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1 Opdracht beschrijving 
In de stuurgroep Dataretentie van 8 april 2010 is afgesproken dat alternatief 2, uitbreiding van het 
huidige CIOT met historische NAW-gegevens verder door het projectteam uitgewerkt zou worden. 
De uitwerking dient een nadere onderbouwing te geven van de investerings- en operationele 
(keten)kosten van de implementatie van Alternatief 2. De huidige Business Case HNAW (versie 
2.0) geeft daar nog een (te) grof beeld van om verdere beslissingen te kunnen nemen. 

Hieronder volgt het overzicht van de kosten uit business case HNAW versie 2.0 dat verder 
genuanceerd dient te worden. 

Investeringskosten 

Aanvragers 

Gegevensmakelaar 

Aanbieders 

Operationele kosten 

Aanvragers 

Gegevensmakelaar 

Aanbieders 
• marge onduidelijk 
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2 Beschrijving onderzoek 
Het onderzoek heeft zich erop gericht een genuanceerd inzicht te geven in de opbouw van de 
kosten bij de gegevensmakelaar en bij de aanbieders. De aanvragers zijn niet verder onderzocht 
aangezien het slechts beperkte opleidingskosten betreft. . 

Het onderzoek is uitgevoerd door de centrale projectleiding van het project Dataretentie en de 
projectleider van het deelproject HNAW. Er is ondersteuning gevraagd bij de controller van de 
DIRR. 

De gegevensmakelaar (CIOT) is gevraagd een onderbouwing te geven van de door het CIOT te 
maken kosten voor de implementatie van Alternatief 2. Hierbij is in meer detail gekeken naar de 
kostenposten qua investering en uit te voeren activiteiten. 

Bij de aanbieders is allereerst een lijst gemaakt van aanbieders welke kunnen bijdragen aan een 
nuancering van de aanbiederskosten. Hierbij is een selectie gemaakt uit de aanbieders welke 
betrokken zijn geweest in het project HNAW (zie bijlage) en waarvan medewerking werd 
verwacht. 
De keuze is gemaakt voor aanbieders waarmee de aanbiedersmarkt zoveel als mogelijk wordt 
gerepresenteerd. 

Benaderd zijn: 
• I van platform 13, 
• het samenwerkingsverband van drie grootzakelijke aanbieders met weinig HNAW 

bevragingen, 
• een organisatie dat een groep aanbieders vertegenwoordigt 
• enkele andere operators 

Aan al deze aanbieders is gevraagd de voor hun organisatie ingeschatte investeringen en 
operationele kosten voor Alternatief 2 te specificeren. Hierbij was de intentie om met de 
verschillende aanbieders apart overleg te houden om te verifiêren dat de vraagstelling goed over 
is gekomen en om meer inzicht te krijgen in de aanbiederspecifieke situatie. 
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3 Gegevensmakelaar 
In dit hoofdstuk worden de kosten van het CIOT, ten behoeve van de implementatie van HNAW, 
nader onderbouwd. 

3.1. Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij de inschatting van de kosten: 

• Het principe van de h s tussen aanbieders en het CIOT 

IiÎtact. 

• De aanbieders voorzien het dagelijks bestand van gegevens zodat de historie inzichtelijk is 
voor een periode van. maanden. 

• Er zal een nieuwe versie van het Cl OT-systeem moeten komen dat om kan gaan met 
historische NAW (HNAW systeem). 

• De ontwikkeling, test en acceptatie van de nieuwe versie van het Cl OT-systeem zal 
plaatsvinden op de bestaande hardware van het CIOT. Voor de nieuwe productieomgeving is 
extra hardware benodigd. 

• De werkzaamheden voor de ontwikkeling van het HNAW systeem zal extern uitbesteed 
worden op projectbasis. In dit kostenoverzicht wordt een gemiddeld uurtarief van € 100 
gehanteerd. 

• De doorlooptijd van het project wordt geschat op 12 maanden. 
• 80% van de 120 aangesloten aanbieders worden binnen de duur van het project gemigreerd 

naar de nieuwe versie van het CIOT systeem. Het aansluiten van de resterende aanbieders 
valt onder de operationele werkzaamheden van CIOT 

• Bij de inschatting van de benodigde apparatuur, menskracht en kosten is gebruik gemaakt 
van financiële gegevens van eerdere projecten van het CIOT: 

o toevoegen intemetgegevens aan het CIS en maken van de web gebaseerde client in 
2006/2007 en de vervolgtrajecten; 

o kostenoverzicht 2009 van het rekencentrum van Justitie (Shared Service Center-ICT) 
voor de investeringskosten en exploitatiekosten van het CIOT; 

o inrichten van de twee CIOT rekencentra, één in Maasland en één in Woensdrecht. 

3.2. Investeringskosten 
De investeringskosten bestaan uit twee componenten: Ontwikkelkosten informatiesysteem + 
migratie aanbieders en Benodigde hardware. 

Ontwikkelkosten informatiesysteem + migratie aanbieders 
Ontwikkelkosten zijn éénmalige kosten in de vorm van mensuren die gemaakt worden om de 
nieuwe versie van het CIOT-systeem te ontwikkelen. Een projectteam houdt zich bezig met de 
ontwikkeling en realisatie van het HNAW-systeem. De activiteiten waar zij zich mee bezig zijn 
onder meer: 

• Informatiebijeenkomsten met aanbieders 
• Aanpassen definitiestudie met wet en regelgeving HNAW, aanpassen Functioneel Ontwerp 

HNAW-systeem 
• Aanpassen van de schermen voor de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIS 1_ 

bevraging) 
• Aanpassen van de component voor gegevensopslag (CIS-blackbox) 
• Aanpassen van het zoekmechanisme (CIS-applicatie) 
• Aanpassen van de CIS-beheer- en rapportagemodule 
• Inrichten van een nieuwe ontwikkel-, test en acceptatieomgeving op de bestaande hardware 
• Migratietrajecten HNAW aanbieders 

Aan de ontwikkeling van het Informatiesysteem wordt gewerkt door een team bestaande uit: 
• Projectleider, projectsecretaris (inzet geschat op 12 maanden) 
• Informatiearchitect en systeemontwerper (inzet geschat op 3 maanden) 
• 2 ontwikkelaars, tester (inzet geschat op 9 maanden) 
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• Totaal aantal mensuren wordt geschat op 7.000. Totale kosten voor inhuur komen dan uit op 
ongeveer E 700.000. (marge 10%) 

Benodigde hardware 
Voor het opzetten van een nieuwe Ontwikkel-, Test, Acceptatieomgeving zal gebruik worden 
gemaakt van de bestaande hardware. 

Er zal nieuwe hardware nodig zijn om parallel aan de oude productieomgeving een nieuwe 
productieomgeving op te zetten. Beide omgevingen zullen in het migratietraject van de 
aanbieders parallel moeten draaien. Nadat de laatste van de bestaande aangesloten aanbieders 
is overgegaan naar de nieuwe productieomgeving kan de oude omgeving als extra capaciteit 
worden gebruikt. Voor de nieuwe hardware wordt geschat dat er € 329.000 nodig is. 

De totale investeringskosten bedragen: € 1.029.000 

3.3. Exploitatiekosten 
Exploitatiekosten betreffen de extra structurele kosten die jaarlijks plaatsvinden. Deze 
exploitatiekosten zijn opgebouwd uit de volgende categorieën: 

• Kosten van het gebruik van het rekencentrum van Justitie (Shared Service Center-I CT) zullen 
toenemen. Dit bedraagt ongeveer € 165.000 per jaar. 

• Door de toename van de beheerlast wordt een toename van de beheercapaciteit (personele 
uitbreiding) noodzakelijk geacht. De beheerlast neemt vooral toe bij de CIOT Servicedesk en 
op het gebied van bedrijfsvoering (aansluittraject aanbieders + communicatie Agentschap 
Telecom). Dit vanwege de grotere omvang van de bestanden en daardoor een grotere kans 
op incidenten/problemen bij de aanlevering van de klantenbestanden. Uitgegaan wordt van 
een minimale uitbreiding van 2 FTE, kosten ongeveer € 185.000 per jaar. 

• De capaciteit van de technische infrastructuur zal moeten worden uitgebreid, hiervoor is o.a. 
hardware en software nodig van onderleveranciers en nemen de onderhouds
Ivervangingskosten toe. De kosten hiervoor worden geschat op E 350.000 per jaar. Van dit 
bedrag is € 175.000 voor de hogere capaciteit van de datacommunicatie verbindingen. Dit is 
nodig indien groter bestanden aangeleverd worden. 
De resterende €175.000 wordt geschat voor uitbreiding van de overige verplichtingen aan 
onderleveranciers. 

De totale exploitatiekosten bedragen dan € 700.000. 

3.4. Overzicht kosten 
Het kostenoverzicht voor het CIOT is samengevat in onderstaande tabel: 

Investeringskosten CIOT "'-iJ ... " •.•• '2 , I> E 1.029.000 
- Ontwikkelen informatiesysteem + migratie aanbieders € 700.000 
- Benodigde hardware € 329.000 

Exploitatiekosten CIOT: . ~ ~ . E700,QOO' ; 

- Toename exploitatiekosten rekencentrum Justitie (SSC-ICT) € 165.000 
- Uitbreiding beheercapaciteit (2 FTE) € 185.000 
- Uitbreiding datacommunicatiel Verplichtingen onderleveranciers € 350.000 
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4 Aanbieders 
Met de betrokken aanbieders is een afspraak gemaakt om Alternatief 2 nader toe te lichten en om 
een kosten inschatting met beperkte marges te vragen om dit te implementeren. 
Tevens is gevraagd of er suggesties zijn voor opties waarop de historische NAW gegevens naar 
het CIOT kunnen worden gestuurd. Deze implementatieopties zijn verder niet onderzocht op de 
technische- en juridische haalbaarheid. 

4.1. Uitgangspunten 

• De aanbieders voorzien het dagelijks bestand van gegevens zodat de historie inzichtelijk is 
voor een periode van 12 maanden. Deze optie is tevens als uitgangspunt gebruikt bij de 
kostencalculatie van de gegevensmakelaar. 

• Voor de berekening van de kosten van de aanbiedersmarkt is uitgegaan van het aantal 
aanbieders aangesloten bij het CIOT. 

• Door het toevoegen van de historische gegevens aan de CIOT bestanden, zullen deze groter 
worden. De verklaring hiervoor is dat het omschakelen van actuele- naar historische NAW 
voor een toename zal zorgen in de hoeveelheid data die elke aanbieder aan het CIOT dient 
te versturen. De toename is met name van toepassing bij aanbieders welke veel mutaties 
verwerken in de NAW gegevens in relatie tot de identificerende gegevens van hun diensten. 
Met name bij aanbieders welke voor Internet toegang gebruik maken van dynamische lP 
adressen kan het lP-adres elke dag meerdere keren 'verhuizen' naar een andere gebruiker. 
Elke 'verhuizing' binnen het afgelopen jaar dient bij het CIOT bekend te zijn. De toename in 
data kan per aanbieder erg veel verschillen. 

4.2. Investeringskosten 
Bij de investeringen gaan sommige aanbieders ervan uit dat vanwege de grotere bestanden er 
nieuwe hardware noodzakelijk zal zijn. Deze hardware zorgt er namelijk voor dat de aanbieder in 
staat is om dagelijks meer gegevens te verwerken (12 maanden Lp.v. één maal per dag). 
Kenmerkend van deze investeringen is dat dit na een aantal jaar moet worden vervangen en dat 
het dus terugkerende investeringen betreft. Bij deze hardwarekosten zijn de kosten voor de 
opslag van gegevens om te kunnen voldoen aan de 'wet bewaarplicht 
telecommunicatiegegevens' niet inbegrepen. 

Andere investeringskosten betreffen het opzetten en uitvoeren van een project waarbij de 
software wordt aangepast en getest welke wordt gebruikt voor het maken van de dagelijkse 
bestanden. Kenmerkend van deze investeringen is dat deze éénmalig zijn. 

Gehanteerde Investeringskosten per type aanbieder 
Voor het bepalen van de kosten voor de kleine (105) aanbieders is geen nader onderzoek gedaan 
en zijn de kosten overgenomen welke eerder geschat zijn in het HNAW deelproject. Dit bedraagt 
€ 1.000 tot € 10.000 per kleine aanbieder. 

Voor het bepalen van de kosten voor de middelgrote (10) aanbieders zijn de kosten gebruikt van 
_ Dit bedraagt éénmalig € 90.000. Opgemerkt dient te worden dat_tevens een 
andere optie aandraagt waarbij een ander type investeringskosten worden geschat welke 
terugkerend van aard zijn. 
De extrapolatie van de financiële gegevens van één aanbieder _ naar de 10 middelgrote 
aanbieders is riskant. Door al de gevoerde gesprekken, met ook grote en kleine aanbieders, 
wordt echter geschat dat de kosten redelijk overeenkomen met die van andere middelgrote 
aanbieders. 

~e kosten voor de grote (5) aanbied~ kosten gebruikt van 
____ Dit bedraagt € 60.000-90.000 voor __ en € 155.000 voor_. 

Datum: 15 juni 2010 
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~te aanbieders omvatten meerdere dochterondernemingen met hun eigen systemen .• 
_ heeft bijvoorbeeld vier dochters met elk een systeem met gebruikersgegevens. 
De extrapolatie van de financiële gegevens van twee grote aanbieders naar de vijf grote 
aanbieders is hierdoor arbitrair. Gekozen is om een extrapolatie te doen op basis van de 
gemiddelde waarde van de verkregen informatie. Het gemiddelde van de kosten van _ en 
de kosten van _ bedraagt € 115.000. 

Calculatie investeringskosten aanbiedersmarkt 
De volgende calculatie wordt gemaakt: 
€ 5.500 x 105 = € 577.500 
€ 90.000 x 10 = € 900.000 
€ 115.000 x 5 = € 575.000 

€ 2.052.500 

De investeringskosten bij de aangesloten aanbieders samen komen hiermee op circa € 2,0 
miljoen. 

4.3. Exploitatiekosten 
Bij de exploitatiekosten is het belangrijk inzicht te hebben welke kostenposten hierin worden 
meegenomen. 

Van een aantal aanbieders is begrepen dat zij investeringen in hardwarekosten in een aantal jaar 
afschrijven waarbij de afschriivingskosten als operationele kosten per jaar worden geboekt. 

Door implementatie van Alternatief 2 zal een toename van de controles noodzakelijk zijn op de 
bestanden welke aan het CIOT worden gestuurd. Dit zijn exploitatiekosten. 

Gehanteerde exploitatiekosten per type aanbieder 
Voor het bepalen van de kosten voor de kleine (105) aanbieders zijn de kosten overgenomen 
welke eerder geschat zijn in het HNAW deelproject. Dit bedraagt net zoals bij de 
investeringskosten € 1.000 tot € 10.000 per kleine aanbieder . 

• 
v.oo.r.h.et bepalen van de kosten voor de middelgrote (10) aanbieders zijn de kosten gebruikt van 

Dit bedraagt € 10.000 + € 30.000 afschrijvingskosten van de investeringen. 
Voor de middelgrote aanbieders is slechts één kosteninschatting verkregen. De extrapolatie van 
de financiële gegevens van één aanbieder _) naar de 10 middelgrote aanbieders is riskant. 
Desalniettemin wordt gedacht dat de inschatting redelijk overeenkomt met de kosten van de 
andere middelgrote aanbieders . 

• oor hr beralen va. de kosten voor de grote (5) aanbieders in de kosten overgenomen van 
. Dit bedraagt € 10.000 voor _. heeft geen 

exploitatiekosten opgevoerd. 
~te aanbieders omvatten meerdere dochterondernemingen met hun eigen systemen. 
_ heeft bijvoorbeeld vier dochters met elk een systeem met gebruikersgegevens. 
De extrapolatie van de financiële gegevens van twee grote aanbieders naar de vijf grote 
aanbieders is hierdoor arbitrair. Gekozen is om een extrapolatie te doen op basis van de waarde 
van_. 

Calculatie exploitatillllllPn aanbieders markt 
De volgende calcula~lt gemaakt: 
€ 5.500 x 105 = € 577.500 
€ 40.000 x 10 = € 400.000 
€ 10.000 x 5 = € 50.000 

€ 1.027.500 

De exploitatiekosten, inclusief de afschrijving van de investeringen, bij alle aanbieders samen 
worden hiermee geschat op circa € 1,0 miljoen. 

4.4. Overzicht kosten 
Het kostenoverzicht voor de aanbieders is samengevat in onderstaande tabel: 

Datum: 15 juni 201 
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Investeringskosten aanbieders Ji..f:. '5.( €2 miHoen }~ t~ ... ~ ~(\. ... ~.'T r .. :~ 

- Project met software aanpassingen Uitsplitsing niet aanwezig 
- Aanschaf Hardware Uitsplitsing niet aanwezig 

Exploitatiekosten aanbieders per jaar: € 1,0 miljoen '~ 

- Toename controles op verstuurde bestanden UitSQIitsil}9 niet aanwezig 
- Afschrijving hardware Uitsplitsing niet aanwezig 

4.5. Doorlooptijd 
Uit de overleggen met de aanbieders lijkt over het algemeen een doorlooptijd van 6 maanden 
noodzakelijk te zijn tussen het verzoek aan de aanbieder om Alternatief 2 te implementeren totdat 
de aanbieder in staat is de historische NAW gegevens dagelijks aan het CIOT te versturen. Deze 
doorlooptijd is noodzakelijk om de juiste mensen te vrij te maken, een project op te starten en uit 
te voeren. 

4.6. Opties binnen Alternatief 2 

Om het CIOT van 12 maanden historische NAW informatie te voorzien zijn binnen Alternatief 2 
door de betrokken organisaties een aantal implementatieopties aangedragen. De opties kunnen 
gebruikt worden voor een inhoudelijke uitwerking van de business case. 

Uitgaande van een aanlevering door de aanbieder die elke 24 uur plaats vindt, worden een aantal 
opties onderkend. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven . 

. "BY ,, 0 tl~)fftil~ïf~~~~~l ;~; 7f ~Ratlonal. "'F& .ir~1~tit-~~~~~ · 
1. Elke dag wordt een bestand geleverd dat 12 • Het GIOT maakt via deze optie voor de 

2. 

3. 

maanden historie bevat. Na de goede bevragingen gebruik van een bestand dat niet 
ontvangst van dit jaarbestand verwijdert het bewerkt is. 
GIOT het jaarbestand van de vorige dag was • Indien er ooit iets mis is met het bestand, kan de 
ontvangen. volgende dag het bestand worden vervangen 
In dit document is deze optie als door een nieuw bestand dat door de aanbieder 
uitgangspunt voor de kostencalculatie wordt aangeleverd. 

ehanteerd. 
Elke dag wordt een bestand geleverd dat 24 
uur historie bevat. Het GIOT combineert dit 
dag bestand met alle in de afgelopen 12 
maanden ontvangen dag bestanden zodat 
aanvragers informatie over het hele jaar 
kunnen bevragen. Het GIOT verwijdert de dag
bestanden als deze ouder dan een jaar zijn. 

Elke dag wordt een bestand geleverd dat 
alleen de wijzigingen/mutaties van de laatste 
24 uur bevat. Het GIOT voegt deze aan het 
bestaande bestand toe en verwijdert 
wijzigingen/mutaties die meer dat 12 maanden 
oud zijn. 

• Het dagelijks te versturen bestand wordt qua 
grootte beperkt. Hierdoor kunnen mogelijke 
problemen met het transport van grote bestanden 
worden opgelost. 

• Aanbieders hebben minder processor capaciteit 
nodig voor het samenstellen van de te versturen 
bestanden. Hierdoor i~ bij sormige aanbieders 
minder hardware kosten noodzakelijk. 

• Aanbieders hoeven minder lang gegevens op te 
slaan voor Dataretentie. 

• Het dagelijks te versturen bestand wordt qua 
grootte beperkt. Hierdoor kunnen mogelijke 
problemen met het transport van grote bestanden 
worden opgelost. 

• Aanbieders hebben minder processor capaciteit 
nodig voor het samenstellen van de te versturen 
bestanden. Hierdoor is bij sommige aanbieders 
minder hardware kosten noodzakelïk. 

9 

Datum: 15 juni 2010 
Versie: 1.0 
Status: Concept 



• Aanbieders hoeven minder lang gegevens op te 
slaan voor Dataretentie. 

4. Mutaties worden real-time verstuurd zodra • Transport van grote bestanden is in deze optie 
deze zijn geregistreerd bij de aanb!eders. niet noodzakelijk waardoor een geringe 

bandbreedte noodzakelijk is. 
• Aanbieders hebben minder processor capaciteit 

nodig voor het samenstellen van de te versturen 
bestanden. Hierdoor is bij sommige aanbieders 
minder hardware kosten noodzakelijk. 

• Aanbieders hoeven minder lang gegevens op te 
slaan voor Dataretentie. 

• Deze methode is gebaseerd op bestaande 
mechanismen. 

Als de jaar- of zelfs de dagbestanden erg groot worden, vraagt dit om grote bandbreedtes in het 
telecom netwerk voor de aanlevering. Een aangedragen mogelijkheid om te kunnen omgaan met 
dergelijke grote bestanden is het gebruik van automatische back-up technieken voor het 
transport. Deze maken het mogelijk feitelijk grote bestanden tijdelijk te comprimeren voor 
transport. 

_ heeft aangegeven dat indien optie 4 gekozen wordt er geen investeringen in additionele 
hardware nodig is maar wel eenmalig in software aanpassingen. Deze kosten komen éénmalig op 
€ 70.000 waardoor de exploitatiekosten beperkt blijven tot € 10.000. 

Aanbieders kunnen de GIOT-bestanden via een intermediair (dienstverlenersconcept, _) 
versturen. Voor een deel van de aanbieders kunnen de kosten om te voldoen aan de 
leveringsverplichting van Dataretentiegegevens aan het GIOT erg hoog zijn. Een intermediair zou 
de kosten van het omzetten van de ruwe aanbiedergegevens naar het standaard 
bestandsformaat van het GIOT voor haar rekening nemen. Hiermee kunnen een deel van de 
kosten voor implementatie van Alternatief 2 over meerdere aanbieders verdeeld worden. 

4.7. Verzamelde gegevens 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de aanbieders welke voor dit onderzoek gegevens 
hebben verstrekt. 

• Vier aanbieders hebben ervoor ~zen niet mee te werken aan het onderzoek. Dit 
betre~. Voor _ was dit vanuit een principiële overweging. Voor de 

~anbieders geldt dat zij eerst met een gezamenlijke verklaring vanuit Platform 13 
willen komen over hun visie op HNAW. 

• aanbieders hebben een regulier intern offerte traject gestart. Van!' .. van 

• 

• 

deze aanbieders zijn d.e.o.ff.e.rt.e.r.e.sultaten gekomen binnen []~ termijn van dit 
onderzoek. Dit betreft 
Twee p~ijdens het overleg een inschatting van de kosten gegeven. Dit 
betreft--. 
De resultaten van het onderzoek bij de aanbieders hierdoor de 
informatie geleverd door vier aanbieders 
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5 Conclusies & Aanbevelingen 

5.1. Conclusies 
Hieronder volgen de conclusies van dit onderzoek. 

1. De inschatting van de operationele kosten van aanbieders voor Alternatief 2 zijn door dit 
onderzoek verlaagd. 
De individuele aanbieders hebben een absolute waarde gegeven voor de inschatting van 
de extra operationele kosten. In het deelproject HNAW heeft men eerder een inschatting 
gegeven door een bedrag aan te kruisen uit een aantal opties met soms grote 
bandbreedtes waardoor ruime marges op de inschattingen ontstonden. Bij de nieuwe 
calculatie dient rekening te worden gehouden dat van de kosten van aanbieders een 
extrapolatie is gemaakt uit de gegevens verkregen van een zeer beperkt aantal 
aanbieders . 

• marge onduidelijk 

K t • dl d k 
Alternatief 2 
(In miljoen €) 

Investeringskosten 3,2 
Aanvragers 0,2 

Gegevensmakelaar 1,0 
Aanbieders 2,0 

Operationele kosten 1,7 
Aanvragers 0 

Gegevensmakelaar 0,7 
Aanbieders 1,0 

2. De inschatting van de investerings- en operationele kosten van het CIOT zijn na dit 
onderzoek gelijk gebleven. 
Er is een onderbouwing gekomen van de ingeschatte kosten door het CIOT. De 
inschatting van hoogte van de kosten is niet gewijzigd. 

3. Aanbieders en overheid gaan op een verschillende manier om met terugkerende 
investeringskosten. 
Uit de overleggen met de verschillende organisaties is gebleken dat de aanbieders en de 
overheid een verschillende wijze van financiële verslaglegging hanteren. Dit komt tot 
uiting in terugkomende investeringen zoals bijvoorbeeld het geval is bij de aanschaf van 
hardware die na een bepaalde tijd vervangen moet worden. 

• Bij de aanbieders volgt na een dergelijke investering een jaarlijkse afschrijving 
van deze investering. Deze afschrijving wordt in de vorm van extra vaste lasten 
(Operationale kosten) geboekt om een jaarlijkse financiële reservering voor de 
vervanging te maken. De gecalculeerde operationele kosten worden door de 
investering dus hoger. 
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• Bij de overheid worden de investeringen direct afgeschreven en vormen geen 
onderdeel van de operationele kosten. Als de hardware aan vervanging toe is, 
wordt opnieuw een budget vastgesteld voor deze nieuwe investering. De 
gecalculeerde operationele kosten blijven ondanks de terugkomende 
investeringen dus gelijk. 

Voor zowel de aanbieders als overheid geldt overigens wel dat zij het investeringsbedrag 
op een specifiek moment moeten vrijmaken. 

4. De keuze van de optie waarmee Alternatief 2 wordt geïmplementeerd is van invloed op 
de kosten van GIOT en aanbieders. 
Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere opties zijn om Alternatief 2 te implementeren. 
Voor elke optie dienen de aanbieders en het GIOT andere activiteiten uit te voeren en zijn 
verschillende type investeringen noodzakelijk. 

5. Een intermediair kan wellicht de kosten voor de kleine aanbieders verlagen. 
Het _ heeft gedurende een overleg aangegeven interesse te hebben in het maken 
van een business case om te bepalen of het rendabel is voor kleine aanbieders een 
dienst te leveren voor HNAW. 

6. Draagvlak bij de grote aanbieders om mee te werken aan de uitwerking van Alternatief 2 
is niet breed aanwezig. 

benaderde Platform 13 ~een medewerking willen 
verlenen aan dit onderzoek. Het betreft ____ . Het lijkt noodzakelijk dit 
draagvlak te herstellen. 

5.2. Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies volgen een aantal aanbevelingen: 

1. Indien wordt besloten tot implementatie van Alternatief 2 over te gaan, dienen de 
implementatieopties nader onderzocht te worden en een keuze uit deze opties gemaakt 
te worden. 

2. Om de kosten bij het GIOT en bij de (kleinere) aanbieders te beperken dient het gebruik 
van een intermediair bevorderd te worden. 

Datum: 5 juni 2010 
Versie: 1.0 
Status: Goncept 
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6 Bijlage: Brief aan enkele aanbieders 

Op verzoek van enkele aanbieders is voor het interne offerte traject onder staande beschrijving 
gemaakt. 

Historie CIOT extension 

Date: May 2010 

In 2009 the Data Retention Act has become active in the Netherlands. 
Under the Dutch law there is a difference between Subscriber Data and Communication Data. 

In the current situation there is a system that provides access to all Subscriber Data of subscribers 
registered the last 24 hours. This system is called the CIOT. 
The Data Retention Act requires the data to be available for 12 months. 
Different alternatives have been investigated to arrange the access to the Subscriber Data over the 12 
month period. One alternative is to extent the current CIOT system with Subscriber Data of the last 12 
months. A cost estimation is needed for this alternative. 

Currently providers have to make available a Subscriber Database every 24 hours to the CIOT (CIOT file). 

The request we have for your company is to provide the following financial information: 
CAPEX: Describe the costs for your company to change the current CIOT file according to the specifications 
below 
OPEX: Describe any additional recurrent operational costs after the CIOT file has been changed according 
to the specifications below 

Change specifications for the current CIOT file: 
- The format of the CIOT Subscriber Database (CIOT file) wil! not change. The CIOT format already contains 
timestamp fields to show changes/mutations. 
- The field 'Validity DatelTime from' and 'Validity DatelTime to' must always be filled, they are no longer 
optional. So for each record it must be filled with values that the customer <-> number relation was valid. 
- The data in the daily CIOT file should contain data for the past 12 months, in stead of the current 24 hours. 
This includes Subscriber Data from customers that stopped being a customer during the last 12 months. 

The exact fields are described in the CIOT document "Supplier file layout" th at you already possess. Below 
you wil! find a table with more details on the concerned fields. 

Field Name in Format M Field description incl. va lues Standards 
Schema 

Validity Ingangsdatumtijd UTC I Date I time from which the 
Date I time from identifying data is valid. 
* Value must be maximum of 365 

day before the generation date. 
Validity Einddatumtijd UTC I Date I time until which the 
Date I time to * identifying data is valid. Must be 

smaller than or equal to the 
Qeneration date. 

Alternative methods for the daily delivery of the Subsriber Data can be suggested (for example sending only 
the changes of the last 24 hours) if there are substantial benefits. 

The additional cost information should be available by end of May 2010. 

This change is not approved yet. So the current way of delivering the CIOT file wil! not be changed for the 
moment. 
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7 Bijlage: Lijst benaderde aanbieders 

Voor de nuancering van de kosten bij de aanbieders is een lijst gemaakt van aanbieders welke 
een goede representatie geven van de aanbiedersmarkt en tevens betrokken zijn geweest in het 
project HNAW (zie bijlage). 

L.C1IM::IIII''':' aanbieders met weinig bevragingen (in samenwerkingsverband _ 

V_Waardiger groep aanbieders: 

Datum: 15 juni 2010 
Versie: 1.0 
Status: Concept 

14 


