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Wapenwedloop in cyberspace  
Gegevensmunitie ten koste van privacy?  
 
J.E.J. Prins1 
 
 
Eind november 2001 werd het Cybercrime Verdrag van de Raad van Europa ondertekend. Dit 
verdrag is van belang voor opsporingsbevoegdheden in een elektronische omgeving. Maar deze 
bevoegdheden staan momenteel ook hoog op de agenda van de Europese en de nationale 
wetgever. Zeker na de gebeurtenissen van 11 september 2001 lijkt het er op dat aan on-line 
opsporingsbevoegdheden ruim baan wordt gegeven ten koste van privacy. Daarbij gaan 
ontwikkelingen in de private sector veelal hand in hand met bevoegdheden in de publieke sector. 
 
 
1. Inleiding 
De hoofdtitel ‘Wapenwedloop in cyberspace’ werd mij door de redactie van dit blad 
meegegeven bij het verzoek een bijdrage te schrijven binnen het drieluik ‘De digitale Big 
Brother: Privacy en internet’. Een centrale plaats binnen het artikel zou het veelbesproken 
Cybercrime Verdrag, opgesteld binnen de Raad van Europa, moeten innemen. Dit verdrag 
lijkt namelijk een belangrijke facilitator te worden voor de wapenwedloop in bits en bytes. 
Een snelle rondgang langs diverse andere wetgevende instanties leert echter dat het 
Cybercrime Verdrag zeker niet op zichzelf staat. Zowel op Europees niveau als in ons eigen 
land zijn en worden activiteiten ontplooid die dezelfde doelstellingen kennen als het recente 
verdrag van de Raad van Europa.  

Belangrijk voor deze bijdrage is ons te realiseren dat het Cybercrime Verdrag, anders 
dan de naam doet vermoeden, veel meer regelt dan uitsluitend strafbaarstelling van e-
criminaliteit zoals computerfraude, kinderpornografie en auteursrechtinbreuk. Cruciaal 
onderdeel vormt ook de internationale harmonisatie van opsporingsbevoegdheden in relatie 
tot computersystemen en computernetwerken. Juist deze tweede doelstelling, die ook is terug 
te vinden in recente initiatieven van de Europese Unie, heeft veel discussie losgemaakt. Het 
zal namelijk duidelijk zijn dat met name deze doelstelling het Big Brother gevoel doet 
aanwakkeren en daarom voor de redactie van dit blad de concrete aanleiding was om binnen 
het drieluik het Cybercrime Verdrag aan de orde te stellen. Immers, wanneer 
opsporingsautoriteiten in steeds ruimere mate kunnen verlangen dat elektronische gegevens 
worden bewaard en beschikbaar komen in het belang van de opsporing, komt daarmee de 
bescherming van persoonsgegevens verder onder druk te staan.  

In deze bijdrage zullen diverse aspecten en implicaties van opsporing in Cyberspace 
worden besproken. Vragen die daarbij aan de orde zullen komen zijn: hoe ver reikt de 
wapenwedloop in cyberspace, met welk oogmerk wordt ze gelopen, door wie, tegen wie en 
ten koste van wie of wat?  
 
2. Harmonisatie van opsporing in cyberspace 
Alvorens de diverse nationale en internationale wetgevingsinitiatieven te bespreken, is het 
wenselijk kort aan te stippen waarom het onderwerp ‘opsporing in cyberspace’ hoog op de 
beleidsagenda staat. Gewezen moet dan worden op de delicten die specifiek met de komst van 
on-line communicatie naar voren treden dan wel de bekende delicten die in cyberspace een 
nieuwe dimensie krijgen. Daarnaast faciliteert ICT deze delicten ook nog eens heel specifiek 
en staan politie en justitie vanwege deze specifieke kenmerken van ICT (snelheid, massaliteit, 
vluchtigheid, grenzeloosheid en anonimiteit) voor grote problemen bij het handhaven van de 
(virtuele) rechtsorde.2  

Een belangrijk punt waar in dit verband vervolgens op wordt gewezen is dat de 
bestaande opsporingsbevoegdheden gegeven de elektronische omgeving niet langer voldoen. 

                                                           
1 Corien Prins is hoogleraar recht en informatisering aan de Katholieke Universiteit Brabant 
(j.e.j.prins@kub.nl). 
2 Zie de Nota Criminaliteitsbeheersing, Kamerstukken II 2000/01, 27834, nr. 2, p. 25. 



Met name het gebrek aan snelheid bij het verkrijgen van de benodigde bevoegdheden om tot 
opsporing in andere landen over te gaan, speelt de opsporingsinstanties parten. Het 
Nederlandse kabinet vestigde voorjaar 1998 in de Nota Wetgeving voor de elektronische 
snelweg al de aandacht op de problemen die zich voordoen bij het verkrijgen van informatie 
van netwerkbeheerders en Internet providers in het buitenland.3 Zo is het bijvoorbeeld voor 
het traceren van hackers nodig de relevante gegevens te verkrijgen op het moment dat een 
hacker nog in het systeem ‘aanwezig’ is. Netwerkbeheerders vervullen hierin een sleutelrol: 
zij beschikken over bruikbare gegevens (zoals loggings en abonneegegevens). Echter, tegen 
de tijd dat de opsporingsautoriteiten via de traditionele rechtshulpinstrumenten de betreffende 
bevoegdheden op orde hebben, zijn de log-gegevens al gewist, waardoor men achter het net 
vist. Volgens het Nederlandse kabinet vormt de snelheid waarmee handelingen in een 
elektronische omgeving plaatsvinden en de vluchtigheid van de sporen die zij achterlaten hét 
probleem in de samenwerking tussen politie en justitie in de diverse landen. In de 
voornoemde Nota werd dan ook aangedrongen op de bevoegdheid voor 
opsporingsautoriteiten om onmiddellijk gegevens bij buitenlandse netwerkbeheerders te 
verkrijgen. Kortom, opsporingsautoriteiten zouden zich onder omstandigheden rechtstreeks 
tot buitenlandse netwerkbeheerders moeten kunnen richten, zonder voorafgaande tussenkomst 
van opsporingsautoriteiten van het land waar de netwerkbeheerder zich bevindt. Rechterlijke 
toetsing zou dan achteraf kunnen plaatsvinden. Zoals hierna zal blijken, heeft dit voorstel het 
op internationaal niveau (nog) niet gered. Over andere instrumenten in het virtuele 
opsporingsarsenaal is men op internationaal niveau echter wel tot overeenstemming gekomen. 
 
3. Het Cybercrime Verdrag 
Laten we om dat te tonen, allereerst beginnen bij het genoemde verdrag van de Raad van 
Europa. Dit werd op 23 november 2001 na vele jaren van onderhandelen te Budapest 
ondertekend4, waarmee het gereed kwam voor ratificatie.5 Het verdrag treedt in werking 
wanneer minimaal 5 landen, waarvan minimaal 3 verdragsstaat, het hebben geratificeerd. 
Opvallend zijn de handtekeningen die namens de VS en Japan werden geplaatst. Onder de 
vlag van waarnemer neemt de VS wel vaker deel aan het opstellen van verdragen binnen de 
Raad van Europa, maar zelden komt het tot een ondertekening.  

Het Cybercrime Verdrag is het eerste internationale verdrag dat criminaliteit en 
criminaliteitshandhaving in een elektronische omgeving tot onderwerp heeft. Ondanks de 
grote verschillen tussen de rechtsstelsels van de diverse verdragsstaten en de ook zeker niet 
eenduidige opvattingen over territoriale soevereiniteit, kon overeenstemming op een aantal 
belangrijke punten worden bereikt. Kennelijk waren de landen overtuigd van de dringende 
noodzaak om in een wereld van grensoverschrijdende elektronische netwerken te komen tot 
samenwerking en afstemming bij het opsporen van strafbare feiten. Overigens werd bij het 
formuleren van de tekst aansluiting gezocht bij de reeds eerder tot stand gekomen 
Aanbeveling van de Raad van Europa inzake problemen bij strafrechtelijke handhaving in 
relatie tot ICT.6 

Drie doelstellingen liggen aan het Verdrag ten grondslag. Allereerst wordt, zoals 
hiervoor ook al is aangegeven, op onderdelen het materiële strafrecht geharmoniseerd. 
Hiernaast beoogt het verdrag de internationale rechtshulp ten behoeve van de opsporing van 
strafbare feiten, waarvan het bewijs wordt verkregen via onderzoek in computers en 
computernetwerken, te bevorderen. Nauw daarmee samen hangt het derde oogmerk: de 
harmonisatie van opsporingsbevoegdheden in relatie tot computersystemen en 
computernetwerken. Het betreft dan bevoegdheden zoals inbeslagname van 
computergegevens en aftappen van gegevens. Het is dit derde oogmerk waar de verdere 
bespreking in dit artikel toe zal worden beperkt.  

                                                           
3 Kamerstukken II 1997/98, 25880, nrs. 1-2, pp. 116-117. 
4 Nederland heeft ondertekend: Trb. 2002, 18. 
5 Convention on Cybercrime: <http://conventions.coe.int/Treaty/en/projets/FinalCybercrime.htm>. 
6 Aanbeveling van 8 september 1995, R (95) 13. 



Van de opsporingsbevoegdheden die het Cybercrime Verdrag bestrijkt, heeft vooral 
het zogenaamde vastleggingsbevel (preservation order) de aandacht getrokken (art. 16 en art. 
17). Het betreft een voor de Nederlandse strafrechtspraktijk nieuw opsporingsmiddel. Op 
basis hiervan kunnen opsporingsautoriteiten verlangen dat gegevens die in een 
computersysteem zijn opgeslagen worden bewaard zonder dat sprake is van een concreet 
opsporingsonderzoek.7 De bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend als er reden is om aan 
te nemen dat de gegevens slechts een korte periode bewaard zullen blijven of als er anderszins 
reden is om aan te nemen dat zij bijzonder kwetsbaar zijn voor verlies of modificatie. Dit zal 
onder meer het geval zijn bij aanbieders van telecommunicatiediensten die zogenaamde 
locatie- of verkeersgegevens op grond van de privacywetgeving in beginsel na beëindiging 
van een oproep moeten verwijderen (of anonimiseren). Verkeersgegevens zijn gegevens die 
nodig zijn voor het tot stand brengen van telecommunicatieverkeer, zoals het oproepende 
telefoonnummer (aansluitnummer), het opgeroepen telefoonnummer, de datum, de duur, het 
tijdstip, een oproeppoging of een IP-adres. Een locatiegegeven geeft inzicht in de locatie in 
het mobiele netwerk waar een mobiele telefoon zich op een bepaald tijdstip bevindt of heeft 
bevonden. Deze informatie wordt verkregen via het oerwoud aan antenne-opstelpunten dat 
ons land inmiddels ‘rijk’ is.   

Het vastleggingsbevel is nieuw voor ons Nederlandse recht, omdat aanbieders van 
elektronische diensten momenteel uitsluitend kunnen worden verplicht om abonneegegevens 
op een centraal punt ter beschikking van justitie of BVD te houden. Voor verkeersgegevens 
geldt deze mogelijkheid niet. De bepaling van het Wetboek van Strafvordering inzake de 
vordering van verkeersgegevens (artikel 126n-u Sv) beperkt zich tot de beschikbare 
verkeersgegevens en gaan niet uit van een verplichting voor aanbieders tot opslag. In 
tegendeel, op grond van art. 11.5 Telecommunicatiewet moeten dergelijke gegevens juist 
worden vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn voor de bedrijfsvoering (zoals het 
vervaardigen van een factuur). Slechts wanneer de openbare orde en de openbare veiligheid in 
het geding zijn kan ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten een uitzondering op de 
regel van artikel 11.5 Tw worden gemaakt. De enige uitzondering op dit systeem betreft de in 
paragraaf 5 nog nader te noemen regeling rondom pre paid cards uit art. 13.4 lid 2 Tw, die 
echter bij gebreke aan een AMvB vooralsnog niet in een concrete bewaarplicht heeft 
geresulteerd.   

Het voornoemde vastleggingsbevel zoals neergelegd in het Cybercrime Verdrag kan 
slechts worden uitgevaardigd voor gegevens die zijn opgeslagen binnen het territoir van de 
eigen staat of op een andere plaats waar de eigen staat soevereine bevoegdheden uitoefent. 
Indien de autoriteiten van de ene verdragsstaat de bewaring wensen van gegevens die in een 
andere staat zijn opgeslagen, moeten zij zich met een rechtshulpverzoek tot die staat wenden. 
In een eerder stadium is bij het opstellen van het verdrag met de gedachte gespeeld om aan de 
verdragsstaten ruimte te bieden zich met een vastleggingsbevel of een verzoek daartoe 
rechtstreeks tot een telecommunicatieaanbieder, provider of andere de houder van gegevens te 
wenden.8 Nederland was, zoals hiervoor al aangegeven, hier een voorstander van. Een 
belangrijke overweging voor dit novum in het internationale recht was de angst dat het 
vereiste verzoek om rechtshulp de opsporing te veel zou vertragen om de vereiste gegevens 
nog veilig te kunnen stellen. Uiteindelijk heeft deze optie het niet gehaald.9 In plaats daarvan 
zijn enkele bepalingen over rechtshulp met betrekking tot het bevel tot het vastleggen van 
gegevens opgenomen.  

Uit artikel 29 lid 1 van het verdrag blijkt dat het bevel een voorlopige maatregel is, 
maar daarmee al wel in een vroeg stadium kan worden ingezet. De verzoekende verdragsstaat 
mag de aangezochte verdragsstaat overigens slechts verzoeken de vastlegging te bevelen of te 
bewerkstelligen, als de verzoekende staat ook daadwerkelijk van plan is een verzoek in te 
dienen tot doorzoeking (of een ander vorm van toegang tot gegevens), inbeslagneming (of een 
andere vorm van zekerstelling) of bekendmaking van de gegevens. Om de verzoekende staat 

                                                           
7 Er dient sprake te zijn van een concrete verdenking van een strafbaar feit. 
8 Kamerstukken II 1999/00, 23 530, nr. 40, p. 9. 
9 Kamerstukken II 2000/01, 23530, nr. 45, p. 26. 



in de gelegenheid te stellen dergelijke opvolgende rechtshulpverzoeken in te dienen, worden 
de gegevens al vast gedurende tenminste zestig dagen bewaard (art. 29 lid 7).  
 Wanneer een verzoek tot uitoefening van het vastleggingsbevel betrekking heeft 
op verkeersgegevens, vereist het verdrag dat de aangezochte verdragsstaat onder bepaalde 
omstandigheden onverwijld overgaat tot bekendmaking van bepaalde gegevens. Dit is het 
geval indien de aangezochte staat ontdekt dat een communicatieaanbieder in een derde staat 
bij de overbrenging van de communicatie betrokken was (art. 30). De aangezochte 
verdragsstaat maakt dan voldoende gegevens aan de verzoekende verdragsstaat bekend om de 
dienstaanbieder en het pad van de communicatie te identificeren. Bekendmaking mag slechts 
achterwege blijven, als bij bekendmaking de soevereiniteit van de aangezochte staat wordt 
aangetast of als de veiligheid, de openbare orde of andere essentiële belangen worden 
geschaad (art. 30 lid 2). 
 
4. Andere internationale initiatieven 
Zoals in de inleiding al is opgemerkt, is de Raad van Europa zeker niet het enige 
internationale gremium waarbinnen afspraken werden gemaakt over opsporingsbevoegdheden 
in een grensoverschrijdende elektronische context. Al ruim vier jaar geleden stelden de 
ministers van de G8 tien beginselen en tien actiepunten vast voor de aanpak van wat werd 
aangeduid als high-tech crime. Vanwege het feit dat de afspraken binnen de G8 (informeel) 
mede de agendering in andere internationale fora bepalen, werden de beginselen en 
actiepunten als een belangrijke stap aangemerkt. De beginselen hebben nadrukkelijk aandacht 
voor de problemen rondom de bewaring en snelle toegang tot elektronische gegevens. 
Volgens beginsel V zijn deze gegevens van kritisch belang voor het succesvol onderzoeken 
van misdaad. Beginsel VI vraagt vervolgens aandacht voor rechtshulpregimes die voorzien in 
mogelijkheden voor een tijdige garing en uitwisseling van bewijsmateriaal in zaken waarin de 
internationale high-tech crime een rol speelt. Tenslotte wordt in beginsel VII gesteld dat voor 
de grensoverschrijdende toegang van handhavingsautoriteiten tot publiekelijk beschikbare 
(open source) informatie niet de toestemming van de staat waar de gegevens zijn opgeslagen, 
vereist moet zijn.10  

Ook binnen de Europese Unie staat het onderwerp opsporingsbevoegdheden in een 
elektronische omgeving al langer op de agenda. Centraal onderwerp is ook hier onder meer 
het bewaren van verkeersgegevens. In september 1999 al publiceerde de Data Protection 
Working Party een Aanbeveling over het bewaren van verkeersgegevens door 
Internetdienstaanbieders voor handhavingsdoeleinden.11 Na de aanslagen in de VS is eind 
2001 vaart achter de diverse initiatieven gezet. Concreet werden naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in september 2001 door de Europese Commissie drie kaderbesluiten 
voorgesteld: de bestrijding terrorisme, een Europees aanhoudingsbevel en de vervroegde 
inwerkingtreding art. 13 Europees rechtshulpverdrag.12 Interceptie van telecommunicatie en 
het bewaren van verkeersgegevens vormen een onderdeel van het laatstgenoemde verdrag.  

De vraag of een algemene verplichting tot het bewaren van verkeersgegevens moet 
worden ingevoerd en hoe lang deze gegevens vervolgens mogen worden bewaard, vormt ook 
een agendapunt bij de beraadslagingen over de ontwerprichtlijn inzake de bescherming van 
persoonsgegevens bij elektronische communicatie.13 Voor wat betreft het antwoord op deze 
vraag opteerde de Commissie in de ontwerp-richtlijn voor het handhaven van de huidige 
regeling zoals neergelegd in de Richtlijn 97/66/EG betreffende privacy in de 

                                                           
10 Zie hierover: B.J. Koops, J.E.J. Prins, M. Schellekens, S. Gijrath, E. Schreuders, Overheden over 
internationalisering en ICT-recht, Sdu, Den Haag 2000, ITeR-reeks 39, p. 74. 
11 Aanbeveling 3/99 
<http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp25nl.pdf> 
12 Zie de speciaal met betrekking tot de gebeurtenissen op 11 september 2001 opgezette webpagina van 
de Europese Unie: <http://www.europa.eu.int/news/110901/>.  
13 Europese Richtlijn betreffende het verwerken van persoonsgegevens en het beschermen van privacy 
in de elektronische communicatiesector, COM (2000) 385, 12 juli 2000, Pb. C365 E, 19 december 
2000. 



telecommunicatiesector.14 Deze verplicht telecommunicatieaanbieders om, behoudens 
uitzonderingen, verkeersgegevens te verwijderen of te anonimiseren. Wel wordt in de 
ontwerp-richtlijn aan hen nu de mogelijkheid geboden om in het geval van reclame voor 
elektronische communicatiediensten dan wel dat zogenaamde toegevoegdewaardediensten 
worden verleend de verkeersgegevens te verwerken (en dus te bewaren) indien daartoe 
toestemming is verkregen van de gebruiker (art. 6 lid 3). Eenzelfde soort uitzondering wordt 
gemaakt voor locatiegegevens (art. 9 lid 1).  

Nederland toonde zich in de discussie een voorstander van een bewaarplicht, zij het 
dat ze een ongeclausuleerde uitbreiding van de mogelijkheden verkeersgegevens te bewaren 
afwijst. Er zouden wel ruimere mogelijkheden moeten komen voor telecomaanbieders om 
niet-geanonimiseerde verkeersgegevens te bewaren, met name voor verkeersbeheer, 
inlichtingen aan klanten en detectie van fraude door de aanbieders.15  

Alhoewel er flinke tegenstand was van onder meer het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Spanje en Frankrijk, die een zeer ruime mogelijkheid wilden voor het intergraal 
opslaan van verkeers- en locatiegegevens (het eerstgenoemde land pleitte ooit zelfs voor een 
bewaartermijn van zeven jaar), werd in juni 2001 in de Europese Telecommunicatieraad een 
moeizaam compromis over de richtlijn bereikt. Het uitgangspunt van de Commissie bleef 
overeind, zij het dat de lid-staten enige speelruimte kregen om in hun nationale wetgeving 
afwijkende bepalingen op te nemen over het bewaren van verkeers- en locatiegegevens 
(artikel 15 lid 1). Aldus werd niet voorzien in een algemene bewaarplicht van 
verkeersgegevens, maar biedt de tekst de lid-staten wel de mogelijkheid om ten behoeve van 
de opsporing van strafbare feiten verkeersgegevens te bewaren. Nederland onderschreef het 
compromis.16 

Wat er vervolgens gebeurde is opvallend. In oktober 2001 trok ons land samen op 
met het Verenigd Koninkrijk in een poging het eerder onderschreven compromis opnieuw 
open te breken. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Monique de Vries stuurde aan op 
een heroverweging van de overeengekomen bepaling omdat deze in haar ogen onvoldoende 
mogelijkheden zou bieden in de strijd tegen het terrorisme. Ze gaf daarbij aan dat bezien moet 
worden of de balans tussen privacybescherming en terrorismebestrijding nog steeds in 
evenwicht is. Concreet stelde ze dat “de burgers eerder door de privacyregels getroffen 
worden dan dat ze erdoor worden beschermd.”17 Geheel onverwacht kwam haar actie 
overigens niet omdat een indicatie voor het standpunt is terug te vinden in de Nederlandse 
versie van een actieplan bestrijding terrorisme.18 Dit werd in oktober 2001 door het kabinet 
gepresenteerd en kondigt een onderzoek aan naar mogelijke bewaartermijnen van 
verkeersgegevens. Ook moet worden onderzocht of locatiegegevens in de toekomst bewaard 
moeten blijven, aldus het actieplan.  

Dat Nederland zeker niet als enige lid-staat twijfelt over de balans tussen privacy en 
opsporing wordt duidelijk uit het navolgende citaat uit een document ingebracht door de 
Franse delegatie tijdens de besprekingen van de Europese Raad van ministers van justitie: “At 
present the issue of the storage of connection data and the length of that storage is clearly the 
weak link in the fight against cyber-crime.”19 Wat betreft de wensen van de lid-staten merkt 
het rapport vervolgens op dat alle vertegenwoordigers menen: “that access and on-line service 
providers should be obliged to store connection data for a minimum period. As regards the 
length of storage, the Belgian example, providing for a minimum period of 12 months, 
                                                           
14 Pb L 24 van 30 januari 1998. 
15 Kamerstukken II 2000/01, 21 501-10, nr. 69, p. 4. 
16 Kamerstukken II 2000/01, 21 501-10, nr. 69, p. 4. Zie ook de eerdere opmerking van de Minister van 
Justitie in november 2000: “Nederland heeft op dit moment, in afwijking van verschillende landen van 
de Europese Unie, geen plannen voor creëren van de verplichting verkeersgegevens op te slaan in alle 
gevallen gedurende een bepaalde tijd.”. Kamerstukken II 2000/01, 23530, nr. 45, p. 25. 
17 Zie: “Privacyregels gaan te ver”, Privacy & Informatie, 2001/6, p. 265. De opmerking leverde de 
Staatssecretaris in februari 2002 een Big Brother Award op: <http://www.bigbrotherawards.nl> 
18 <http://www.minjust.nl/c_actual/persber/actieplan.pdf>.  
19 ENFOPOL 38, 8123/01, Computer crime – Summary of replies to the questionnaire, 24 april 2001, 
p. 7. Beschikbaar op <http://www.statewatch.org/news/2001/may/ENFO38.PDF>. 



appears to be the most balanced solution both from the point of view of the principle of the 
protection of privacy and in terms of the need for judicial investigation in order to respect the 
right of victims to obtain compensation for damage suffered.”20 Europa werd bij de 
besluitvorming over het bewaren van verkeers- en locatiegegevens ook nog eens flink onder 
druk gezet door de Amerikaanse regering. In een brief aan de toenmalige voorzitter van de 
EU, de Belgische premier Verhofstadt, drong president Bush er eind 2001 op aan dat Europa 
een bewaarverplichting invoert.21  

In de ontwerp-tekst zoals goedgekeurd door de ministerraad en gepubliceerd in 
januari 2002 wordt in art. 15 lid 1 aan de lid-staten de mogelijkheid geboden om verkeers- en 
locatiegegevens gedurende een beperkte periode te bewaren ter waarborging van de nationale 
veiligheid, de openbare veiligheid, of het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen 
van strafbare feiten of van onbevoegd gebruik van het elektronische communicatiesysteem.22 
Aan de lid-staten is hiermee de vrijheid gegeven om naar eigen inzicht het criterium ‘beperkte 
periode’ in te vullen. 
 Concluderend, kan worden vastgesteld dat er mondiaal overeenstemming lijkt te 
bestaan om politie en justitie toch zeker ruimere bevoegdheden te geven waar het gaat om het 
bewaren van (verkeers)gegevens. Opvallend daarbij is dat de Europese Unie momenteel nog 
een stap verder lijkt te gaan dan de Raad van Europa in het Cybercrime Verdrag. Immers, 
onder dit verdrag mogen verkeersgegevens slechts worden bewaard als er reden is om aan te 
nemen dat de gegevens slechts een korte periode bewaard zullen blijven of als er anderszins 
reden is om aan te nemen dat zij bijzonder kwetsbaar zijn voor verlies of modificatie. De EU 
daarentegen lijkt de deur open te zetten voor een bewaarplicht zonder de nadere afbakening 
dat er vrees moet bestaan voor verlies of modificatie van de gegevens. Het klimaat voor deze 
stap lijkt daarbij momenteel ook welhaast optimaal. De gebeurtenissen in het jaar 2001 
hebben het wereldbeeld over veiligheid en beveiliging immers veranderd. De aanslagen in de 
VS hadden verstrekkende consequenties voor het veiligheidsbeleid, niet alleen in de fysieke 
en voor menigeen zichtbare wereld van de vliegvelden en postkantoren, maar juist ook voor 
de veelal onzichtbare wereld van de niet aan landsgrenzen gebonden elektronische 
communicatie. Zowel in de VS23, de Europese Unie, en de EU-lidstaten waaronder Nederland 
werden bevoegdheden uitgebreid dan wel plannen daartoe gelanceerd. 
 
5. De nationale situatie 
Voor Nederland betekent het voorgaande dat ze als verdrags- c.q. lid-staat van resp. de Raad 
van Europa en de Europese Unie ruim baan moet gaan geven aan de genoemde 
bevoegdheden. Toch, volstrekt nieuw zijn de ontwikkelingen voor ons land nu ook weer niet. 
Zeker voor wat betreft het bevoegd aftappen van telecommunicatie bestaat al veel langer een 
scala aan wettelijke bepalingen en regelingen. Reeds met de Wet Computercriminaliteit I 
werd de mogelijkheid geïntroduceerd om telecommunicatieverkeer op te nemen.24 Ook de 
Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden25 en hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet26 
bevatten regelingen inzake het aftappen van telecommunicatie. In de toekomst zullen via de 
Wet Computercriminaliteit II nog enkele specifieke aanvullingen worden aangebracht.27 
Gewezen moet ook worden op de herziening van het Besluit aftappen van openbare 
telecommunicatienetwerken en –diensten28 en de uitvoering van het EU-rechtshulpverdrag 
(en daarmee de daarin opgenomen regelingen rondom aftappen van telecommunicatie).29  
                                                           
20 ENFOPOL 38, 8123/01, p. 8. 
21 Zie: “Amerika wil aanpassing Europese privacyregels”, Privacy & Informatie, 2001/6, p. 267. 
22 Beschikbaar via: <http://register.consilium.eu.int> 
23 The USA Patriot Act, 26 oktober 2001, H.R. 3162. Beschikbaar via: <http://thomas.loc.gov>. 
24 Stb. 1993, 33. 
25 Stb. 1999, 245. 
26 Stb. 1998, 610. 
27 Kamerstukken II 1998/99-2000/01, 26671, nrs. 1-6. De vragen van 21 september 2000 
(Kamerstukken II 2000/01, 26 671, nr 6) wachten al geruime tijd op beantwoording 
28 Stb. 2001, 262 en Stcrt. 2001, 107, p. 20. De tijdelijke regeling aftappen werd vervangen door een 
definitieve regeling. Internetaanbieders konden tot 15 april 2001 gebruik maken van een ontheffing van 



Behalve via het aftappen van telecommunicatie, en dus het verkrijgen van inzicht in 
de inhoud van de communicatie, kunnen ook in ons land politie en justitie informatie 
verkrijgen aan de hand van inlichtingen over bepaalde telecommunicatie 
(verkeersgegevens).30 Over de precieze reikwijdte van de rechtmatig op te vragen verkeers- 
en locatiegegevens bestaat overigens niet in alle opzichten duidelijkheid. Zo bleef de Hoge 
Raad vaag inzake de vraag of de bij een e-mailadres behorende NAW-gegevens ook als 
verkeersgerelateerde gegevens aangemerkt kunnen worden en dus kunnen worden 
opgevraagd.31 Met het wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie32 in combinatie met 
een AMvB wordt getracht de situatie te verduidelijken. Daarbij worden ook de mogelijkheden 
tot het vorderen van verkeersgegevens uitgebreid (niet langer beperkt tot communicatie 
waarvan het vermoeden bestaat dat de verdachte daaraan heeft deelgenomen, maar kan nu 
ook communicatie van iedere andere gebruiker betreffen).33 

Wat betreft de verplichting onder huidig Nederlands recht om verkeersgegevens en 
locatiegegevens te bewaren, geldt dat er alleen conform art. 13.4 lid 2 Tw een verplichte 
bewaartermijn van drie maanden is voor verkeersgegevens van vooruitbetaalde mobiele 
telefoons. Omdat deze bewaarplicht uitgewerkt moet worden in een AMvB, maar deze nadere 
regeling tot op heden nog niet is verschenen ontbeert de plicht momenteel enige feitelijke 
werking. Voor andere telecommunicatievormen rust op aanbieders daarvan, zoals hiervoor al 
aangegeven, in het geheel geen algemene plicht verkeersgegevens te bewaren. 

Dit uitgangspunt gaat nu echter op de helling en daar zijn niet alleen de hiervoor 
besproken internationale ontwikkelingen voor verantwoordelijk. Diverse nationale 
beleidsontwikkelingen laten zien dat het klimaat in ons land gunstig is gestemd voor een 
uitbreiding van opsporingsfaciliteiten. Gewezen werd reeds op de verrassende opstelling van  
Nederland bij het opbreken van de afspraken inzake het bewaren van verkeersgegevens onder 
de Europese ontwerp-richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens bij elektronische 
communicatie. Ook het in het Actieplan terrorismebestrijding aangekondigde onderzoek naar 
het bewaren van locatie- en verkeersgegevens ademt een opsporingsvriendelijke sfeer uit. 
Maar er zijn nog meer ontwikkelingen waaruit blijkt dat het belang van opsporing hoog op 
onze nationale beleidsagenda staat. Representatief in dit verband is het rapport uit mei 2001 
van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de Informatiemaatschappij 
(Commissie Mevis).34 De Commissie maakt hierin een overduidelijke keuze voor ruimere 
opsporingsbevoegdheden. Zo stelt ze onder meer voor art. 125i Sv aan te passen, zodat het 
voor politie en justitie eenvoudiger wordt om bepaalde elektronische gegevens bij bedrijven 
te vorderen. De Commissie betoogt dat de wet hier een sterker verplichtend karakter tot 
afgifte van gegevens moet krijgen. Daarbij maakt ze een driedeling in type gegevens: 
identificerende (naam, adres, woonplaats, etc.), overige (inzicht in vermogen, geld- en 
goederenstromen, etc.) en gevoelige gegevens (ras, politieke gezindheid, etc.).  

                                                                                                                                                                      
de aftapbaarheidsverplichting. Uitvoerig is gediscussieerd over de consequenties van de op te leggen 
verplichting (de financiële verplichtingen zouden zo hoog zijn dat vele aanbieders failliet dreigden te 
gaan). 
29 Het wetsvoorstel ter uitvoering van het verdrag werd op 21 december 2001 door het kabinet 
goedgekeurd. 
30 Relevant is ook het Besluit van 18 september 2001 bijzondere vergaring nummergegevens 
telecommunicatie Stb. 2002, 31. 
31 HR 9 maart 1999, NJ 1999, 346. 
32 Kamerstukken II, 2001/02, 28059, nrs. 1-3. Zie voor kritiek op dit wetsvoorstel (er wordt 
bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen opgeslagen en toekomstige locatiegegevens): de nog te 
verschijnen publikatie “Mobiele telefonie en plaatsbepaling: het afluisteren voorbij” van A.H.H. Smits 
en I.M. Koopmans. 
33 In het wetsvoorstel wordt ook de nieuwe categorie gebruikersgegevens geïntroduceerd (naam, adres, 
woonplaats, nummer en soort dienst van een gebruiker van telecommunicatie). 
34 Gegevensvergaring in strafvordering. Rapport van de Commissie Strafvordelijke gegevensvergaring 
in de informatiemaatschappij, Den Haag, mei 2001 (hierna: Rapport Commissie Mevis). Beschikbaar 
via <http://www.minjus.nl/c_actual/rapport/gegevens.pdf>. 



Ook gaat de Commissie Mevis in haar rapport in op de vraag in hoeverre moet 
worden overgegaan tot een algemene bewaarplicht voor gegevens. Alhoewel ze geen 
aanleiding ziet voor het invoeren van een algemene bewaarplicht, acht ze dat er in bepaalde 
gevallen wel degelijk een grond kan zijn de bewaring van gegevens te vorderen. Aldus stelt 
de Commissie voor te komen tot een algemene bevoegdheid voor een vordering tot het 
gedurende maximaal 14 dagen bewaren of bevriezen van bestaande gegevens (waaronder ook 
verkeers- en locatiegegevens) als dit dringend nodig is voor het onderzoek. Gedacht kan 
bijvoorbeeld worden aan de situatie waarin discriminerend materiaal op het Internet wordt 
aangetroffen of als personen die zich in de buurt van een misdrijf bevonden mobiel hebben 
getelefoneerd. Behalve deze regeling voor bestaande gegevens, adviseert de Commissie ook 
te komen tot een bevoegdheid tot het opvragen van toekomstige gegevens. Deze bevoegdheid 
kan dan mede de plicht omvatten om de gevraagde gegevens te bewaren tot het moment van 
verstrekking aan justitie (waarbij een periode van maximaal vier weken geldt). 

Op 21 december 2001 stemde het kabinet in met een wetsvoorstel dat deels uitvoering 
geeft aan het advies van de Commissie Mevis. Voorgesteld wordt politie en justitie 
bevoegdheden te geven tot het vorderen van (digitale) gegevens van instellingen in de 
financiële sector. Welke gegevens precies mogen worden gevorderd, hangt af van de aard en 
ernst van het misdrijf en daarbij wordt in navolging van de Commissie Mevis gekozen voor 
de voornoemde driedeling. 
 
6. Ten koste van... 
Met de hiervoor besproken ontwikkelingen is globaal duidelijk geworden hoe ver de 
wapenwedloop in cyberspace reikt, met welk oogmerk ze wordt gelopen, door wie en in de 
strijd tegen wie of wat. Tenslotte is dan nu de vraag aan de orde ten koste van wie of wat dit 
gebeurt. Duidelijk zal zijn dat het dan om onschuldige burgers en privacybelangen gaat. Nu 
ruim baan wordt gegeven aan mogelijkheden voor opslag van verkeers- en locatiegegevens 
wordt de ogenschijnlijk simpele stap gezet naar het opstellen van, in de woorden van Minister 
Korthals van Justitie, ‘een zeer nauwkeurig profiel van iemands belangstellingen en 
kennissen’.35 In een tijdperk waarin iedere burger de mobiele telefoon standaard op zak heeft, 
resulteert de nieuwe bevoegdheid in een situatie waarin inzicht kan worden gekregen in 
iemands doen en laten, van het moment dat hij opstaat tot het moment dat hij naar bed gaat.36 
Illustratief voor het opsporingspotentieel van ‘het mobieltje’ is de suggestie van David Brin, 
auteur van The Transparent Society, voor een alternatieve vorm van terrorimsebestrijding: “I 
would have dropped several million cheap cell phones that use relay sites. Equip them with 
cameras. We could have gotten real-time images. The ideal weapon against dictators. No 
bleeding-heart objections if we bomb Iraq with cell phones!”37 

Wat betreft het noodzakelijk te voeren debat over de (juridische) balans tussen 
privacy en opsporingsbevoegdheden moet op een aantal factoren worden gewezen. Allereerst 
is dat de verwevenheid van private en publieke belangen in deze. Naarmate de private sector 
namelijk meer ruimte krijgt (waarvan ook de hiervoor besproken Europese ontwerp-richtlijn 
een voorbeeld is) om verkeers- en locatiegegevens voor in eerste instantie commerciele 
doeleinden rechtmatig te bewaren, krijgt ook de publieke sector indirect de mogelijkheid in 
handen om deze gegevens te verkrijgen. Immers, indien het opsporingsbelang dat vereist 
zullen de gegevens die dienstenaanbieders bewaren ten behoeve van reclame en toegevoegde 
waardediensten afgegeven moeten worden aan politie en justitie. De publieke sector heeft 
aldus een belang bij uitbreiding van bewaarmogelijkheden voor de private sector. Daarbij 
komt ook dat de private sector op haar beurt weer een belang heeft bij het opsporen van 
bepaalde strafbare handelingen (illegale software, muziek, etc.), waartoe ook virtuele 

                                                           
35 Kamerstukken II, 2000/01, 23530, nr. 45, p. 25. 
36 Zie bijvoorbeeld over de mate van nauwkeurigheid bij de plaatsbepaling van mobiele telefoons (tot 
op 100 meter nauwkeurig in dichtbevolkte gebieden) de eerdergenoemde nog te verschijnen publikatie 
van A.H.H. Smits en I.M. Koopmans. 
37 David Brin's Naked Truth About Privacy, interview beschikbaar via 
<http://www.privacyfoundation.org/privacywatch/print.asp?id=79&type=0> 
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opsporingsmiddelen ingezet kunnen worden. Juist met het oog op de grensoverschrijdende 
dimensie van elektronische communicatie dient voor ogen gehouden te worden dat het 
schemergebied van de publieke-private samenwerking bij het opsporen van misdrijven in 
sommige landen wel zeer duistere vormen kan aannemen. Illustratief is hier het bericht dat de 
Amerikaanse spoorwegmaatschappij Amtrak informatie over het reisgedrag van passagiers 
‘deelde’ met de Drug Enforcement Administration (DEA) en in ruil daarvoor een deel van de 
opbrengst van geconfisceerde drugs toegeschoven kreeg.38 
 Een tweede aspect betreft de waarde van verkeers- en locatiegegevens voor 
opsporingsdoeleinden. Voorheen was het met name de inhoud van de communicatie die 
waardevolle informatie kon verstrekken. Inmiddels lijkt dat aan het veranderen. Cruciaal 
daarbij is ook de wijze waarop niet alleen in ons land, maar ook in andere landen wordt 
omgegaan met reikwijdte van het begrip ‘verkeersgegeven’. Zo staat vast dat de aanduiding 
van een webpagina een verkeersgegeven is. Wanneer het begrip echter zodanig ruim wordt 
geïnterpreteerd dat ook de aanduiding van onderliggende webpagina’s onder het begrip valt39 
kan een zeer gedetailleerd inzicht in het communicatiegedrag van personen worden 
verkregen. In sommige gevallen zal dit inzicht wellicht meer informatie kunnen opleveren 
dan het (traditioneel met meer wettelijke randvoorwaarden omkleedde) verkrijgen van de 
inhoud van de communicatie zelf. In combinatie met de, hiervoor besproken, uitdeiende 
bevoegdheden tot het vorderen van verkeers- en locatiegegevens wordt via de achterdeur van 
gegevens over communicatie inzicht en informatie binnengehaald welke via de voordeur van 
het aftappen van de inhoud van communicatie niet toegestaan is. 

Een opmerking betreft verder het zo vaak gepredikte adagium dat wet- en regelgeving 
technologieonafhankelijk dient te zijn. Juist de ontwikkelingen op het terrein van het bewaren 
van verkeers- en locatiegegevens laten zien dat er omstandigheden zijn waarin dit 
uitgangspunt losgelaten zal moeten worden en het voorstelbaar is dat voor het veiligstellen 
van bepaalde belangen (in dit geval het privacybelang) technologieafhankelijke regels 
geformuleerd worden. Het bewaren van gegevens over mobiele communicatie levert immers 
veel meer privacygevoelige informatie op dan het vastleggen van verkeersgegevens met 
betrekking tot vaste communicatie. Locatiegegevens en patronen in deze gegevens leveren 
een schat aan informatie op over het gedrag van personen. Wanneer Internet toegang via 
mobiele communicatie verloopt, komt ook informatie beschikbaar over de exacte plaats waar 
iemand een bepaalde webpagina heeft benaderd. Daarbij komt dat ook wanneer een mobiele 
telefoon stand by staat locatiegegevens worden gegenereerd, omdat de centrale van de 
aanbieder van de mobiele dienst bijhoudt in welke deel van het netwerk de mobiele telefoon 
zich bevindt zodat binnenkomende berichten zijn door te geven. De mobiele techniek volgt 
personen niet langer alleen in hun communicatiepatroon, maar ook in hun gedragspatroon. De 
combinatie hiervan levert waardevolle en nieuwe informatie op. Het inbreukmakende karakter 
van het vastleggen van locatiegegevens vraagt daarom om andere waarborgen voor de 
opsporingsbevoegdheden dan de traditionele verkeersgegevens. 
 In het bovenstaande is een schets gegeven van de relevante nationale en 
internationale ontwikkelingen inzake opsporing in cyberspace. Met de rekkelijke maatstaf dat 
de – niet voor niets door de wereldmachten omarmde – nieuwe opsporingsbevoegdheden 
kunnen worden ingezet wanneer dit ‘noodzakelijk voor de opsporing is’, moet helaas worden 
vastgesteld dat individuele vrijheid de kostbare prijs is die voor het Cybercrime Verdrag, de 
maatregelen van de Europese Unie en de Nederlandse plannen wordt betaald. Problematisch 
daarbij is dat we veelal niet eens weten en kunnen weten hoe hoog deze prijs precies is. Dit 
blijkt wel uit het navolgende antwoord van de Minister van Justitie naar aanleiding van 
kamervragen: “Het kunnen “vissen” in op grote schaal bewaarde verkeersgegevens en het 
zoeken naar patronen (het profileren van gebruikers) is zeker een aantasting van de privacy. 
De Wet bescherming persoonsgegevens verbiedt een dergelijk doelafwijkend gebruik van 
deze gegevens. Het toezicht op de naleving van deze regels wordt evenwel bemoeilijkt door 
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het besloten karakter van dergelijke operaties. In de regel zal slechts wanneer de resultaten 
van een dergelijke handelswijze naar buiten komen, daarvan blijken.”40 Opvallend is dat de 
minister deze situatie blijkbaar als een voldongen feit accepteert en niet de moeite neemt 
mogelijkheden te overwegen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het bewerkstelligen 
van een zekere mate van transparantie. Waarom zouden de betreffende instanties bijvoorbeeld 
geen rekenschap behoeven af te leggen over het gebruik van verkeersgegevens en de 
achterliggende redenen voor het gebruik? Inmiddels is namelijk wel duidelijk dat 
privacybescherming alleen maar vorm kan krijgen wanneer het wordt gedragen door respect 
voor de wederzijdse belangen. Juist vanuit deze gedachte zullen opsporingsinstanties zich 
verantwoordelijk moeten voelen, dan wel zullen burgers hen ter verantwoording moeten 
roepen, om de nodige duidelijkheid te verschaffen over hetgeen met gegevens gebeurt.41 De 
berustende verwijzing van de minister naar de normen van de privacywet als enig mogelijk 
instrument is wat dit betreft zeker niet het gewenste signaal. 
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41 Corien Prins, ‘Privacybescherming verdient betere wet’, NRC Handelsblad, september 2001, p. 8.  


