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V~~r wat betreft de eerste vraag verwijs ik u 9 raag naar de informatie die
Nederland op 2 september 2010 heeft aangeleverd naar aanleiding van UIII brief
van 27 juli 2010. Bij die gelegenheid is een o'Jerzicht van verschillende relevante
uitspraken verstrekt, alsmede een arrest van de Hoge Raad en enkele
voorbeelden vanuit de politiepraktijk.
Deze informatle ondersteunt naar mijn
mening het stand punt van Nederland dat het bewaren van
telecommunicatiegegevens
van groot belang is in de strijd tegen ernstige
criminaliteit en terrorisme. Ik heb de eerder toegestuurde stukken ter informatle
bUgevoegd.
Uw tweede vraag betreft het opvragen van histonsche gegevens ten behoeve van
de opsporing en vervolging van strafbare feiten. U verzoekt dlt proces gedurende
ten minste 1 maand te volgen en aan de hand daarvan verschillende vragen te
beantwoorden. Op dit moment kan ik om de volgende redenen niet aan dat
verzoek voldoen.
In Nederland maken de (bijzondere) opsporings-, Inlichtingen- en
veillgheidsdiensten gebruik van schnftelljke verzoeken die - na toestemming van
de officier van justitle - worden gencht aan de aanbleders. Op die manier kunnen
zij beschikken over gebruikersgegevens en verkeersgegevens inzake telefonie,
alsmede gegevens die betrekklng hebben op het Internet. Er wordt echter geen
managementinformatle
bi]gehouden van de verzoeken aan aanbieders en de
ant,'worden die daarop volgen, waardaor het niet mogelrjk is om een
standaardrapportage
ap te stellen. Per dag worden er bovendien honderden
verzoeken gedaan, wat het - mede gezien de beperkte capaciteit - praktisch
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Op 31 januan JI. heeft u een bnef gestuurd in het kader van U\'/ Impact
assessment van de richtlijn inzake het verzamelen en bewaren van
telecommunicatlegegevens.
U vraagt daarin om 10 zaken te presenteren waarin
telecommunicatiegegevens
een cruciale rol hebben gespeeld in de opsporing en
vervolglng. Daarnaast verzoekt u om gedurende ten minste 1 maand
verscl)illende gegevens te registreren ten aanzien van het gebruik van
telecommunicatiegegevens.

05/16/2013

.~I!·.'enj

t "'rtf} '2

zclak

In tm...

onuitvoerbaar maakt om UIV vragen op een andere wilze binnen de gestelde
termijn te beantwoorden. Om die reden kan ik op dit moment aileen melden hoe
vaak de diensten historische gegevens - zoals verkeersgegevens en
identificerende gegevens - hebben aangevraagd. In 2011 ging het in totaal Om
49.695 aanvragen.
Het gebruik van opgeslagen telecommunicatiegegevens
door de verschililende
diensten is wei onden';erp van de evaluatie van onze wet op de bewaarplicht van
telecommunicatiegegevens,
dat door het vlJetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum
van mi]n ministerie zal worden verricht. Veel van de door u
verzochte informatie wordt in het kader van die evaluatie verzameld en
beoordeeld. Dlt onderzoek zal naar ver.v3chting begin 2013 worden afgerond,
waama ik u over de Ultkomsten zal informeren.

De minister van Veiliglleid en Justitie,
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