waarborgen dan met handmatige 
overdracht. Zoals hiervoor al opgemerkt "met automatisering kun je integriteit 
afdwingen". 
Daar komt nog bij dat het hier gaat om telecommunicatiegegevens voor het 
gehele veilIgheidsdomein. Dat wil zeggen Opsporingsdiensten en I&V diensten. 
Met name voor de diensten is het een harde els dat onder geen omstandigheid 
targets van onderzoek bekend worden noch dat methodes of gebruikte 
methodieken van onderzoek bekend worden. Het waarborgen van deze 
staatsgeheime gegevens kan veel beter met automatisering worden 
afgedwongen dan In handmatige processen. Indien deze waarborg niet geboden 
kan worden dan zullen de I&V-dlensten afhaken. Weliswaar is het volume van 
bevragingen van deze diensten minder dan dat van de Opsporingsdiensten maar 
het zou bevreemden indien deze zich van handwerk moet blijven bedienen. 
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lP-nummers en e-mail. 
Baten van een geautomatiseerd HNAW oplossing voor lP-nummers en e-mail 
zijn: 
Efficiêntle winst bij de Opsporingsdiensten door het vervangen van handmatige 
bevragingen m.b.t. Internet door geautomatiseerde bevragingen. 
Meer onderzoeken kunnen worden opgepakt. Een aanzienlijk deel van de 
onderzoeken waarbij historische Informatie over .e-mail en Internet gebruik' een 
rol speelt, kan .a.ll.e.en met een geautomatiseerde HNAW systeem worden 
opgelost. Nu kan deze informatie enkel handmatig (op een arbeidsintensieve 
manier) betrouwbaar worden vergaard. Capaciteit is voor de opsporing dé 
begrenzende factor waardoor het ontbreken van een geautomatiseerd systeem 
vaak leidt tot de beslissing om niet aan een dergelijk onderzoek te beginnen. 

Baten bil aanbieders. 
Het verschuiven van bevragingen over Internet zaken van handmatig naar 
geautomatiseerd, levert een besparing bij de aanbieders. Als een korps een 
verdacht lP-nummer of e-mail adres heeft waarvan de aanbieder onbekend Is, 
zal een vraag gesteld moeten worden aan alle aanbieders. BIJ het CIOT zijn al 
120 aanbieders aangesloten en kunnen deze In één keer geautomatiseerd 
bevraagd worden. BIJ handmatig bevragen wordt dit per aanbieder gedaan .. In 
werkelijkheid zijn er vele honderden ISP's actief In Nederland. De OPTA lijst 
vermeld over de 800 bedrijven. 
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5.5.2 Kosten 
De kosten voor het realiseren van de alternatieven zijn gebaseerd op de 
inventarisatie bij stakeholders. Hierbij hebben de stakeholders Ingeschat hoeveel 
eenmalige investeringskosten enerzijds en exploitatiekosten anderzijds, men 
verwacht indien het vraag- en antwoordproces voor HNAW geautomatiseerd zou 
worden. Ook Is gebruik gemaakt van de flnandële cijfers van het CIOT ten 
aanzien van investeringen In hardware, exploitatie van verbindingen en beheer 
van de infrastructuur. 

De kosten van het "nul-alternatief", alternatief 1, bestaan uit kosten die reeds 
begroot zijn, maar aangevuld met een groei van administratieve lasten voor de 
overheid en aanbieders. Voor de overheid zal deze groei aanzienlijk zijn 
aangezien er meer capaciteit nodig voor het handmatig uitvoeren van het vraag
en antwoordproces. 

In de tabel zijn de kosten te vinden voor alternatief 1, 2 en 3. 

Bij alternatief 3 zijn er een aantal additionele kosten te onderkennen t.o.V. 
alternatief 2 en tevens een verschuiving van de kosten tussen de stakeholders. 
Additionele kosten zijn: 
• Migratie aangesloten aanbieders naar nieuwe oplossing 
• Omzetten batch verbindingen naar 'real-time' verbindingen 
• Aansluittraject nieuwe aanbieders duurder (testtraject (qua capaciteit) en 
controle) 
• Toename beheerlasten ten aanzien van problemen CIOT (ca. 1 FTE) 

De verschuiving in de kosten (t.o.v. alternatief 2) betreffen: 
• Investeringen hardware van de overheid naar de aanbieders 
• Investering in beheer en exploitatie voor de aanbieder 

Let op: In dit hoofdstuk wordt niet gesproken over het vergoedingenstelsel. Er Is 
puur gekeken naar de kosten die door de aanbieders en de overheid gemaakt 
zouden moeten worden. 
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Kosten 

• Hogere administratieve 
lasten voor overheid door de 
groei van de vraag. Welke 
handmatlng ingediend en 
verwerkt moeten worden. 

• Hogere administratieve 
lasten voor aanbieders' voor 
het verwerken van de 
vragen. Berekend met de 
huidige kostenregeling 
bedraagt dit 

8100 historische 
telefonie bevragingen à 
E 7,257 geeft een 
administratleva last van 
circa: E 60.000 
900 historische Intemet 
bevragingen aen 120 

aanbieders à E 7,25 
geeft bij de aanbieders 
een administratieve Jast 
van circa: E 800.000 

• Hogere exploitatiekosten bij 
groei van aantal HNAW 
vragen. 

Investeringskosten overheid: 
• Softwareontwikkeling en 

hardware CICT EUR 1.000.000 
• 1.000 tot 10.000 euro per 

aangesloten aanvrager (korps) 
Met 37 aanvragers komt dit totaal 
op drca 1 tot 1,4 miljoen. 

Investeringskosten aanbieders: 
• 1.000 tot 10.000 euro per 

kleine aanbieder (105 
aanbieders) 

• 10.000 tot 50.000 euro voor 
middelgrote aanbieders (10 
aanbieders) 

• 50.000 tot 500.000 voor grote 
aanbieders (5 aanbieders) 

De Investeringskosten bij alle 
aanbieders samen komen 
hiermee op drca O,S tot 4 miljoen 
euro 

Exploitatiekosten overheid: 
• Additionele' beheer, exploitatie 

en opsiagcapadteit nieuwe 
aanbieders CICT 700.000 
euro op jaarbasis 

Exploitatiekosten aanbieders: 
• 1.000 tot 10.000 euro per 

kleine aanbieder (105 
aanbieders ) 

• 10.000 tot 50.000 euro voor 
middelgrote aanbieders (10 
aanbieders) 

• 50.000 tot 500.000 voor grote 
aanbieders (5 aanbieders) 

De exploitatiekosten bij alle 
aanbieders samen komen 
hiermee op circa 0,5 tot 4 miljoen 
euro 

Investeringskosten overheid 
• Nieuwe architectuur en 

softwareontwikkeling CICT 
maximaal 1.000.000 euro 

• Investering In hardware CICT 
50.000 euro 

• Investering extra verbindingen 
à 46.800 euro per aanbieder. 

• 1.000 tot 10.000 euro per 
aangesloten aanvrager (korps) 

Met 37 aanvragers en 120 
aanbieders komt dit totaal op 
circa 6,6 tot 7 mUjoen euro. 

Investeringskosten aanbieders: 
• 1.000 tot 10.000 euro per 

kleine aanbieder (105 
aanbieders) + investering extra 
hardware a 20.000 euro 

• 10.000 tot 50.000 euro voor 
middelgrote aanbieders (10 
aanbieders) + investering extra 
hardware a 40.000 euro 

• 50.000 tot 500.000 voor grote 
aanbieders (5 aanbieders) + 
investering extra hardware a 
60.000 euro 

De Investeringskosten bij alle 
aanbieders samen komen 
hiermee op circa 3,3 tot 6,9 
miljoen euro 

Exploitatiekosten' overheid: 
• Additlonele1o beheer, 

exploitatie nieuwe aanbieders 
CiOT 700.000 euro op 
jaarbasis 

Exploitatiekosten aanbieders: 
• 1.000 tot 10.000 euro per 

kleine aanbieder (105 
aanbieders) + beheerkosten a 
30.000 euro 

• 10.000 tot 50.000 euro voor 
middelgrote aanbieders (10 
aanbieders) + beheerkosten a 
60.000 

• 50.000 tot 500.000 voor grote 
aanbieders (5 aanbieders) + 
beheerkosten a 60.000 

De exploitatiekosten bij alle 
aanbieders samen komen 
hiermee op circa 4,5 tot 8,1 
miljoen euro 

, Uitgaande van 6000 historische NAW bevragingen waarvlln 90% telefonie en 10% Internet 

7 Kosten gebaseerd op de vergoedingen uit de Regeling kosten aftappen en verkeersgegevensverstrekking met 

indexering. 

• De additionele beheerkosten komen bij het huidige budget van het CIOT 

, Het aansluiten vlln nieuwe aanbieders en het migreren van bemande allnbieders zit ten dele In de 

Investeringskosten maar ook in de exploitatiekosten. 
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Bovenstaande kosten kunnen als volgt worden samengevat: 

Allt~r:1éltlef 1 Altc'rncltl(f :~ Al r2111dÎI':,: ... , 

(,,1 nlli,<icn ELJR) (11' ,,,111,)'°'1 [lJRI {lil mdlu:..·rl [U~,1 

Ca~x 0 3,5:1:2 12:1:2 

AanvraaerB 0,2:1:0,2 0,2:t 0,2 

Geaewnsmakelaar 10 6,7* 

Aanbieders 2,3:t 1,7 5,1:1: 1,8 

Opex O,g* 3:1:2 7:1:2 

Aanvra~ers 

G~evensmakelaar 0.7* 07-

Aanbieders O,g* 2.3:t 1 7 6,3:1: 1,8 

• marge onduidelijk 

Kwalitatieve baten 
De baten van de alternatieven zijn terug te voeren op de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan de criteria en door een geautomatiseerde oplossing 
gerealiseerd worden. 
Ten opzichte van het alternatief 1, waarbij de huidige situatie wordt voorgezet, 
leveren alternatief 2 en 3 de volgende baten: 

• Efflclênter en effectIever: De oplossing voldoet voor de aanvragers 
volledig en voor de aanbieders grotendeels aan de uitgangspunten. De 
snelheid en betrouwbaarheid van antwoorden wordt hoger, de 
beschikbaarheid wordt hoger, terwijl bespaard kan worden op menselijke 
tussenkomst bij aanbieders. 

• Beveiliging van het proces wordt beter, niet per sé goedkoper 
• Afscherming van de vraag wordt goed mogelijk 
• Bescherming persoonlijke levenssfeer beter geborgd 
• Toezicht wordt eenvoudiger en goedkoper dan in alternatief 1, het -nul

alternatieF 
• Rapportage In het kader van de Europese Dataretentierlchtiijn wordt 

eenvoudiger en goedkoper 

De baten ten opzicht van alternatief 1 zijn In onderstaande tabel weergegeven .. 

Baten 

• EffectMtelt van de opsporing zal toenemen. 
• Efficiêntie van de opsporing zal toenemen. 
• Bepertdng in de Inbreuk op de privacy 

• Bestaande opsporingsmiddel (CIOT) geschikt 

maken voor het bevragen van IP·nummers en e
mail. 

• Minder administratieve lasten voor overheid. 

• Minder administratieve lasten voor aanbieders. 

• Ondersteuning In de standaardisering 

• Volume onafhankelijke kosten 

• Effectiviteit van de opsporing zal toenemen. 
• Efficiêntie van de opsporing zal toenemen. 
• Beperking In de inbreuk op de privacy 

• Bestaande opsporingsmiddel CCIOT) geschikt 

maken voor het bevragen van IP-nummers en e

mail. 

• Minder administratieve lasten voor overheid. 

• Minder administratieve lasten voor aanbieders. 

• Ondersteuning in de standaardisering. 

• Volume onafhankelijke kosten 

I. Oe additionele beheerkosten komen bij het huidige bUdget van het CIOT van 4,5 miljoen euro. 
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• Beter toezicht op het gebruik • Beter toezicht op het gebruik 

• Betere afachennlng van de onderzoeksvraag 

5.5.4 Overzicht beoordeling kosten en baten 

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 
Baten + + 
Investerlngen* + - --
Exploitatiekosten * - +- --
* ++ betekent gunstig, -- ongunstig 

5.5.5 Conclusie kosten en baten 
Vanuit Baten en Kosten gezien voor de gehele keten, kan worden gezegd dat een 
geautomatiseerde oplossing diverse voordelen oplevert. Deze zijn echter moeilijk 
te kwantificeren. Wel is een Investering hiervoor noodzakelijk. 
De Investeringen zijn bij Alternatief 3 groter dan bij alternatief 2 dat voortbouwt 
op de bestaande oplossing vla het CIOT. 
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5.6 Beoordeling risico's 
Tijdens het opstellen van de business case zijn door verschillende stakeholders 
verschillende risico's naar voren gebracht. Hieronder een overzicht van deze 
risico's. 

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 
.Imagoschade door gebrek .Geen politiek draagvlak .Onduidelijkheid bij de 
aan transparantie en voor aanpassen Besluit aanvragers doordat niet 
rapportagemogelijkheden verstrekking gegevens alle aanbieders 
mede gevoed door de telecommunicatie t.b.v. gelijkwaardig aangesloten 
huidige politieke en historische gegevens zijn gedurende het 
publieke belangstelling • Er kan geen dekking langdurende 

.Huldlge CIOT blijft gebruikt gevonden worden voor de migratIetraject. 
worden voor vragen In benodigde Investering bij • Kosten voor aanbieders 
historische context (met overheid. niet goed inzichtelijk te 
consequenties voor de - Een gedeelte van de maken In verband met 
betrouwbaarheid van de aanbieders (aanbieders spedfieke Inrichting per 
verstrekte gegevens). van mobiel Internet) aanbieder. 

.Opsporlngsmogelljkheden moeten mogelijk een forse • KostenregelIng sluit niet 
voor Internet blijven inspanning doen om HNAW aan bij het gekozen 
achter. gegevens te leveren aan alternatief. 

het CIOT. (volumeonafhankelljke 
vergoeding v.s. vergoeding 
per vraag) 

• Er kan geen dekking 
gevonden worden voor de 
benodigde Investering bij 
de overheid. 

-Aanbieder kan benodigde 
investering niet 
opbrengen. 

• Een gedeelte van de 
aanbieders (aanbieders 
van mobiel Internet) 
moeten mogelijk een forse 
inspanning doen om HNAW 
gegevens geautomatiseerd 
aan te leveren. 

Pagina 41 van 54 



DEFINITIEF I Business Case Historische NAW I 31 maart 2010 

VERTROUWELIJK - GAARNE NIET VERSPREIDEN 

5.7 Samenvatting hoofdstuk 5 

De alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van de criteria van de 
opdrachtgever, aanvragers, aanbieders en toezichthouders. 
Uit de beoordeling blijkt dat alternatief 1 het slechtst scorende alternatief Is voor 
het vraag- en antwoord proces voor Historische NAW-gegevens. Toch wordt dit 
alternatief niet geheel 'afgeschoten'. Het handmatige proces Is erg flexibel en 
voorziet in een behoefte voor individuele, complexe vragen. Voor het 
beantwoorden van 9.000 vragen zou dit alternatief minder geschikt zijn: het vergt 
een hoge personele Inzet aan de zijde van de overheid en aanbieders, Is weinig 
transparant en vergt een aanzienlijk Inspanning aan de zijde van de 
toezichthouders. Ook qua personele Inspanning bij de aanbieders scoort dit 
alternatief slecht. Dit alternatief voorziet slecht In de behoefte rondom rapportage 
en vult de eisen rondom afscherming en bevell1ging van het proces minder goed in. 

Alternatief 2 heeft kwalitatief bij vrijwel alle stakeholders een voorkeur. Het 
alternatief vraagt beperkte aanpassingen aan de zijde van de aanbieders en sluit 
goed aan bij de uitgangspunten van de opdrachtgever en aanvragers. Met name 
daar waar het gaat om: rapportage, benaderbaarheld, beschikbaarheid, 
afscherming en veiligheid. 

Alternatief 3 voorziet ook in de behoefte van de aanvragers, maar wordt door hen 
als minder veilig gezien. Sommige aanbieders hebben aangegeven bereid te zijn 
om een extra investering te doen waarbij zij de verantwoordelijkheid over de 
gegevens behouden. 
Dit alternatief Is minder geschikt voor de kleine aanbieders die weinig vorderingen 
krijgen. Omdat in dit alternatief de opslag van de gegevens bij de aanbieder blijft 
komt het wel tegemoet aan het specifieke criterium dat de aanbieder 
verantwoordelijk blijft voor de opslag van gegevens. 

Het kosten en baten aspect van de alternatieven laat zien er hoge kosten bij de 
alternatief 2 en 3 zitten. 
Verder 15 de marge voor de in!ichotting van de invcsterings en exploitatie kosten 
vrij groot. De baten blijken nog moeilijker kwantificeerbaar. 
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6 Bijlage 1: Baten geautomatiseerde 
HNAW-oplossing 
Baten geautomatiseerde HNAW oplossing 
Bij een geautomatiseerde bevraging en verstrekking van HNAW-gegevens kan op 
meerdere terreinen winst geboekt worden. Door te investeren in automatisering 
zullen zowel aan de kant van de overheid als aan de kant van de aanbieders de 
kosten op termijn reduceren. Aan de kant van de aanbieders zijn minder fte's nodig 
om de gegevens uit de systemen te halen en er hoeft niet per bevraging 
gefactureerd te worden. Aan de kant van de overheid hoeft de levering en 
verstrekking van de gegevens niet meer fysiek gehaald en verwerkt te worden. 
Door automatisering kan bovendien het bevraging- en verstrekkingensysteem 
volume onafhankelijk gemaakt worden. Naast de materiêle en kwantitatieve 
voordelen zijn er ook aanzienlijke kwalitatieve verbeteringen te verwachten. Zo kan 
de snelheid waarover de opsporing over gegevens kan beschikken aanzienlijk 
toenemen. Oe winst kan, afhankelijk van de state of the art in de bedrijfsvoering van 
telecom bedrijven, variêren van uren tot dagen. Het is algemeen bekend dat de 
informatie die binnen de eerste 24 uur bekend wordt en verwerkt kan worden in 
veel gevallen cruciaal is voor het verdere verloop van het onderzoek. Zo is er 
bijvoorbeeld ernstige kritiek geuit op de politie van Dordrecht omdat deze in de zaak 
van de vermissing van Mllly Boeie, pas na 24 uur in actie kwam met een amber 
alert terwijl de eerste drie tot vier uur essentieel zijn. 
Daarenboven kan veel winst geboekt worden in de kwaliteit van de informatie 
omdat automatisering de opsporings- en veiligheidsdiensten beter instaat stelt om 
meer gericht informatie op te vragen en deze snel te verwerken omdat de informatie 
volgens een afgesproken standaard wordt aangeleverd. 
Een belangrijk politiek punt betreft de kwaliteit van de processen van bevraging en 
verstrekking. En meer in het bijzonder de rechtmatigheid van de bevraging door de 
opsporingsinstanties. Doordat veel in dit proces nog handmatig gaat is de kans op 
fouten en slordigheden groot. Daarmee is de integriteit van de processen en 
daarmee van de overheid in het geding. Door automatisering kan deze integriteit 
worden afgedwongen. Hier ligt misschien nog wel het grootste winstpunt omdat 
zowel nationaal als internationaal (Brussel) steeds meer belangstelling komt voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onderstaand worden de baten 
meer expliciet toegelicht. 

Effectiviteit van de oPSPoring zal toenemen. 
• Bij delicten die de rechtsorde ernstig schokken wordt een Team Grootschalig 

Onderzoeken (TGO) gestart. Een TGO kan een week duren maar ook een jaar. 
Bij 90% van de Team Grootschalig Onderzoeken is telecom informatie cruciaal 
voor het oplossen van het onderzoek. Het beschikbaar hebben van deze 
telecom gegevens binnen enkele uren na het misdrijf is vaak beslissend voor het 
verdere verloop van het onderzoek. De resultaten binnen de eerste 24 uur van 
een dergelijk onderzoek zijn essentieel. De doorlooptijd van het 
bevragingsproces is bij een geautomatiseerd systeem tientalIe seconden versus 
enkele dagen bij het handmatige proces. 

• Een deel van de historische bevragingen wordt op basis van inschattingen in het 
onderzoek niet in historisch perspectief gedaan om op die manier de doorlooptijd 
te bekorten. Indien alle vragen in historisch perspectief gedaan zouden worden in 
een geautomatiseerd syteem (dus met een een korte do.orlooptijd) vervalt de 
kans op inschattingsfouten. Door een dergelijke kwaliteitsverbetering neemt de 
effectiviteit van het onderzoek toe. 
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Efficiêntie van de oPSPOring zal toenemen. 
• De rechercheurs zullen bij een geautomatiseerd systeem minder breed (bij 

minder aanbieders) gaan bevragen indien dit systeem de mogelijkheid biedt om 
snel een aanvullende vraag te kunnen stellen. Immers, men weet dat de 
informatie er is en dat deze snel toegankelijk is. De noodzaak om op voorhand 
"alle" mogelijke vragen al te stellen vervalt bij het wegvallen van een lange 
doorlooptijd. Dit zorgt per onderzoek voor minder werk in de bevraging en 
bijbehorende analyse. Effect hiervan is: 

o De TGO's zullen gemiddeld minder gaan kosten. Er vinden zo'n 
150-200 Team Grootschalig Onderzoeken per jaar plaats waarbij 
tussen de 19-30 rechercheurs per onderzoek dagen tot maanden 
worden ingezet. (In de vermissing van Milly Boele zijn 30 
rechercheurs ingezet) 

o De langdurigere onderzoeken (van een jaar of langer) zullen 
gemiddeld korter gaan duren en daardoor minder gaan kosten. 

o De beperkte telecom expertise bij korpsen zal meer gebruikt 
worden voor analyse en minder voor administratieve activiteiten 
m.b.t. bevragingen. Dit zorgt ervoor dat de echte telecom analyse 
gedaan kan worden door de specialsten en de "productieB door de 
niet in telecom gespecialiseerde rechercheurs .. Deze verschuiving 
zorgt ervoor dat de specialistische rechercheurs efficiênter met 
hun tijd kunnen omgaan. 

Beperking in de inbreuk op de privaCY 
Het doelgericht kunnen bevragen in tegenstelling tot het breed (vangnet) bevragen 
van aanbieders leidt tot een beperking in de inbreuk op de privacy. Dit is een tevens 
punt dat recentelijk door eurocommissaris Reding naar voren is gebracht. Zij is 
kritisch op het op grote schaal bewaren en verwerken van privacy gevoelige 
informatie. 
Er zal tevens een toegenomen mogelijkheid zijn tot vastlegging wie, waar, wanneer 
in welk systeem heeft gekeken (uitspraak minister in het kader van het vooroverleg 
m.b.t. het onderzoek "balans tussen privacy en veiligheid". 

Bestaande opsporingsmiddel (CIOn geschikt maken voor het bevragen van IP
nymmers en e-mail. 
Er is een verschuiving in de markt aanwezig waarbij de meeste mensen naast de 
traditionele Telefonie tevens Telefonie over het Internet of andere Internet 
technologieên gebruiken voor communicatie. Er wordt verwacht dat binnen 
afzienbare tijd deze middelen de vervanger zullen worden van de traditionele 
telefonie. Dit zal voor de communicatie van criminelen niet anders zijn. Dit betekent 
dat het sporenonderzoek zich, veel meer dan vroeger, in een digitale wereld zal 
voltrekken. Een uiting van deze verschuiving is de aanstelling van een Cyber 
Officier van Justitie binnen elk parket als (kennis-)aanspreekpunt voor Cybercrime 
maar ook voor niet-cyberonderzoeken waar internet en computers 
een rol spelen. 

Het lijkt er evenwel op dat de opsporingsdiensten achterblijven bij deze 
ontwikkeling. Uit analyse van de CIOT bevragingen van afgelopen jaar blijkt dat op 
dit moment zo'n 3 miljoen telefoonnummers per jaar versus 50.000 Internet 
gegevens (lP en e-mail) worden bevraagd . 

De belangrijkste reden voor het weinig gebruiken van dit opsporingsmiddel is het 
ontbreken van datumltljd stempels aan de vaak erg dynamische IP- en e-mail 
addressen. De opsporing heeft op de Internet gegevens een datumltijd stempel 
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nodig om een betrouwbare koppeling te maken met NAW gegevens. Een ander 
punt is mogelijk dat tot op heden nog weinig ervaring bestaat met het opvragen van 
internetgegevens. De verwachting is evenwel dat dit in de komende jaren een forse 
inhaalsIag zal ondergaan. 

Baten van een geautomatiseerd HNAW oplossing voor lP-nummers en e-mail zijn: 
• Effic/entie winst bij de opsporingsdiensten door het vervangen van handmatige 

bevragingen m.b.t. Internet door geautomatiseerde bevragingen. 
• Meer onderzoeken kunnen worden opgepakt. Een aanzienlijk deel van de 

onderzoeken waarbij historische informatie over .e-mail en Internet gebruik' een 
rol speelt, kan alleen met een geautomatiseede HNAW systeem worden 
opgelost. Nu kan deze informatie enkel handmatig (op een arbeidsintensieve 
manier) betrouwbaar worden vergaard. Capaciteit is voor de opsporing dé 
begrensende faelor waardoor het ontbreken van een geautomatiseerd systeem 
vaak leidt tot de beslissing om niet aan een dergelijk onderzoek te beginnen. 

Minder kostendeclaraties vanuit de aanbieders. 
Het verschuiven van bevragingen over Internet zaken van handmatig naar 
geautomatiseerd, levert een besparing via verminderde kostendeclaraties van de 
aanbieders. Als een korps een verdacht lP-nummer of e-mail adres heeft waarvan 
de aanbieder onbekend is, zal een vraag gesteld moeten worden aan alle 
aanbieders. Als we uitgaan van het aantal dat op dit moment is aangesloten bij het 
CIOT (120), dan bedragen de kosten per bevraging: 120 x EUR 7,25 = EUR 870. In 
werkelijkheid zijn er vele honderden ISP's actief in Nederland. De OPTA lijst 
vermeld over de 800 bedrijven. 

Aanname is dat het huidige geldende basis tarief voor het door een aanbieder 
periodiek aanleveren van een bestand aan het CIOT (per dag E 29,01) 
gehandhaafd blijft. 

Ondersteuning in de standaardisering 
Het bedrijfsleven voelt een sterke behoefte aan standaardisering voor bewaring en 
aanlevering van gegevens. Dit is ook naar voren gekomen in het onderzoek van het 
AT. Daaruit is gebleken dat de investeringskosten an sich niet zozeer een probleem 
vormen maar veeleer het ontbreken van standaardisering. Ook in de evaluatie van 
de Dataretentierfchtlijn is dit punt sterk naar voren gekomen. Automatisering op 
basis van europese standards kan hierbij helpen. 

Betere waarborg bescherming van de persoonliike levenssfeer 
De wet stelt strenge veiligheidseisen aan de bewaring en de verstrekking van de 
gegevens. Dit Juist met het oog op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Met automatisering kun je die beveiliging beter waarborgen dan met 
handmatige overdracht. Zoals hiervoor al opgemerkt "met automatisering kun je 
integriteit afdwingen". Daar komt nog bij dat het hier gaat om 
telecommunicatIegegevens voor het gehele veIlIgheidsdomein. Dwz 
opsporingsdiensten en I&V diensten. Met name voor de laatsten Is het een harde 
eis dat onder geen omstandigheid targets van onderzoek bekend worden noch 
dat methodes of gebruikte methodieken van onderzoek bekend worden. Het 
waarborgen van deze staatgeheime gegevens kan veel beter met automatisering 
worden afgedwongen dan in handmatige processen. Indien deze waarborg niet 
geboden kan worden dan zullen de I&V-diensten afhaken. Weliswaar is het 
volume van bevragingen van deze diensten minder dan dat van de 
opsporingsdiensten maar het zou bevreemden Indien deze zich van handwerk 
moet blijven bedienen. 
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Bijlage 2: Toelichting bij de beoordeling 
van de alternatieven 
Beoordeling van de opdrachtgeverscrIteria per criterium 

1. Efficläntie van de opsporing 
Bij dit criterium wordt gekeken naar het verhogen van de efficiëntie voor 
de opsporing bij HNAW-bevragingen. Alternatief 1 wordt minder efficiënt 
geacht dan alternatieven 2 en 3. Reden hiervoor is dat bij het doen van 
NAW bevragingen binnen een historische context via het CIOT kan leiden 
tot een extra vraag aan de aanbieders door aanvragers. Dit Is 
noodzakelijk omdat de door CIOT verstrekte antwoorden In niet aan de 
historisch gericht vraag zijn gerelateerd. Daar bij alternatief 1 
handmatige bevragingen plaatsvinden welke meer tijd kosten en meer 
foutgevoelig zijn dan geautomatiseerde bevragingen, draagt dit niet bij 
aan de effidëntie van de opsporing. De alternatieven 2 en 3 scoren beter 
qua efficiëntie vanwege het geautomatiseerde karakter van deze 
alternatieven. De verwachting is dat de betrouwbaarheid van de 
gegevens toeneemt en minder handmatige bevraging gedaan hoeft te 
worden bij de aanbieders. 
Alternatief 1 scoort slecht op dit criterium. De alternatieven 2 en 3 scoren 
goed. 

2. Effectiviteit van de opsporing 
BIJ dit criterium wordt gekeken naar de mate waarbij snel een antwoord 
gekregen kan worden van de juiste aanbieder. 
Bij de handmatige bevraging In alternatief 1 worden lijsten bijgehouden 
met de benaderbare aanbieders. Hierbij is echter voor de aanvrager én 
de gegevensmakelaar vaak niet duidelijk naar welke aanbieder een vraag 
gestuurd moet worden. De beschreven Indexfunctie spleet hierbij een 
belangrijke rol. Indien een vraag naar alle aanbieders tegelijk verstuurd 
moet worden, vergt dit een forse hoeveelheid menselijke capaciteit. In de 
huidige praktijk wordt dit dan ook niet op deze wijze gedaan en wordt bij 
het CIOT eerst bevraagd om te achterhalen welke aanbieder de vraag 
mogelijk kan beantwoorden. Vervolgens wordt handmatig deze aanbieder 
bevraagd hetgeen tot een redelijk lange doorlooptijd leidt. 
Bij de alternatieven 2 en 3 zullen de aanbieders geautomatiseerd 
antwoorden verstrekken. Er is dan geen handmatige vraag meer nodig. 
Alternatief 1 scoort daarom slecht op dit criterium. De alternatieven 2 en 
3 scoren zeer goed op dit criterium. 

3. Aanpassen applicaties 
Bij dit criterium wordt gekeken in hoeverre bestaande applicaties moeten 
worden aangepast. 
De minimaal vereiste gegevensset van HNAW toont nagenoeg geen 
verschillen met die van NAW. In de huidige NAW-gegevensset zijn de 
'Datum van' en 'Datum tot' velden reeds opgenomen. Aanbieders zijn 
echter nog niet wettelijk verplicht deze velden ook in te vullen. Dit vraagt 
om een wetswijziging. 
Per gegevenstype (telefonie, Internet of email) zal moeten worden 
vastgesteld of de huidige aanleverfrequentie van 1 maal per 24 uur 
bruikbaar is. In de huidige NAW oplossing wordt alle data voor 24 uur 
bewaard bij het CIOT. De aangepaste retentieduur naar 12 maanden 
vergt naast de eerder genoemde aanleverfrequentie, ook aanpassing van 
de opslag van de aangeleverde data. Ten slotte zal de ontsluiting van 
historische data voor HNAW bevragingen aanpassingen vergen aan de 
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verwerkingsmodule. 
In alternatief 1 is er geen sprake van het aanpassen van bestaande 
applicaties. Het betreft het voortzetten van de huidige situatie. 
In alternatief 2 moet er bij het CIOT een aantal wijzigingen worden 
doorgevoerd om het volgende mogelijk te maken: 
• historische bevragingen vanuit de aanvragers 
• opslag van de HNAW gegevens 
• controle op aanlevering bestanden aanbieders met datum/tijd 

stempels. 
Aanbieders zullen een aantal aanpassingen aan hun eigen applicaties door 
moeten voeren om de geleverde NAW-gegevens te voorzien van 
datum/tijdstip stempels. 

In alternatief 3 moeten aanpassingen gedaan worden bij het CIOT om het 
volgende mogelijk te maken: 
• historische bevragingen vanuit de aanvragers 
• real-tlme koppeling met aanbieders met benodigde controles 
Voor de aanbieders geldt: 
• opslag van de HNAW gegevens bij de aanbiederl 
• real-time beantwoording van de bevragingen (de verwerking). 
Alternatief 1 scoort hier zeer goed. Alternatief 2 scoort hier goed en 
alternatief 3 scoort hier slecht In verband met de grote hoeveelheid 
aanpassingen 

4. Flexibiliteit t.a.v. groei bevragingen; 
Bij dit criterium wordt gekeken naar de mate van geschiktheid van een 
alternatief voor de geprognosticeerde groei van het aantal vragen. 
Bij alternatief 1 heeft de groei van het aantal vragen directe invloed op 
de personele capaciteitsbehoefte van de aanvragers en de aanbieders. 
Hun organisaties dienen ingericht te zijn voor het verwerken van deze 
groeiende administratieve stroom. 
Alternatief 2 Is vanwege het automatische karakter van de oplossing een 
redelijk volumeonafhankelIjk alternatief. De groei van het aantal vragen 
heeft slechts een beperkte Invloed op de betrokken organisaties. Bij een 
zeer grote groei zal een uitbreiding noodzakelijk zijn van de 
verwerkingscapaciteit van de systemen bij de gegevensmakelaar. 
Bij alternatief 3 zal vanwege het automatische karakter ook redelijk 
volumeonafhankelljk zijn. Bij een zeer grote groei van het aantal vragen 
zal uitbreiding nodig zijn van de verwerkingscapaciteit bij de aanbieders, 
en zal gekeken moeten worden of de bandbreedte van de real-tlme 
koppeling tussen aanbieder en gegevensmakelaar nog toereikend Is. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (goed). 

S. Juridische inpasbaarheld 
Alternatief 1 voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Bij alternatief 2 
en 3 zal wetgeving aangepast moeten worden voor het toevoegen van 
Historische NAW-gegevens en het bij het CIOT. 
Bij alternatief 3 zullen nadere afspraken op papier gesteld moeten 
worden ten aanzien van de verwerking en beveiliging van gegevens bij 
de aanbieders, het koppelvlak tussen de gegevensmakelaar en de 
aanbieder. Ook zullen dUidelijke functionele eisen vastgesteld moeten 
worden ten aanzien van de verwerking van de vragen (en de 
beantwoording van de vragen) bij de aanbieder. Dit dient bij wet 
vastgesteld te worden om deze afspraken te kunnen handhaven. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect zeer goed ten opzichte van alternatief 2 
(redelijk) en alternatief 3 (slecht). 
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6. Uitvoerbaarheid toezicht 
Bij alternatief 1 wordt toezicht gehouden bij aanbieders door het 
Agentschap Telecom. Daarnaast worden de gegevensmakelaar en 
opsporingsdiensten ge-audit door een onafhankelijke auditor. De 
Inllchtingen- &. Veiligheidsdiensten staan onder toezicht bij de Commissie 
van Toezicht. Het toezicht Is versnipperd over meerdere partijen. 
Toezichthouders hebben aangegeven dat door het automatiseren van het 
proces, de mogelijkheid tot toezicht toeneemt. Dit komt door het 
vastgelegde audittrail en de beschikbaarheid van rapportages. Alternatief 
2 en 3 verbeteren op dit punt de mogelijkheid tot toezicht. Bij alternatief 
3 zal het toezicht op het vraag- en antwoordproces niet alleen bij de 
overheidszijde moeten worden uitgevoerd, er zal ook meer toezicht 
ingericht moeten worden om toe te zien op de verwerking en 
beantwoording van vragen aan aanblederzljde. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect redelijk ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (redelijk). 

7. Standaardisatie vraag en antwoord 
Bij dit criterium wordt gekeken naar de mate van standaardisatie van het 
vraag- en antwoordfonnaat. Bij alternatief 2 en 3 Is sprake van een 
geautomatiseerd proces conform afgesproken standaarden. Bij alternatief 
1 kunnen ook standaarden afgesproken worde"" maar deze zijn minder 
goed afdwingbaar, zoals In een geautomatiseerd alternatief. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect redelijk ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (zeer goed). 

8. Toepasbaarheid voor alle aanbieders 
BIJ dit criterium wordt gekeken in hoeverre het alternatief toepasbaar is 
voor alle aanbieders en rekening houdt met de aanwezige verschillen 
tussen aanbieders onderling. 
BIJ alternatief 2 en 3 is sprake van een geautomatiseerd alternatief 
waarbij alle aanbieders zijn aangesloten en het vraag- en 
antwoord proces volledig Is geautomatiseerd. Aanbieders kunnen hier op 
een effectieve wijze aangesloten kunnen worden. Alternatief 3 is hierbij 
minder goed toepasbaar voor alle aanbieders, omdat zij moeten voldoen 
aan nieuwe functionele eisen en bereid dienen te zijn om te investeren in 
aanpassing van hun infrastructuur. Dit zal met name bij de kleinere 
aanbieders een probleem worden. 
BIJ alternatief 1 Is sprake van een hogere exploitatielast, doordat er meer 
personele capaciteit nodig is in het proces. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect redelijk ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (redelijk). 

9. Flexibiliteit aantal aanbieders 
Bij dit criterium wordt gekeken of het aantal aangesloten aanbieders 
eenvoudig kan worden uitgebreid. 
Alternatief 1 is toepasbaar voor alle aanbieders. Het alternatief is flexibel 
genoeg om het aantal aanbieder uit te breiden. Bij alternatief 2 en 3 
moeten bij elke aanbieder aanpassingen gedaan worden aan 
aanbiederzljde en bij de gegevensmakelaar. Indien er veel aanbieders 
tegelijk aangesloten moeten worden vergt dit een behoorlijke inspanning 
voor de gegevensmakelaar. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect zeer goed ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (goed). 
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10. Flexibiliteit volume dataopslag 
BIJ dit criterium wordt gekeken naar de mate waarin de opslag van 
gegevens relatief eenvoudig kan worden uitgebreid. Alternatief 3 scoort 
hierin zeer goed aangezien de gegevens daar opgeslagen worden waar ze 
gegenereerd worden. Uitbreiding van opslag van gegevens hoeft dan 
alleen aan aanblederzljde te worden gedaan. Bij alternatief 1 en 2 zal bij 
de aanvragers of bij de gegevens makelaar geïnvesteerd moeten worden 
in opslagcapaciteit. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect goed ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (zeer goed). 

11. Flexibiliteit type bevragingen 
Bij dit criterium wordt gekeken naar de mate waarin dezelfde gegevens 
op een andere wijze bevraagd kunnen worden (op basis van de 
behoeftestelling, binnen de wettelijke kaders). BIJ alternatief 1 is het 
stellen van een ander vraag het eenvoudigst, in de andere alternatieven 
zullen aanpassingen In het geautomatiseerde systeem gedaan worden. 
Hierbij moet gedacht worden aan het aanpassen van indexen in een 
database en het aanpassen van de vraaginterface voor aanvragers. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect zeer goed ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (redelijk). 

12. Rapportage conform de Europese Dataretentierichtlijn 
Bij dit criterium wordt gekeken In hoeverre het mogelijk is om 
bevragingsstatistieken vast te leggen conform de Europese 
Dataretentierichtlijn. 
In alternatief 1 zorgt het decentrale karakter van het bevragingproces bij 
aanvragers er voor dat er niet eenvoudig gerapporteerd kan worden over 
het aantal vragen en antwoorden dat Is verwerkt. In alternatief 2 en 3 
verloopt het vraag- en antwoordproces vla de gegevensmakelaar. 
Hierdoor is het goed mogelijk om de gevraagde statistieken op te stellen. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (goed). 

13. Veiligheid t.a.v. authenticatie, autorisatie en 
gegevensafscherming 
BIJ dit criterium wordt gekeken naar de beveiligingsaspecten van het 
vraag- en antwoordproces. Worden de vragen gesteld door 
geautoriseerde medewerkers en komen de vragen terecht bij 
geautoriseerde medewerkers? Ook de mate waarin gegevens (en het 
vraag- en antwoordproces) afgeschermd zijn van de buitenwereld Is 
hierbij een belangrijk aspect. 
Bij alternatief 2 is sprake van een gesloten systeem. Toegang Is alleen 
mogelijk onder strikte voorwaarden. De decentrale verwerking, zoals in 
alternatief 3, is voor aanvragers minder gewenst. De 
verantwoordelijkheid voor het beveiligen dat de vragen niet bij 
ongeautoriseerde medewerkers terecht komen, komt dan bij de 
aanbieders te liggen. Afscherming van de onderzoeksgegevens wordt 
hiermee ook een verantwoordelijkheid van de aanbieders. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect redelijk ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (slecht). 

14. Totale kosten over de keten 
BIJ dit criterium wordt gekeken naar de totale kosten over de keten. Bij 
alternatief 1 zullen de kosten voor het beantwoorden van de HNAW
vragen hoger zijn dan in .de huidige situatie. Dit In verband met de 
aantallen vragen die verwacht worden, de verwerkingscapaciteit die 
benodigd is bij de overheid en de aanbieders, alsmede de 
kostenvergoeding van de overheid naar de aanbieders. Aangezien 
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alternatief 2 een volumeonafhankelijk alternatief Is zal de groei van het 
aantal vragen niet leiden tot hogere kosten. Naast de éénmalige 
investering door de aanbieders hoeven er geen verdere kosten gemaakt 
te worden. 
In alternatief 3 is ook sprake van een volumeonafhankelijk alternatief. 
'Toch worden hier vooral hogere kosten Ingeschat voor de aanbieders en 
overheid. De aanbieders moeten investeren in infrastructuur en 
beveiliging. De overheid zal met name een toename in beheerkosten 
zien, aangezien de benodigde Infrastructuur decentraal zal moeten 
worden met Inzet van huurlijnen. 
De toezichthouders hebben aangegeven efficiënter te kunnen werken bij 
de een geautomatiseerd alternatief. Toch zullen zij in alternatief 3 meer 
inspanning moeten leveren voor het houden van toezicht op de 
infrastructuur van de aanbieders. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (slecht). 

Beoordeling van de aanvragerscriteria per criterium 
15. Geautomatiseerd en centraal 

BIJ dit criterium word gekeken in hoeverre het alternatief voorziet In een 
centrale vraaginterface. Bij een centrale vraaginterface kunnen 
aanvragers op een eenduidige wijze hun vragen stellen. 
In alternatief 1 is dit criterium als slecht beoordeeld voor het opvragen 
van Historische NAW-gegevens. Vragen worden of rechtsreeks aan een 
aanbieder gesteld of vla een gegevensmakelaar. In de alternatieven 2 en 
3 scoort dit criterium zeer goed, omdat de vragen op een 
geautomatiseerde wijze, zonder tussenkomst van Individuen, worden 
gesteld. Dit komt de kwaliteit van het bevragingproces ten goede. 
Alternatief 1 scoort op dit criterium slecht ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (zeer goed). 

16. Betrouwbaarheid antwoord 
Bij dit criterium wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van de 
verkregen antwoorden. In alternatief 2 Is er sprake van een handmatige 
bevraging waardoor de kans op fouten groter wordt. 
Alternatief 2 en 3 scoren zeer goed op dit criterium. In dit alternatief zijn 
de Historische NAW-gegevens geautomatiseerd opvraagbaar en 
gekoppeld aan een datum/tijdstip. Dit verminderd de werkdruk aan 
aanvragerzijde (maar ook aan aanbiederzijde). 
Alternatief 1 scoort op dit aspect redelijk ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (zeer goed). 

17. Benaderbaarheid aanbieders 
Voor aanvragers is van belang dat zij een mogelijkheid hebben om alle 
aanvragers te bevragen. Een vraag over een identificerend gegeven 
(bijvoorbeeld een telefoonnummer) kan bij meerdere aanbieders van 
telecommunicatiediensten een antwoord opleveren. Bijvoorbeeld bij een 
aanbieder van dat telefoonnummer, maar ook als geregistreerd nummer 
voor goedkoop bellen (carrier preselect dienst). In alternatief 1 kan de 
historische vraag uitgezet worden bij meerdere aanbieders, maar indien 
veel aanbieders bevraagd moeten worden vergt dit veel uitzoekwerk. De 
Indexfunctie kan hier wel een bijdrage leveren. 
Bij alternatief 3 Is de verwachting dat niet alle aanbieders de benodigde 
aanpassing In de infrastructuur kunnen uitvoeren. De aanvragers zien 
risico's ten aanzien van de effectiviteit Indien de huidige wijze van 
vorderen van Historische NAW-gegevens wordt voortgezet. 
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Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (zeer goed). 

18. Administratieve druk 
BIJ dit criterium wordt gekeken of de administratieve druk verlaagd kan 
worden bij aanvragers. 
In alternatief 1 zullen aanvragers contact met een aanbieder zoeken 
zodra ze meer duidelijkheid willen hebben over een bepaald gegeven. 
Aanbieders zullen per vraag een vergoeding verwachten van de overheid. 
Dit zal leiden tot een toename van de administratieve druk. Bij alternatief 
2 en 3 zal er minder sprake zijn van administratieve druk. Het aantal 
rechtstreekse vragen zal minder zijn, de vergoeding kan mogelijk zelfs 
onafhankelijk van het aantal vragen gedaan worden. Echter, wanneer de 
Indexfunctie er niet komt of onvoldoende uitkomst biedt, scoort 
alternatief 3 op dit criterium minder goed. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (redelijk). 

19. Waarborging afscherming 
Dit spedfieke criterium vanuit de Inllchtingen- &. Veiligheidsdiensten 
vereist dat de aanbieder geen Inzicht krijgt in de vragen die gesteld 
worden. Ook mag niet duidelijk worden welke organisatie de vraag stelt. 
Bij het opvragen van historische gegevens In alternatief 1 zal altijd een 
vordering opgesteld worden. Hierbij neemt de aanbieder in alle gevallen 
kennis van de vraag en welke organisatie de vraag stelt. Bij alternatief 2 
en 3 Is daar geen sprake meer van. BIJ alternatief 3 kan de aanbieder 
nog wel kennis nemen van de vraag indien. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect matig ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (slecht). 

20. Veiligheid oplossing 
Bij dit criterium Is gekeken naar de wijze waarop beveIlIgingsmaatregelen 
getroffen kunnen worden voor het vraag- en antwoordproces. Het 
handmatige karakter van alternatief 1 voor het opvragen van Historische 
NAW-gegevens en het decentrale karakter van vraagverwerking- en 
antwoordverwerking zorgt er een complex geheel van 
veiligheidsmaatregelen getroffen moet worden. Ook moet dit éénduidlg 
op verschillende plekken tegelijk uitgevoerd worden. 
BIJ alternatieven 2 en 3 wordt het vraag- en antwoord proces In een 
geautomatiseerde omgeving uitgevoerd dat eenvoudiger te beveiligen Is. 
Bij alternatief 3 Is extra aandacht nodig voor de beveiliging aan 
aanbiederzijde. Zeker wanneer de Indexfunctie er niet komt of 
onvoldoende uitkomst biedt, scoort dit criterium slecht. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (redelijk). 

21. Beschikbaarheid van het systeem 
Aanvragers (met name de Opsporingsdiensten) hebben aangegeven dat 
zij het belangrijk vinden dat ze het vraag- en antwoordproces '7 dagen 
per week, 24 uur per dag' kunnen uitvoeren. Het spreekt voor zich dat 
een geautomatiseerde oplOSSing hierbij de voorkeur heeft. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (zeer goed). 

Pagina 51 van 54 



DEfINITIEf I Business Case Historische NAW I 31 maart 2010 

VERTROUWELIJK - GAARNE NIET VERSPREIDEN 

Beoordeling van de aanbiedersgeverscriteria per criterium 
22. Proportionaliteit investering 

Bij dit criterium is gekeken naar de aanpassingen die aanbieders moeten 
doen en is ingeschat of er een grote investering gedaan moet worden, In 
verhouding met de behoeftestelling van de aanvragers. 
BIJ alternatIef 1 geeft dit een vertekend beeld. In eerste instantie lijkt het 
er op dat aanbieders niets aan hoeven te passen indien we doorgaan met 
het huidige alternatief. Maar de verwachting is dat een groot aantal 
vragen handmatig gesteld zullen gaan worden. Hierdoor zal geïnvesteerd 
moeten worden in de beantwoording van deze vragen. De verwachting Is 
dat er geïnvesteerd zal moeten worden in personele capaciteit. 
Alternatief twee betreft een beperkte uitbreiding van het huidige NAW
proces. Er worden nauwelijks extra eisen gesteld aan het huidige 
aanleverproces of procedure. 
Bij alternatief 3 zal de aanbieder moeten investeren in extra 
infrastructuur met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (matig). 

23. Schaalbaarheid naar aanbieder 
Bij dit criterium wordt gekeken in hoeverre het alternatief aansluit bij de 
verschillende soorten aanbieders. Aanbieders zijn niet als een homogene 
groep aan te duiden, noch leveren zij allen dezelfde dienstverlening. 
Daarnaast zijn er aanbieders die een hoge automatiseringsgraad kennen, 
voor wat betreft de levering van gegevens aan Opsporingsdiensten. Maar 
ook zijn er aanbieders die nog nooit gegevens hebben geleverd, niet 
handmatig, laat staan geautomatiseerd. 
Alternatief 3 is voor deze laatste groep niet het meest geschikt, dan zou 
eerder alternatief 1 of 2 in aanmerking komen. 
Alternatief 1 en 2 scoren op dit criterium goed. Alternatief 3 scoort 
(redelijk). 

24. Transparantie (rapportage) 
Bij dit criterium wordt gekeken in hoeverre het alternatief transparantie 
oplevert voor de aanbieders. Wordt er In voldoende mate gerapporteerd 
over het aantal bevragingen en het aantal keren dat informatie Is 
verstrekt. Bij alternatief 1 en 2 ligt deze mogelijkheid volledig bij de 
overheid. AanbIeders hebben slechts beperkt zicht op het aantal 
bevragingen. Door het decentrale opvragen van gegevens Is er voor de 
aanbieders geen totaaloverzicht voorhanden waarin het aantal 
vorderingen wordt venneld. Bij alternatief 3 hebben de aanbieders meer 
inzicht indien zijn het aantal vragen en antwoorden per voor zichzelf 
mogen vastleggen. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (zeer goed). 

25. Toezicht 
Toezicht op het vraag- en antwoordproces Is In alternatief 1 moeilijker te 
regelen voor het opvragen van Historische NAW-gegevens. Er wordt geen 
audittrall door middel van logfiles vastgelegd van de gestelde vragen. Per 
korps zal onderzocht moeten worden of en hoe er Historische NAW
gegevens zijn opgevraagd. 
BIJ alternatief 2 en 3 wordt deze vraagzijde vastgelegd in een audittrail 
op basis van logfiles. In alternatief 3 is het toezicht wel moeilijker te 
organiseren gezien de decentrale levering van gegevens. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect redelijk ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (goed). 
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26. Aanbieder verantwoordellik 
Bij dit criterium wordt gekeken in hoeverre de aanbieder, die zich 
verantwoordelijk voelt voor haar gegevens, deze verantwoordelijkheid 
ook kan uitvoeren. In alternatief 1 worden gegevens pas verstrekt nadat 
de aanbieder ze heeft opgezocht. De aanbieder zal deze gegevens niet zo 
maar weggeven. In alternatief 2 wordt de verantwoordelijkheid van de 
aanbieder gedeeld met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar 
verstrekt de antwoorden namens de aanbieder. Deze merkt daar niets 
van. In alternátief 3 gebeurt de verwerking en beantwoording van de 
vragen bij de aanbieder. Hierdoor kan zij beter haar verantwoordelijkheid 
Invullen. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect zeer goed ten opzichte van alternatief 2 
(matig) en alternatief 3 (goed). 

27. Hoeveelheid aanpassingen 
BIJ dit criterium Is gekeken naar de hoeveelheid aanpassingen die 
doorgevoerd moet worden, In de informatiesystemen, om de HNAW
vragen te beantwoorden aan aanblederzljde. In alternatief 1 hoeft er 
niets aangepast te worden bij de aanbieders. Het proces voor 
beantwoording van de vragen blijft ongewijzigd. BIJ alternatief 2 zal de 
aanbieder de NAW-gegevens moeten koppelen aan datum en tijdstip 
waarop deze gegevens geldig zijn, aan de vraag en antwoordkant zijn 
weinig wijzigingen te verwachten. In alternatief 3 zal de aanbieder haar 
infrastructuur moeten aanpassen. Hierbij wordt zij verantwoordelijk voor 
de opslag van gegevens en beantwoording van opsporIngsvragen. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect zeer goed ten opzichte van alternatief 2 
(goed) en alternatief 3 (slecht). 

Beoordeling van de toezichthouderscriteria per criterium 
28. Niveau van toezicht 

De toezichthouders hebben aangegeven dat een geautomatiseerde 
oplossing het niveau van toezicht verhoogt. Een decentrale en 
handmatige werkWijze maakt het lastig voor de toezichthouders om een 
goede kijk te hebben op het vraag- en antwoordproces. Dit geldt voor 
zowel het toezicht op de aanbieders, door het Agentschap Telecom, als 
voor het toezicht op de aanvragers en de gegevensmakelaar. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opZichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (goed). 

29. Complexiteit toezicht 
De complexiteit van het toezicht wordt veroorzaakt door de grote 
hoeveelheid aanbieders, de wijze van procesinrichtIng (van het vraag- en 
antwoordproces) en de wijze van vastleggen van Informatie als een 
audlttrail. 
Bij alternatief 1 is het complex om over alle partijen toezicht te houden, 
waarbij de verstrekte gegevens decentraal bij de korpsen worden 
opgeslagen en gebruikt. BIJ alternatief 2 en 3 is dat eenvoudiger. Doordat 
bij alternatief 3 de opslag van gegevens decentraal gebeurt bij de 
aanbieders zal dit de complexiteit doen toenemen. 
Alternatief 1 scoort op dit aspect slecht ten opzichte van alternatief 2 
(zeer goed) en alternatief 3 (goed). 
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Bijlage 3: Overzicht stakeholdergroepen 
Aanvragers: 

• Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
o MIVO; 
o AIVO. 

• Opsporing en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 
o Politie regio's; 
o Nationale Recherche; 
o KLPO; 
o 112; 
oOM; 
o KMAR; 
o 100, SIOO, FIOD, AID. 

Aanbieders: 
• 5 grote telecomaanbieders . 
• Telefonie & Internet aanbieders bekend met (H)NAW aanvragen; 
• Telefonie & Internet aanbieders met weinig tot geen (H)NAW aanvragen; 
• Telefonie aanbieders (met alleen telefoniediensten); 
• Internet aanbieders (met alleen Internetdiensten); 
• Webhostlng partijen. 

Toezichthouders: 
• Toezlcht op aanbieders; 

o Agentschap Telecom - Toezichthouder (handhaver) op hoofdstuk 
13 van de telecommunicatiewet. 

• Toezicht op aanvragers; 
o Ministerie van Justitie I Openbaar Ministerie I landelijk Parket 

t.b.v. toezicht op de (Bijzondere) Opsporingsdiensten; 

Advlesorganen/overige stakeholders: 
o UU - Unit landelijke Interceptie van de KLPO; 
o CIOT - CentraalInformatlepunt Onderzoek Telecommunicatie 
o PIDS - Adviseur op technische en juridisch gebied vanuit 

uitvoerIngstaakstellIng verkeersgegevens. 
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