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Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. De Registratiekamer heeft zitting in de 
begeleidingscommissie voor het project Centraal informatiepunt onderzoek 
telecommunicatie en uit dien hoofde kennis genomen van de brief van 7 juni jl. 
(kenmerk DGTP/99/1611/JdJ) van de directeur-generaal Telecommunicatie en Post, mr 
J.W. Weck, aan de directeur-generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie, 
mr drs C.W.M. Dessens. Daarin is het standpunt neergelegd van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat inzake de omvang van de in artikel 13.4, eerste lid Telecom-
municatiewet (TW) neergelegde mededelingsverplichting voor telecommunicatie-
aanbieders aan opsporingsinstanties en inlichtingendiensten. Bij de Registratiekamer is 
de indruk blijven bestaan dat van de zijde van Verkeer en Waterstaat een te ruime 
betekenis aan de tekst van dat artikel wordt toegekend. Om die reden verzoekt de 
Registratiekamer u om een nadere toelichting. 
 
In artikel 13.4, eerste lid TW is de verplichting opgenomen tot het ‘desgevraagd aan de 
autoriteiten meedelen van het aan een gebruiker verleende nummer en de door hem 
afgenomen openbare telecommunicatiedienst, en het desgevraagd aan de autoriteiten 
meedelen van de bij een nummer behorende naam-, adres, postcode- en 
woonplaatsgegevens’. 
In het tweede lid van artikel 13.4 TW is daarnaast voorzien in de mogelijkheid de 
informatie te achterhalen en te verstrekken indien de bedoelde informatie niet bij de 
telecommunicatieaanbieders bekend is. 
In artikel 1.1, onder t, TW wordt het begrip nummer omschreven als: cijfers, letters of 
andere symbolen, al dan niet in combinatie, die bestemd zijn voor toegang tot of 
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identificatie van gebruikers, netwerkexploitanten, diensten, netwerkaansluitpunten of 
andere netwerkelementen. 
 
Naar aanleiding van het van de zijde van Verkeer en Waterstaat ingenomen standpunt 
verzoekt de Registratiekamer u twee aspecten nader te willen verduidelijken. 
 
1. In de optiek van de Registratiekamer omvat de verplichting in artikel 13.4, eerste 

lid, tweede volzin TW tot het ‘desgevraagd aan de autoriteiten meedelen van het aan 
een gebruiker verleende nummer’ wel het verstrekken van nummers die bestemd 
zijn voor toegang tot of identificatie van gebruikers, maar niet van nummers 
betreffende netwerkexploitanten, diensten, netwerkaansluitpunten of andere 
netwerkelementen. De Registratiekamer verzoekt u daarover meer duidelijkheid te 
willen verschaffen. 

 
2. Voorts heeft de Registratiekamer behoefte aan een nadere verheldering van het 

onderscheid tussen de verplichtingen voortvloeiende uit het eerste en die uit het 
tweede lid van artikel 13.4 TW.  Voor wat betreft mobiele telecommunicatie ligt in 
het eerste lid van artikel 13.4 TW in elk geval de verplichting besloten tot 
verstrekking van het abonneenummer (MS-ISDN) met bijbehorende naam-, adres en 
woonplaatsgegevens. Kunt u aangeven aan welke situaties moet worden gedacht dat 
kenmerken zoals IMSI-nummer, IMEI-nummer, SIM-kaartnummer of nummer van 
de chipkaart niet bij de aanbieders bekend zijn, waardoor krachtens artikel 13.4, 
tweede lid de verplichting ontstaat om deze informatie te achterhalen en te 
verstrekken?  
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De Registratiekamer ziet uw reactie gaarne tegemoet.  
 
Een afschrift van deze brief is heden ter informatie verzonden aan de directeur-generaal 
Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en aan de voorzitter van de 
Begeleidingscommissie CIOT. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Voorzitter Registratiekamer  


