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In deze brief leggen wij u graag uit hoe het komt dat uit het verstrekte overzicht van verkeersgegevens niet altijd eenduidig de 
locatie van de gebruikte randapparatuur kan worden afgeleid. 

De apparatuur waar wij gebruik van maken om onze diensten aan te bieden is niet bedoeld (en ook niet altijd geschikt) voor 
exacte locatiebepal ing. T-Mobile biedt over haar netwerken verschillende diensten aan (voice, sms, data, internet) met behulp 
van verschillende technologieen (GSM, GPRS, UMTS, HDPA, L TE etc). Afhankelijk van de gekozen dienst en de op het 
desbetreffende-netwerk beschikbare capaciteit en andere feitelijke en technische omstandighedell,"'l<a n~tfetL!jFiC!aTVoor de 
levering van een specifieke dienst gebruik wordt gemaakt van verschillende technologieen. Een gevolg daarvan kan zijn dat de 
locatiebepaling minder eenduidig is dan u in uw brief verondersteld. 

Het door u genoemde voorbeeld betreft het opzetten van een internetsessie waarbij mogelijk is uitgegaan van versch illende 
peilmomenten, zoals het moment waarop de sessie is opgezet en het moment waarop data is verstuurd. Dit kan een verklaring 
zijn waarom de locatiebepaling geen eenduidige resu ltaten heeft opgeleverd. Omdat wij niet over meer informatie beschikken 
dan wij u alter hand hebben gesteld is het voor ons niet mogelijk om in dit geval een meer concrete toelichting te geven. 

Ten aanzien van uw vraag over het verstrekken van deze locatiegegevens aan de veiligheids- en opsporingsdiensten: deze 
instanties krijgen slechts inzage tot eenzelfde set gegevens en aileen indien zij daartoe een gerechtelijk bevel overleggen. 
Uiteraard zijn ook deze instanties bekend met de beperkingen betreffende de locatiebepaling op basis van de door ons aan hen 
verstrekte gegevens. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben ge'lnformeerd. 

Met vrie~jke groet, 

T-Mob .• ~t/~tenservice 
~~ 
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