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Hierbij treft u desgevraagd, een nadere uitwerking aan van het commentaar op het rapport "Business 
case Historisch NAW, versie 2.0, dd maart 2010, status definitief (publiek)". De uitwerking betreft het 
commentaar in algemene zin, detail commentaar op het rapport is verwerkt in het rapport (via track 
changes) en per mali op 30 juni 2010 aangeboden. 

Relatie oodrachVuitwerking 
De opdracht, zoals van tevoren verstrekt door de opdrachtgever (pagina 5, onder alternatieven), gaat 
uit van bestaande kaders (al dan niet uitbreiden van het huidig CIOT-model met historische 
informatie). Daarnaast wordt een vrije (c.q. inventariserende) opdracht verstrekt (met als vraag te 
inventariseren of er alternatieven worden aangedragen). Naast een procesmatige onhandigheid door 
tijdens de projectuitvoering te ontkennen dat er een concrete opdracht zou zijn, moet vastgesteld 
worden dat we hier over twee verschillende opdrachten spreken. Het onderzoek naar het al dan niet 
uitbreiden van het huidig CIOT-model voor actuele NAW-gegevens vergt een andere aanpak dan een 
inventariserend onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de, bevoegde, toegang tot historische 
NAW-gegevens van de openbare telecommunicatieaanbieders in Nederland (e.e.a. binnen de kaders 
van de Wet Bewaarplicht). 

Scooe van de opdracht 
Wellicht onbedoeld is aan overheidszijde een scope meegegeven aan het project die breder is dan de 
huidige overheidsverantwoordelijkheid. Het projectteam is door de vraag (al dan niet CIOT -model 
hanteren), het domein van de aanbieders binnengekomen. Op dit punt zijn vooraf geen afspraken 
met aanbieders gemaakt, noch zijn, in de besturing van het project, de aanbieders vertegenwoordigd 
(anders dan via inspraakmomenten is besturing niet mogelijk). 

Verantwoordelijkheid aanbieders 
In de uitwerking van het rapport wordt dit element van verantwoordelijkheden bovendien niet duidelijk 
gemaakt. Een heldere analyse van bevoegdheden en verantwoordelijkheden ontbreekt. Naar 
aanleiding van het "Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie' is destijds een omstandig 
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overleg ontstaan (o.a. met betrokkenheid van het CBP) over de verantwoordelijkheid van de actuele 

NAW-gegevens na verstrekking van gegevens aan het CIOT. Conclusie was dat de aanbieders 

verantwoordelijk blijven onder de WBP voor de verstrekte gegevens; de verantwoordelijkheid gaat 

niet over naar de overheid. Om achteraf vorm te geven aan de constructie en de verantwoordelijkheid 

onder de WBP, is het CIOT benoemd als bewerker, waarbij elke aanbieder is gevraagd/verplicht om 

een bewerkerovereenkomst te sluiten met het CIOT. Het CIOT handelt vervolgens als bewerker 

namens de betreffende aanbieder bij het verlenen van toegang tot de gegevens. De aanbieders zijn 

aangewezen op de resultaten van de jaarlijkse Audit Oaar n-1) om te beoordelen of aan hun 

verplichtingen (o.a. toegang uitsluitend op basis van een bevoegd gegevensbevel) op een 
rechtmatige wijze is voldaan. 

NB; als we spreken van het CIOT -model moet het geheel aan maatregelen in ogenschouw worden 
genomen. 

Inmiddels zijn uitkomsten van het Auditproces bekend aan de aanbieders die vertegenwoordigd zijn 

in de Commissie van advies. Inhoudelijk zijn die niet zonder meer positief en op delen alarmerend. 
Naast de mogelijkheid voor de vertegenwoordigde aanbieders om direct te kunnen reageren, is de 
overige aanbieders (niet vertegenwoordigd in de commissie van advies) deze mogelijkheid niet 

geboden. Inmiddels is, door private personen en rechtspersonen, inzage gevorderd middels een 
beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). De Auditverslagen zijn als gevolg daarvan op dit 
moment publiek (beschikbaar op internet) en aandacht is van diverse kanten op de werking en 
werkwijze van het CIOT ontstaan. De uitkomsten van de gerealiseerde Audit over 2007,2008 en 
2009 hebben een onveranderd zorgelijk beeld gegeven t.a.v. kritische elementen als de bevoegde 
toegang tot informatie. 

Het moge dUidelijk zijn dat elke optie die aansluit bij het CIOT-model garanties moet geven voor de 
naleving van verantwoordelijkheden die verder gaan dan de huidige regels, afspraken en praktijk. 

Evaluatie CIOT -model 
Een evaluatie van het CIOT-model zoals ingevoerd voor actuele NAW-gegevens ontbreekt 
vooralsnog. Gegeven de bovengeschetste situatie is het onverkort hanteren van het CIOT als 

uitgangspunt voor opslag en bewerking van historische informatie onzorgvuldig. Een evaluatie en 
herijking van uitgangspunten van het bestaande CIOT-model voor (actuele) 

telecommunicatiegegevens lijkt eerder op zijn plaats. 

Wet bewaarplicht en aanbieders 

Bij implementatie van de Wet bewaarplicht Telecommunicatie (1 september 2009) is door aanbieders 
geïnvesteerd in de voorzieningen die voortvloeien uit de Wet. Onderdeel is het beschikbaar maken 

van gegevens op last van een bevoegd gegeven bevel. Als grote aanbieders Zijn wij, op verzoek, 

betrokken geweest bij overleg over de vraag welke verkeersgegevens voor telefonie precies moeten 
worden bewaard (vragen die handelen over "wat"nu precies bewaard moet worden). Over "hoe" de 

gegevens afgeleverd moeten worden na een vordering is vooralsnog vanuit overheidszijde weinig 

aandacht geweest. Keuzes aan aanbiederszijde zijn daardoor gebaseerd op de werkwijze met 
historische verkeersgegevens (proces voor de Wet bewaarplicht van kracht werd). Op basis hiervan 
hebben aanbieders investeringen gedaan en zijn processen ontwikkeld om te kunnen voldoen aan 
het nieuwe wettelijk kader (als eerste voor het domein openbare telefonie). Grote aanbieders hebben 

e.e.a. inmiddels operationeel. Qua volume gebaseerd (bij het ontbreken van informatie van de 
overheid) op eigen trendanalyses O'4er de omvang en dichtheid van de bevragingen in het verleden. 
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Het initiatiefproject Historische NAWNG en het standaardisatie initiatief ETSI-NL 
(beschrijving/uitwerking van logische en functionele interface van overheid en bedrijfsleven voor het 
opvragen van en de uitwisseling van historische NAW- en VG-informatie) zijn twee losstaande 
initiatieven die zich na de implementatie (althans voor de betrokken aanbieders) van de Wet, 
bezighouden met de "hoe" -vraag. Het is in het belang van aanbieders om het eigen domein en het 
proces van bevraging en verstrekking van gegevens efficiënt in te richten, maar geconstateerd moet 
worden dat noodzakelijkerwijs de aanbieders door het ontbreken van tijdig overleg en sturing van 
overheidszijde al keuzes hebben moeten maken. Het automatiseren van het beantwoorden van 
gegevensvragen/leveringen is mede daarom geen doel op zich, maar wordt proactief benaderd aan 
aanbieders zijde om (binnen de eigen verantwoordelijkheid) efficiënt uitvoering te geven aan de 
bevoegd gegeven bevelen. 

Kosten 
In de uitwerking in het rapport zijn de kosten van de drie geschetste alternatieven in beeld gebracht 
(niets doen, CIOT-model en Centrale bevraging/Decentrale beantwoording). In het kostenoverzicht 
ontbreekt de informatie dat de aanbieders in alle gevallen (denk aan CIOT -uitval of No_Hit
procedure) geacht worden om alle (aan hen gerichte) vragen decentraal (bij de aanbieder) af te 
kunnen handelen. Aanbieders moeten, onafhankelijk van een keuze voor een alternatief, in staat zijn 
om de bevoegd gegeven gegevensvragen (als fall back) te kunnen beantwoorden. Aternatief 1, 2 en 
3 geven in die zin geen onderscheid qua kosten, afgezien van de aanvullende kopieerfunctie in 
alternatief 2 (kopiëren van data en overbrengen naar een centrale bewaaromgeving bij de overheid). 
Waar deze informatie bij de aanbieder in de klantsystemen beschikbaar is, is geïnvesteerd in toegang 
en procesmaatregelen om op een veilige wijze (i.e. conform Besluit Beveiliging gegevens 
Telecommunicatie) deze lasten af te handelen. De liaison eenheden (infodesk) van de aanbieders 
zijn zodanig geëquipeerd dat vragen efficiënt afgehandeld kunnen worden. De efficiencykeuze per 
aanbieder zal in beginsel zijn gebaseerd op de (ingeschatte) ontwikkeling van de vraag (omvang en 
belasting) voor de betreffende aanbieder. In het rapport wordt t.a.v. aantallen gewerkt met twee 
kaders, één die via bevoegd gegevens lasten herkenbaar is voor de aanbieders (totaal omstreeks 
6.000 per jaar) en een onbekend en oncontroleerbaar getal van het 100-voudige (totaal omstreeks 
600.000 die nu abusievelijk via het CIOT zouden. worden gesteld). Feitelijk is voor ons alleen het 
eerste cijfer herkenbaar in relatie tot de praktijk. Het tweede getal kan door ons niet worden 
beoordeeld. 

Van belang is ook dat aanbieders die voldoen aan de eisen van de wet bewaarplicht de investeringen 
en proceskosten daarvoor zelf hebben gedragen. Wijzigingen van overheidszijde in het proces, die 
achteraf worden bedacht, mogen als randvoorwaarde voor verder overleg geen aanvullende kosten 
en investeringen voor de aanbieders meebrengen. 

Denklijn oplossingsrichting 
Ons is gevraagd om, naast commentaar en reactie op het rapport, ook een denklijn mee te geven. In 
de kern bouwen we in onze denklijn voort op alternatief 3 (centrale bevraging en decentrale 
beantwoording). 

Beeld daarbij is dat centrale opslag van telecommunicatiegegevens bij de overheid geen doel op zich 
kan zijn en daarenboven geen voorwaarde is voor het efficiënt en conform de geldende voorwaarden 
kunnen bevragen van telecommunicatiegegevens. 



~"; kpn Hoort biJ brief van 

30 juni 2010 

Ons kenmerk 

101U/82 

Automatisering is in de inleiding (pagina 4) van het rapport de centrale overweging van de auteurs. 
De basis daarvoor moet ons inziens gevonden worden in een heldere uitwerking gebaseerd op een 
overall beeld van de keten; van proces verbaal tot bevoegde aanvraag tot de beantwoording door (in 
dit geval een telecommunicatieaanbieder) en het beschikbaar maken van het antwoord aan de 
betreffende opsporingsambtenaar. Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden voor die taken, incl. 
Audit trail en elementen als statistiek kunnen in deze ketenbeschrijving worden opgenomen. Op de as 
van overheid /aanbieders is van belang de ontwikkeling die wordt geschetst in het rapport onder 
"aansluiten aanvullende informatiebronnen", pagina 16. Hiermee wordt duidelijk dat het voor de 
overheid mogelijk is, om voor een onderzoek, een gerichte vraag te stellen. Gebaseerd op 
aanvullende bronnen is de aanwijzing te achterhalen waar (aan welke aanbieder(s» de vraag gesteld 
dient te worden. Een tweede element in het rapport is het realiseren van een centrale eenheid, 
verantwoordelijk voor de afwikkeling van het proces van routeren van bevoegde opsporingsvragen en 
het verwerken van ontvangen antwoorden (namens inlichtingen en veiligheidsdiensten en opsporing). 
Dit Is van belang, gezien het feit dat aanbieders aan hun zijde een centrale eenheid (liason office) 
hebben ingericht maar tot nu toe te maken hebben met een veelheid aan partijen die bevoegd zijn om 
hun vragen (na autorisatie) direct in te leggen bij de aanbieders. 
In de keten zal de interfacespecificatie (recent gestarte traject Etsi-NL) ons inziens een centrale rol 
innemen, in de zin dat via deze specificatie de communicatie tussen overheid en aanbieders (groot of 
klein) eenduidig wordt vastgelegd. Als de overheid een wenst heeft om t.a.v. kwaliteit een 
differentiatie door te voeren (snelheid van beantwoorden van vragen/ c.q. reactie op vragen 
differentiëren tussen partijen, gebaseerd op een objectiveerbaar criterium) kan dat vertaald worden in 
en gebaseerd zijn op deze specificatie. Het optimaliseren van de werkzaamheden aan aanbiederzijde 
zal, gebaseerd op een dergelijke specificatie uitgewerkt kunnen worden. 

Mogelijk kan een team bedrijven een voortrekkersrol vervullen bij de uitwerking van de overall 
architectuur, maar nadrukkelijk zal aandacht gegeven moeten worden aan het toepassen van de 
methode op kleine of startende ondernemingen. Om aan aanbiederszijde een uniforme oplossing te 
ontwikkelen zal, naast bereidheid, het financiële en bestuurlijke mechanisme aanwezig moeten zijn 
om dit voor alle partijen mogelijk en haalbaar te maken. Temeer daar hier voor partijen sprake kan 
zijn van een herontwikkeling op basis van de al van kracht zijnde Wet Bewaarplicht. 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens de heren L 
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