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1.

Zoals besproken maakt de Stichting Bits of Freedom ("Bits of Freedom") graag van de
gelegenheid gebruik haar reactie te geven op het rapport "Business case Historische NAW" van
maart 2010 (versie 2.0), dat wij van u ontvingen op 10 juni 2010 (het "rapport"). De
hoofdconclusies zijn:
De bescherming van de pdva«y maakt geen integraal onderdeel uit van de analyse in het
rapport. Het is geen criterium voor de beoordeling van de drie alternatieven, en belangrijke
aspecten van de privacybescherming zijn niet betrokken bij de analyse.
De analyse op het gebied van de bescherming van de privacy is mede daardoor gebrekkig.
Bovendien wordt er geen serieuze poging gedaan om alternatief 1 te wegen tegen alternatief
2 en 3 op punten die raken aan de bescherming van de privacy. Ook wordt niet onderzocht
of alternatief 1 met procesverbeteringen de privacy beter kan beschermen dan nu het geval
is. Tot slot is een "alternatief 0" - een heroverweging van het CIOT - ten onrechte niet
meegenomen in de analyse.
Bits of Freedom kan dan ook niet anders concluderen dan dat op dit rapport gebaseerd
beleid per definitie gebrekkig is. en niet moet worden geïmplementeerd.
Ten aanzien van het proces geldt dat de projectgroep pataretentie Bits of Freedom weinig
betrokken bii de consultatie vooruitlopend op het rapport. Ook bij de totstandkoming van het
rapport over HVG lijkt de projectgroep de deelname van Bits of Freedom tot een minimum te
beperken.
Dat moet in de toekomst beter: organisaties die de belangen van burgers beschermen,
moeten als volwaardig stakeholder kunnen deelnemen aan dit soort consultaties en van alle
nodige informatie worden voorzien. In het vervolg moet bovendien de privacy als serieus
criterium worden gehanteerd bij de beoordeling van verschillende alternatieven.

Privacy maakt geen integraal onderdeel uit van de analyse in het rapport
2.

In het rapport dat wij van u ontvingen blijkt dat privacy geen integraal onderdeel heeft uitgemaakt
van de analyse.

3.

In geen van de criteria die de opdrachtgever heeft geformuleerd, wordt het waarborgen van de
persoonlijke levenssfeer zoals bedoeld in artikel 8 EVRM als zodanig genoemd. Criteria 13 en 22
(veiligheid) komen hierbij het dichtst in de buurt. De vragen die onder deze criteria worden
gesteld beslaan echter maar een deel van de eisen die voortvloeien uit artikel 8 EVRM: andere
aspecten die een rol spelen bij de beoordeling van de constitutionaliteit van een maatregel, zoals
de hoeveelheid opgeslagen gegevens, de waarborgen tegen onrechtmatige opslag en toegang,
het gemak van bevraging door de overheid, de mate waarin burgers onterecht binnen het beeld
van de opsporing komen, de mate waarin providers verantwoordelijkheid hoyden voor de
beoordeling van vorderingen, de mate waarin het systeem een "chU/ing efteer heeft en de
waarborgen tegen funetion creep spelen een belangrijke rol bij de beoordeling. Die aspecten
komen niet aan bod. Ook zijn geen van de zogenoemde eisen en wensen die wij hebben
geformuleerd in onze brief van 30 november 2009 (bijlage 1) terug te vinden in het rapport, zelfs
niet in verwaterde vorm of als beginsel.

4.

Wij vermoeden overigens dat in eerdere versies van dit rapport een criterium 30 heeft gestaan,
dat wel degelijk gericht was op het beschermen van de privacy, maar dat dit in het definitieve
rapport is verwijderd. Wij zijn in de samenvatting van hoofdstuk 3 (par. 3.5) namelijk dat de
"toezichthouders en adviesorganen" als criterium onder meer zouden hebben genoemd dat
"gekeken moet worden naar het verbeteren van privacymaatregelen". In par. 3.4 wordt dit
criterium echter niet genoemd. Wij horen graag of dit vermoeden klopt.
De analyse ten aanzien van het privacy-criterium is gebrekken

5.

Daamaast is de analyse van de conclusies van het rapport op het gebied van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer gebrekkig:
Nadere bestudering van de onderbouwing in bijlage 1 leidt tot de conclusie dat de
beweerdelijke nadelen van alternatief 1 zonder onderbouwing sterk worden aangezet, en
geen aandacht bestaat voor een verbetering van alternatief 1. Zo zouden in alternatief 1
bevragingen via een "breed" vangnet aan alle providers worden gestuurd (bijlage, p. 44). Dit
wordt echter niet cijfermatig of anderszins onderbouwd. Er wordt ook niet onderzocht of het
mogelijk is een meer gericht verzoek naar specifieke providers te sturen, en zo eventuele
"overvraging" te voorkomen of te minimaliseren. In alternatief 1 zou bovendien nog "veel
handmatig" gaan, en daarmee zou de kans op fouten en slordigheden groter zou zijn (p. 43).
Ook dit wordt echter niet onderbouwd en er wordt niet onderzocht of het mogelijk is door
procesverbeteringen en automatisering bij providers deze beweerdelijk gemaakte fouten
terug te dringen.
Tegelijkertijd besteden de schrijvers op het gebied van de privacy geen aandacht aan de
nadelen van alternatief 2 en 3. Het feit dat beveiliging van het CIOT een punt van grote
zorg is, zoals blijkt uit de vorig jaar gepubliceerde audits, is in het rapport geen overweging
bij de beoordeling van de alternatieven. Ook wijden de schrjivers geen woord aan het feit dat
de uitbreiding naar het geautomatiseerd - en zonder tussenkomst van providers - bevragen
van HNAW-gegevens een kwalitatieve verandering ten opzichte van de huidige situatie met

zich brengt. Dit is echter wel relevant, want de verenigbaarheid met artikel 8 EVRM van
deze alternatieven komt daarmee verder onder druk te staan (zie onze brief van 30
november 2009, bijlage 1 ). Zoals in het rapport terecht wordt opgemerkt is Eurocommissaris
Reding immers "kritisch op het op grote schaal bewaren en verwerken van privacy gevoelige
informatie" (p. 44).
De beweerdelijke voordelen van alternatief 2 en 3 worden op het gebied van de veiligheid
(criterium 13) niet onderbouwd. In het rapport wordt bij alternatief 2 en 3 als baten genoemd
dat de "bescherming persoonlijke levenssfeer beter geborgd" zou zijn en een "beperking in
de inbreuk op de privacy" tot gevolg zouden hebben. Het is zonder ingrijpende
procesverbeteringen echter onjuist dat toegang alleen mogelijk zou zijn ·onder strikte
voorwaarden" (p. 49), zoals volgt uit de in 2009 gepubliceerde audits van het CIOT. Het is,
zeker gelet op de geconstateerde zorgen bij het CIOT, zonder onderbouwing niet terecht om
te veronderstellen dat de veiligheid (en de privacy) minder goed gewaarborgd zou zijn bij
aanbieders.
Tot slot ontbreekt een analyse van "alternatief 0": een heroverweging van het CIOTsysteem. Mede gelet op de grote zorgen die zijn geconstateerd rondom het CIOT-systeem,
was zo een analyse wel op zijn plaats geweest.
6.

Dit gebrek aan een onderbouwde analyse is ook goed merkbaar bij het onderdeel over de
proportionaliteit van de investering (criterium 22). Het is onduidelijk welke grootheden hier tegen
elkaar af worden gezet. Als we kijken naar de beschrijving van dit criterium dan zou de
investering hier gewogen moeten worden tegen de opbrengst, en daarbij zou ook gekeken
worden naar de "aantasting van de privacy' (p . 20). In de toelichting in de bijlage wordt echter
niets vermeld over de aantasting van de privacy, en wordt slechts gekeken naar de kosten.
Vervolgens blijkt dan weer dat de kosten die worden opgevoerd bij alternatief 1 een vertekend
beeld zouden geven, zonder dat dit kwantitatief wordt onderbouwd. De beoordeling ·slechf' bij
alternatief 1 komt dan ook uit de lucht vallen. Relevanter voor dit criterium is onzes inziens de
conclusie dat de schrijvers schatten dat van de ongeveer 600.000 NAW-bevragingen met
historische context per jaar, slechts bij 6.000 bevragingen verdere navraag bij een aanbieder
nodig was (p. 14). De verwachting is dat dit aantal naar 9.000 groeit (p. 16). De werkelijke vraag
is of deze 9.000 aanvragen die de projectgroep beoogt te faciliteren, in verhouding staan tot de
nadelen (inclusief de aantasting van de privacy) die gemoeid zijn met het implementeren van de
verschillende alternatieven. De geraamde kosten van alternatief 1 bedragen minder dan één
miljoen, terwijl de geraamde kosten van alternatief 2 en 3 (meer dan) het tienvoudige daarvan
bedragen. Gelet op het huidige economische klimaat is het zeer de vraag of een dergelijke
uitbreiding van de kosten wenselijk is. Die analyse ontbreekt.

7.

Bits of Freedom kan dan ook niet anders concluderen dat op dit rapport gebaseerd beleid per
definitie gebrekkig is, en niet moet worden geïmplementeerd.
De projectgroep Dataretentie heeft Bits of Freedom bewust op afstand geplaatst

8.

Tot slot wil ik graag kort de totstandkoming van het rapport en van de business case HVG
bespreken. Zoals wij herhaaldelijk aan de projectgroep Dataretentie hebben aangegeven, achten
wij het noodzakelijk dat de projectgroep alle belanghebbenden consulteert, en daarbij van
dezelfde informatie voorziet. Dat betekent dat ook organisaties die de privacy van gebruikers
waarborgen, proactief bij dit proces betrokken hadden moeten worden.

9.

We moeten helaas constateren dat de projectgroep Dataretentie een beleid lijkt te voeren dat
erop gericht is om de deelname van Bits of Freedom en de ons beschikbare informatie tot een
minimum te beperken. Ons is zonder goede reden de toegang ontzegd tot een bespreking met
verschillende belanghebbenden op 22 oktober 2009. Ik verwijs hierbij naar de correspondentie
hierover, in het bijzonder de brief van 19 en die van 22 oktober, die ik als bijlage bij deze brief
voeg (bijlage 2). Onze verzoeken per mail om geïnformeerd te worden over de status van de
voortgang bleven meer dan een maand onbeantwoord. Ik verwijs naar de mailcorrespondentie
(bijlage 3). De status aparte van Bits of Freedom blijkt ook uit het rapport: in paragraaf 1.3 wordt
geschreven dat gebruik is gemaakt van informatie van een "indirect betrokken partij", te weten
Bits of Freedom. In bijlage 3 van het rapport is een overzicht van "stakeholdergroepen"
opgenomen (p. 54), maar Bits of Freedom wordt daar niet genoemd, ook niet als "overige
stakeholder" .

10. Daarnaast zijn wij niet pro-actief geconsulteerd over de business case HVG, en bleek pas tijdens
onze bespreking op 10 juni 2010 dat ook hierover een rapport in de maak is. Pas toen wij u hier
specifiek om vroegen, gaf u aan dat u Verdonck, Klooster & Associates al eerder had gevraagd
om contact met ons op te nemen en dat dit blijkbaar niet gebeurd was. Van VKA begrijp ik echter
dat u niet vóór 10 juni 2010 had gevraagd contact met ons op te nemen. Wat hier ook van zij: het
is op zijn minst zeer onzorgvuldig dat wij niet pro-actief worden geconsulteerd bij de
totstandkoming van de business case HVG, gelet op onze betrokkenheid bij het HNAW-traject.
Lessen voor de toekomst: privacy in een vroeger stadium bij de analyse betrekken
11. Dat moet in de toekomst beter: organisaties die de belangen van burgers beschermen, moeten
als volwaardig stakeholder kunnen deelnemen aan dit soort consultaties. In het vervolg moet
bovendien de privacy als serieus criterium worden gehanteerd bij de beoordeling van
verschillende alternatieven. De infrastructuur van een informatiemaatschappij is pas duurzaam,
als de bescherming van de privacy daar een integraal onderdeel van uitmaakt. Hoe langer het
openbaar bestuur dit gegeven negeert, hoe verder het draagvlak aan grote
automatiseringsprojecten ontvalt.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Bijlage 1

