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Geachte heet;' 

Betreft: project HNA W 

Namens BCPA richt ik mij tot u terzake het project HNAW. 

BCPA heeft op 18 mei jl. een nuttig onderhoud gehad met de heren 
_ - ) en I" ,over de business case 

Historische NAW, versie 2.0 uit maart 2U1U. 'fen behoeve van verdere 
besluitvorming delen wij graag enkele observaties met u naar 
aanleiding van de businesscase en de bespreking. 

De aanleiding voor de bespreking betrof de wens van de stuurgroep 
van het project om een nuancering aan te brengen in de geraamde 
kosten in scenario 2. BCPA is het eens met de opvatting dat dit 
onderdeel van de business case voor een nuancering in aanmerking 
komt. Toegezegd is om te onderzoeken welke kosten aan de zijde van 
deze aanbieders gemoeid zouden zijn met een toevoeging van extra 
velden aan de bestaande gegevensset. Hierbij moest BCPA het 
voorbehoud maken dat dit ogenschijnlijk eenvoudige onderzoek 
mogelijk niet binnen de gestelde krappe termijn van anderhalve week 
kan worden afgerond. 
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BCPA heeft zoals u weet bij herhaling de zorg geuit dat het project 
onvoldoende onderscheidt naar type aanbieder. Versie 2.0 van de 
businesscase brengt hierin helaas geen verandering. BCPA heeft dan 
ook opnieuw aandacht gevraagd voor de specifieke kenmerken van de 
in BCPA deelnemende aanbieders. Verwezen is naar onze brief van 21 
december 2009. In die brief is uiteengezet dat de eindgebruikers van 
BT, Colt en Verizon een zeer geringe relevantie bij de opsporing van 
strafbare feiten hebben. Deze aanbieders ontvangen hooguit een 
handvol tapverzoeken en gerichte informatieverzoeken per jaar. Ook is 
besproken dat deze geringe aantallen schril afsteken tegen de hoge 
kosten die deze aanbieders hebben gemaakt en moeten maken in dit 
verband. BCPA heeft benadrukt dat additionele kosten voor automa
tisering die voor BCPA geen nut dient in beginsel ontoelaatbaar zijn. 

Uw delegatie bevestigde dat deze materie bekend is binnen uw 
ministerie. Bovendien werd opgemerkt dat de uiteindelijke keuze niet 
per definitie een keuze voor één van de drie scenario's hoeft te zijn, 
met uitsluiting van de andere twee. Kennelijk hoeft de strikte 
scheiding tussen de drie geschetste scenario's, die in de business case 
wordt gehanteerd, in de praktijk niet te gelden. In de praktijk zou een 
combinatie van - bijvoorbeeld -: scenario 1 en scenario 2 denkbaar 
zijn. BCPA juicht dit toe. Dit zou recht doèn aan de belangen van 
zowel de grotere, op consumenten gerichte aanbieders (die kennelijk 
baat hebben bij scenario 2) als aan de belangen van (o.m.) BT, Colt en 
Verizon, door voor hen te kiezen voor scenario 1 (het 'nul-alternatief'). 
Dit inzicht is bemoedigend. 

BCPA heeft naar aanleiding hiervan de wens uitgesproken dat niet 
slechts in informele gesprekken, maar ook in officiële documenten met 
betrekking tot dit onderwerp blijk wordt gegeven van dit inzicht. Wij 
menen dat u hieraan tegemoet zou kunnen komen, in de eerste plaats 
door scherpere definities te hanteren van de verschillende aanbieders, 
op basis van hun relevantie in het kader van de opsporing. In de 
tweede plaats kan dat door in de documenten te expliciteren dat er 
inderdaad sprake kan zijn van verschillende keuzes voor de 
verschillende typen aanbieders. Naast het onderdeel van de geraamde 
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kosten schiet versie 2.0 van de businesscase ook op dit onderdeel 
tekort, zodat ook hier een nuancering geboden is. 

Als gezegd is het verzoek om mee te werken aan een kostenraming aan 
de aanbiederzijde welwillend in overweging genomen. Wij moeten er 
echter rekening mee houden dat deze kosten hoog zijn, ondanks de 
kennelijke veronderstelling binnen het projectteam dat de kosten zeer 
laag zullen zijn. Voor het geval niet (tijdig) zal blijken dat de kosten 
zeer laag zijn handhaaft BCPA dan ook haar standpunt dat voor 
grootzakelijke aanbieders nut en noodzaak ontbreken om aanvullende 
investeringen te doen ten behoeve van de bewaarplicht. 

Tenslotte herhaal ik graag het aanbod om mee te denken over de wijze 
waarop efficiënt, effectief, en op rechtmatige wijze kan worden 
samengewerkt in het kader van de opsporing, ook voor wat betreft de 
verstrekking van HNAW- of andere gegevens. 

Wij geven u in overweging om deze brief ook onder de aandacht van de 
stuurgroep te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

\ I I 

-------
secretaris BCPA 
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