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I/OORI,1/OORD

'Waaroni ik eeii proetichrift gesclireven heb?' Op de eerste plaats tocli vooral oni de uitda-
ging. Je begilit aa,1 iets zonder te beseffen wat het feiteluk inhoudt. Goed, je weet dat er op
het  eitide  van  de  rit  een  boek  naar eeti  uitgever gesmitrd dient te wordeti  dat  voorat-goed-
geketird wordt door een conitiiissie bestaande uit uiterst 'knappe koppen' die him sporen al
1:uig verdiend hebben iii de wetenschap. Echter, de roitte ttissen defiiiitieve goedkeuring van
het concept boekwerk eti de eerste stappen iii de bibliotheek zijn behoorlijk niistig, alth:ms
dat wareii ze voor mij.  Met dit in ogenschouw is het handig dat je begeleiders hebt die je op
de juiste rails zetten en er gedurende de gehele onderzoeksperiode voor waken dat je niet
het oninogelijke wilt of naar onbeduidende zijsporeii uitwijkt. In Marc Groetihuijsen en
Bert-Jaap Koops heb ik zzilke begeleiders gevonden. Zij weteti wat het schrijven vati een
proethrift inhotidt eti welke gevareti er voor proinovendi op de loer liggen.

Aaii uitdagitig kleeft zelfiedzaaniheid. Een proinovendus staat er voor een groot gedeelte
alleen voor. Een aantal keer heb ik het gevoel gehad in een isolenient te verkeren en tot last
van fainilie eli partner te zun. Het schrijven van een proefschrift geschiedt iialnelijk niet
tlissen negen en vijf illaar vallgt telkens pas aan nEt inspiratie en inzicht. Dit kati vanzelf-
sprekend  ook  iii de nachtelijke  uren  of het  weekend  Zijn.  Mijn  wederhelft  Hailneke  heeft
111ij hierdoor heel wat uurtjes inoeten delen nlet de vaste PC (niaar zeker niet hoeven te
concurreren), 111ijn 1110eder heeft vooral als uitlaatklep gefungeerd, vader illiste vele kijk-
avonden voetbal en  zuslief moest  het doeii  met een drastische vennuidering van  de  altijd
gezellige bezoeken van haar kleinere broer. Er zijn 1110111enten geweest waarbij het concept-
proe chrift zo ongeveer letterlijk het raani uit vloog, oindat frustraties het wonnen van
geestdrift en visie. Zonder onophoudelijke stezin en toeverlaat van voornoeinde personen
(eii vier spinnende poezeii op inijn bitreati en papierwerk) was dit mogelijkerwijs gebeurd.
Zij  vornien het kloppende  hart van niijn proethchrift.  Nit het boekwerk aferond is,  durf ik
hardop te roepen dat alle iiispatiningen allesbehalve tevergeeE geweest zijn.
Een aantal personen verdient speciale vernielding. Ingeborg Koopmans heeft ineegewerkt
2211 de totstandkoniing van de Engelse sanienvatting en was vati tijd tot tijd een inspirerende
sparringpartner. Tot slot gaat een woord van dank uit naar nzijn huidige collega's en cltister-
genoot Willeni Voster bij het Fwictioneel Parket te 's-Hertogenbosch. Zij hebben mij de
rititizte geboden oin niijn proefscl rift iii alle nist af te ronden en hebben aanlioudend inte-
resse getoond.

Een nieer wetetischappelijke reden waaroni ik dit proefschrift gesclireven heb, vonnt het
iliteressante onderwerp. Opsporitigsbevoegdlieden en het spaiuiingsveld met privacy hebbeii
illu altijd gefascineerd. Het oorsproillcelijke NWO-onderzoeksvoorstel beperkte zich tot de
telefoontap. Ondanks de haast onbegrensde popitlariteit van dit opsporingsnuddel was er aan
de start vati niuii onderzoeksperiode betrekkelijk weinig wetenschappelijk 111ateriaal voor-
handen. Dir liiaakte de uitdagilig tot het schrijven van een boekwerk nog groter.

Anio Sniit

X1
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AA Ars Aequi
Aalih. Hatid. II  Aatihangsel van de Hatidelingen: de scliriftelijke

(Tweede) Kainervragen en schrittelijke antwoorden hierop vati de
illitlister.

ACLU Ainerican Civil Liberties Union
ADSL Asylimietric Digital Subscriber Line
AES Advanced Eticryption Standard
AIVD Algeniene Inlichtingen- en Veiligheidsdietist
ALR Anierican Law Reports
AMvB Algeinene Maatregel van Bestlizir
art. Artikel
ATIS Alliance for Teleconmiunications Inditstry Solutions
ATU Advanced Telephoiiy Unit

Bcc Blind carbon copy
BOB Bijzonderde opsporingsbevoegdheden
BOF Bits of-Freedom

BVD Binnetilandse Veiligheidsdienst
CALEA Conummications Assistance for Law Enforceiiient Act

CC Carbon copy
CCV Cybercrilne Verdrag
CDT Center for Democracy and Technology
CIA Central Intelligence Agency
CID Critninele Inlichtingen Dienst

CIOT Centraal Inforniatiepillit Onderzoek Telecoinnitinicatie
Cir. Circuit (i.e. de aanduiding voor een Court of Appeals iii de

Verenigde Staten)
CMS Content Management Systeni
COO Cell of Origin

Coreper Comit6 des reprBsentants peniments/ Coinit6 van pernianente
vertegenwoordigers

DAF Deelorgaan Aftappen
DCS Digital Cellular Syste11is

DECT Digital Enhanced (voorheen European) Cordless

Telecoinimulications
DES Data Eticryption Standard
DGPT Directoraat-generaal Teleconwitinicatie en Post
diss. Dissertatie
DNS Donlain Nanie System (Service of Server)

DOJ (US) Department ofjustice
DPWP Data Protection Working Party
ECPA Electronic Conimunications Privacy Act
ECRM Europese Cotinnissie voor de Rechten vati de Mens
ECS Electronic Conmitinication Service

EFF Electronic Frontier Foundation

EHRM Europees  Hof voor  de  Rechteii Vall  de  Mens

Entopol Enforcenient Police
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EIA Electronic Industries Alliance

EPIC Electroilic Privacy hlformatioii Center
ERMES Eiiliaticed Radio Messaging Systeni
ETSI European Telecommunications Standar(is histitlite. Europese

Telecotiununicatie Standaardisatie histittiut
EUR Erastiius Universiteit Rotterdam
EVRM Europees Verdrag vati de Recliten vati de Meiis
F2d. Federal Reporter, 2d Series

F.3d Federal Reporter, Third Series
FBI Federal Bureau of Investigations
FCA Federal Cotiltnunications Act

FCC Federal Coininunications Commission

FNPR-M Further Notice ofProposed Rulemaking
FOIA Freedom  of Inf-orniation Act
Fed.R..Cr.P Federal Rules of Criniinal Procedure
FISA Foreign Intelligetice Stirveillatice Act
F.Supp. Federal Supplement
GAO General Accoinitilig OfEce
GHz gigaliertz
GPRS General Radio Packet Service
GPV Gerefonneerd Politiek Verbond
GSM Global System for Mobile Telecotimiunications (Origitieel: Group

Special Mobile).
gvo gerechtelijk vooronderzoek
Gw Grotidwet voor het Konhikrijk der Nederlanden
HK Hoge Raad der Nederlatiden
H.R. House of Representatives (Huis van Afgevaardigden)
HTML HyperText Markup Language
HTTP HyperText Transfer Protocol

ICT Illfomiatie- eii cotiwitinicatietechnologie
IDD Innovative Desigii Delft
IDEA Inteniational Data Encryption Algorithin
1.e. id est

IITR.I ITT Research Institute
ILTES hiternational Law Enforcenietit Teleconitiiunications Seinitiar

Intertiet Message Access Protocol.
IMEI International Mobile Equipment Identity
IMSI International Mobile Subscriber Identity.
IMT International Mobile Telecoinimmication
IP Internet Protocol
IRT Ititerregionaal rechercheteatii
ISDN Integrated Services Digital Network
ISP Internet Service Provider

IteR Nationaal Progranwia voor Infonizatieteclitiologie en Recht
IVIR Itistititut voor Inforniatierecht

JBZ-raad R.aad vati Ministers van Jitstitie eii Bilitienlatidse  Zaken
Jtz, Jurisprudentie Hofvan Justitie van de Europese Geineenschappen
KLPD Koninklijke landelijke politiedietisten
KPN Kotih klijke PTT Nederland
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LEA Law Enforceliient Agency
L.Ed. 2d Lawyers' Edition U.S. Supreine Court Reports, Second Series
LEMF Law Enforcement Monitoring Facility
LIO Landelijke Interceptie Organisatie
L. Rev Law Review
MSISDN Mobile Station Integrated Services Digital Network
NASA National Aeronatitics ms Space Adnlinistration
tlaW naa111, adres en woonplaats
NIST National Institute of Statidar(is and Technology
NJCM Nederlatids Juristen Coinit6 voor de Mensenrechten
NJ                                                     Nederlandse Jurisprudentie

NJB Nederlands Juristenblad
NLIP branchevereniging van Nederlandse Internet Providers

tlr. 1111111111er

IlrS. 1111111111ers

NSA National Sectirity Agency
OM Openbaar Ministerie

OPT Overlegorgam Post en Teleconliminicatie
OPTA Onafhankelijke Post en Telecominunicatie Autoriteit

OVJ oBicier van jitstitie
p.                         pagina('s)
PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbEU Publicatieblad van de Europese Unie
PC Personal Computer
PEC Parlenientaire enqu6teconlinissie
PGP Pretty Good Privacy
PIDS Platforni Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse
PKI Pitblic Key Infrastnicture
P.L. Public Law

POP Post Office Protocol

POTS Plain Old Telephone Service
PSTN Public Switched Telephone Network
PTT (staatsbedrijfder) Posterijen Telegrafie en Telefonie

r-c. rechter-con1111issaris

RCID Regionale Criniinele Inlichtingen Dienst
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Hoofdstuk 1

Algemene Inleiding

1.1 Proloog

Iii otis latid zuii opsporingsilistatities gerechtigd 0111 otider strikte voorwaardeti onderzoek iii
te stelleti tiaar de oorsproilkelijke inholid van telecoinlininicatie: Iii otiderliavige stzidie
wordt dit specifieke terreiti van het opsporingsonderzoek aangeduid illet de ten11 opspo-
ringsgericht atiappen. Naar huidig recht concentreert het opsporingsgericht tappen zich op
openbare telecotimnmicatienetwerken en -diensten, niaar de verwachtilig is dat bilmeti
afzienbare tijd ook niet-openbare telecomlinmicatienetwerken en -diensten tot het stratiwor-
derlijk onderzoek van inhoitdgegevens giaan behoren.2 De benalnitig 'oiiderzoek van
teleconinitinicatie' zal dan iraar alle waarschijiilijklieid vervangen worden door de mitnere
ititdrukking    'onderzoek    vati   c01111111,nicatie    door   Illiddel   van   geatitoinatiseerde   werken:
Naast het onderzoek naar de hihoud vati teleconnimnicatie kuillien politiediensten onder-
zoek doen naar uiterlijke kentizerken van teleconlintinicatie: Dit bijzondere deel vati het
opsporitigsonderzoek wordt in deze studie aangeditid inet de tenii strahorderlijk otiderzoek
van verkeersgegeveiis respectievelijk iiihotidloze transinissiegegevens.4

Onderzoek van teleconlizizinicatie is niet uitslititend iets van vatidaag. Hoewel teleconmiti-
ilicatieonderzoek een ditidelijke hnpiils heeft gekregen door de voortsclirijdetide ontwikke-
lingen in otize huidige en uiterst coinplexe infonnatie- en cotilintuiicatiesaineilleving, vili-
den voomoenide opsporingsactiviteiten ook al plaats iii het tijdvak waarili een telefoon-
juffiDuw als schakeleenheid in dienst van het staatsbedrijt- der PTT optreedt. hi ons land

1 Onder oorsprotikeluke ulhotid van teleconmnulicatie wordt iii deze studie het volgende rerstanti: de door
eitidgebruikers aativatikelijk veroorzaakte sainenstelling en optiiaak van bericliten ingebracht iii li sieke
eindapparaten antlgesloteti  op  teleconmitmicatienemerken  of -diensteti.  Het zijn  origiliele  berichteii die
me ogen en/oforen it houdelijk waartieembaar en begrijpelijk zijn.

2     In de M·eede tiota ,·mi wijzigilig van het wetsotim·erp Cotziptitercriliihialiteit Il (Al,Illersmkket; H 2004/05,
26 671, tir.  7)  wordt coixfonii het  iti juli 2004 in werkiiig getreden C)·bercrinie Verdrag (Trb. 2002,  nr.  18,
eti Trb. 20(}4, 290) soorgesteld het opsporitigsgencht tappen ex artikel 126,11 Sr'uit re breiden ilaar tiiet-
opetibare netwerken eii die,isten. Op grotid vati artikel 126ni Sv bestaat naar huidig recht de be\·oegdheid
0,11  telecolimitiliicatie dat via een openbaar telecotimizinicatietietwerk of opetibare relecoiilliiiuiicatiedieilst
afgewikkeld \\·ordt. op te tienieti. Ten faveitre van deze bevoegdheid zon de openbare amibieders, naast het
garatideren \·mi aftapbaarlieid. verplicht mee te werkeii aan de daad\,erkeluke plaatsilig rmi eeti tap. Deze
actieve mee,i·erkplicht wordt iliet doorgetrokketi naar aa:ibieders vall iliet-openbare netwerken en dien-
sten. De kalls best:lat dat justitie de colimizuiicatie die zia deze nem·erken eli dieilste,1 afjewikkeld wordt
bilitietikort niet eigen eii ititerst geavaticeerde niiddelen eii zonder tzissetikotiat ,·an de pro,·iders mag afiap-

pen en optienieti.
3 Daarniee wordt iti deze smdie gedoeld op itihoudloze gege\·etis (iliholidloze trailstitissiegegereils) die

njdeils afu·ikkelitig \·mi teleconulittilicatie(pogillgeii) oticstami en uizicht verschaffeti over de wilze waarop
cointinulicatie afge„·ikkeld  ·ordt eti de status en·an. Denk iii dit verbatid aan cotitactgegeve,15 zoals de bu
de cotilniittlicatie betrokken (toestel)i,iuimiers en infomiatie 0,·er de \Tang of (welke) co,illinuiicatie rot
statid gekoitieti is. Bovetidieti fallen gegeveils zoals de ditur. tijdstip en plaats 1·211 cotiuintilicatie onder
uiterlijke keilliierkein·ali cotilliltulicarie.

4   Ook hier geldt dat deze bezoegdheid iti im·olgilig \·211 de o,idertekeiling en inwerkuigtreditig vali her
C)·bercritiie Verdrag.'emihiid..ordt tot otiderzoek vati verkeersgege.·etis illet betrekkitig rot tiiet-open-
bare nem·erketi en dietisten.
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dateren regels met betrekkilig tot het strafvorderlijk onderzoek van teleconunitnicatie itit
1926.

Onderzoek vali telecointinitiicatie is bovendien niet symptoniatisch voor Nederland. Prak-
tisch elk land heeft diensten werkzaain op dit bijzondere opsporitigsgebied. De iiieeste lati-
den inetien dat niet het strafvorderlijk onderzoek vati telecotilliiiulicatie infoniiatie vergaard
kati wordeti die in verschillende opzichten bruikbaar ofdoorslaggevend is voor de opsporitig
dan wel oplieldering vati strafbare feiten. Er is geen landsbestimr dat twijfelt aati het belatig
van het strafvorderlijk onderzoek van telecotiunitnicatie. 06ch0011 geen eilkele overheid
twijfelt 2111 het bestaalisrecht van onderzoek vati teleconiliiunicatie, bestaat er ilagetioeg iii
ieder latid verschil vati nienitig over de nadere itivtilling van voornoenid onderzoeksgebied.
Zo heerst er op allerhatide niveatis voortdurende discussie over de al dan iliet bepaaide reik-
wijdte vali de teleconibevoegdhedell en wordt er herhaaldelijk gedisaissieerd over voor-
waarden waaronder de kernbevoegdlieden bititieti het onderzoek van telecotilinunicatie
toegepast iiiogen worden. Ook het ontbreken vati concrete cijfers over de inzet van de
poptilaire en haast klassiek te noeiiien opsporitigsniiddelen eii de vraag wie er voor de itizet
van telecotilliizitiicatiebevoegdheden op geldelijk niveati dietit op te drapieti, leideti geregeld
tot hevige debatteii tlissen privacy- eti telecoitiwaakhotideti, opsporiligsilistalities eii politici.

Er bestaat over het algenieen een spantihigsveld tussen opsporilig enerzijds en privacy alider-
zijds.  Dit spainiingsveld dateert niet van vandaag of gisteren  en  doet zich  uiteraard iii  ver-
sterkte niate voor op het terrein vati liet strahorderlijk onderzoek van telecoizinitmicatie. Iii
een de111ocratische reclitsstaat is iedereen het iii principe wel eens met de stellitig dat opspo-
ritigsiiistatities geen onbeperkte bevoegdheden illogell bezitteii en dat de uitoefeiiing vati
bijzoiidere opsporitigsbevoegdhedeii sotiis beperkt dielit te worden door (fittidainetitele)
vrijhedeti vati staatsburgers en controleniechanisineti.
De vraag li,idt echter waar vrijheden van burgers ophouden te bestaan eli \vaal, opsporilig
begilit. Wat ineer naar het specifieke onderzoeksterreiti toe vertaald dient de wetgever op
regelgevend nive;iii. dienen vooral de officier vati justitie en rechter-conunissaris op uitvoe-
rend tiiveati en dietit de recliter op recliterlijk 11iveau zich af te vragen waar de streep ge-
trokken dietit te wordeti binnen het strafvorderlijk onderzoek vati telecotilillmlicatie: ill
welke sittiatie(s)  eii otider welke onistatidigliedell  kati  er getapt  wordeti of kitimen  uiterlijke
kentiierketi vall telecolimittnicatie inzichtelijk geinaakt worden? De (stral)wetgever zal zijn
ketize overwegetid laten bepaleti door lieersende reclitspolitieke opvattingen en ingrijpetide
iiiaatschappelijke otitwikkelitigeii.5 Deze keuze kan van tijd tot tijd leiden tot ingrijpende
wetswijzigingen, maar kati daarentegen ook zorgeti voor handliavitig vati het bestaande
wetgevitigsmodel en wetsystematiek.  De oBicier van justitie zal zich vooral laten leideti door
interne richtlijnen vati het openbaar niitiisterie, aRpraken inet ketenpartliers, jitrisprlidetitie
en geldetid recht en de rechter-conitiiissaris zal het concrete geval met tiatiie toetseti aaii de
eisen en/of beginselen  van  proportionaliteit,  subsidiariteit.  rechtszekerlieid.  rechttiiatigheid
eii wederoiii heersend recht 0111 tot eeti deugdelijke belatigenafweging te kitimeti konien.

Infortiiatiestronien iii onze huidige itiforniatie- en cotimninicatiesanienleving blijven latig
niet altijd beperkt tot olize landsgretizen. Teleconuiitinicatie heefi een nationale 6n niondi-
ale diniensie. Men kali eeti SMS bericht sturen ilaar een klasgenoot in hetzelfde klaslokaal,
een elektrotiisch postbericht stureti via de eigen thuisconipliter naar eeti InternetcafB in

5     Voor wie in her bijzotider geuiteresseerd is iti het greilsrlak tlissen opsporing e,1 privacy venvijs ik Ilaar het
boekwerk \·an BJ. Koops, Str,lfivrdc®k oluierzoek  i,iii telermit,int,ticatic 1838-2002.  lict gle,Bi·Lik Disse,1 opspo-
mLY ai pnt„try, Devetiter 2(*12.
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Litiia,  Pent  of- izieti kati eeti  telefootigesprek  aatigaati  111et  Binilie  iii Kennadec,  Nietiw  Zee-
latid.

Otidatiks het niondiale karakter van telecoiililizmicatie voelt bijiia geeti enkel laiid er iets
voor 0171 bevoegdlieden op het terreiti vati onderzoek van telecotillimtiicatie te deleti illet
aiidere landen. Geen etikel land staat toe dat er inteniatioiiale rechtsregels ontworpen wor-
deii die het 111ogelijk maken dat andere inogendlieden zonder iladrukkelijke toestetiltizing
op het eigeti  grotidgebied  telecotiumitiicatie  aftippen  of verkeersgegevens  verzatneleti  voor
opsporingsdoeleitideti. Supranationale bevoegdheden op dit ititemiate gevoelige terreiti zijii
haast onvoorstelbaar. Dit wordt als een regelrechte itibretik op de eigeti stpatssoevereitiiteit
gezien. Bilitien Europees verband gaan er dati ook inaar weiliig stetilliien op 0111 tot Euro-
pese eti si,pratiationale regelgevilig te koiiien. Er wordt aati de atidere katit wel gestreefd
naar haniionisatie eii intergouvennentele sainetiwerkitig via onder atidere rechtshulpverzoe-
keti eii ititernatioiiale of bilaterale verdragen, inaar vooralstiog blijft het strafvorderlijk onder-
zoek vati teleconmiunicatie een zuiver latideljjke en territoriale aangelegetilieid. Het EU-
rechtshitlpverdrag is een eerste stap daarbuiten.

1.2 Relevante begrippen

Alvorens geexpliciteerd wordt waar dit boek over pat eti welke onderzoeksterreineii of
thetiia's niet beschreven worden, zal ik eerst eeii aaiital begrippen toelicliten welke iii on-
derhavige studie regelmatig gebezigd worden en iii dit verbatid handig zijii voor algeniene
begripsvorniing.

1.2.1 Opsporingsgericht aftappen

0117 de itihoud vati telecomlimnicatie voor opsporingsdoeleinden te achterhalen wordt er
dagelijks op ititeetilopende plaatsen iii Nederlatid op teleconilininicatieverbiliditigeti getapt.
In dit boek bezig ik iii dit verbatid de tenn opsporiligsgericht aftappen. Dit aftappen gebeurt
via tussenkonist en met hulp van telecoinilizinicatieaalibieders, niaar zonder toestelillililig en
niedeweten vati de afgetapte eindgebntiker(s) en/ofconmiunicatieparttier(s). Het is illet het
opsporingsgericht aftappen de bedoeling dat de teleconmiunicatiedeelneniers zich niet
atiders gaan gedragen bituieti de teleconitinuiicatieonigeving dan wallneer zij geen object
vati onderzoek zouden zijii Zolang deze situatie zich voordoet bluft de niogelijklieid be-
staan  dat er belastende of bnzikbare  itifortiiatie over de teleconiiiiunicatieverbiliditigen uit-
gewisseld wordt. Een teleconimitnicatieaatibieder wordt, alvorens er atgetapt wordt, gecon-

6     /01111(,snikkal U 2(K)1/02,28 351, iir. 1. Wijziging vmi enige bepalingeti van het Wetboek vmi Straf·orde-
rilig en de Wet politieregisters en aain·ulling vati het Wetboek van Strafrecht met het oog op de itin·oering
vati de op 29 mei 2000 te Brussel rot stand gekonien 05·ereenkotiist, door de Raad \·astgesteld overeen-
konistig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europece Unie, beaeffende de wederzudse rechtshillp in
strafzaken tussen de Lid-Staten vmi de Eziropese Unie. Het wetsvoorstel leidt uiteindelijk tot de Wet van 18
tiiaart 2004, Stb. 2004 , 107. Deze u,et is op ljuli 2004 iti werkitig getreden (Stb. 2004, 181). De ideim·e
tapregels nlaken het satitengevat mogelijk dat op rerzoek van een bevoegde autoriteit \sin een verzoekende
lidstaar em bevoegde mtoriteit \·mi de betiaderde licistaat teleconmnmicatie kati aRappen. Op basis ,·an de
nieim·e regelitig kati telecotilliituiicatie kati dgempt worden et, rechtstreeks doorgeleid worden naar de ver-
zoeketide lidstaat, ofu·el opgetionieti en daartia doorgeleid worden 117: r de verzoeketide lidstaat. Verzoeken
worden onderzocht overeetikoinstig de mtioide wetge,itlg en proceditres vati elke lidstaat. De tiieuwe
I·et zorgt voor etikele :atinilliligeti ill artikel  126117 en  126t Ss·  (ledeti  .1-6).  Naast enkele  aatinillitigeti wor-
den er tiiatwe proceditrele (tap)artikelen iii het Wetboek vati Strafvordering opgenomen. Dit zijn de arti-
kelen 552ob eti 552oc Sv.
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fronteerd inet eeii last tot atiappen (ahapbevel) waarin amigegeven staat welk aalisluitlillill-
nier er afgetapt dielit te worden en voor hoe lang. Indien inogelijk dient vernield te worden
welke personen geregistreerd staan op deaf te tappen aansluitii,uilliiers. Hoewel telecotii-
municatieaailbieders over deze startgegevens beschikken, blijfi liet voor hell onbekend
welke con municatiegegevetis er daadwerkelijk af etapt zijn. Deze infomiatie is ilitsluitend
besteiiid voor het oor en/of-ogen van ji,stitiepersoneel.

Opsporingsgericlit afiappen houdt in principe in dat bepaalde gegevens gedetecteerd en
gekopieerd worden door opsporingsainbtetuiren zonder dat eindgebruikers hier iets van
afwete11. Telecointiiunicatie wordt niet onderschept en omgeleid, inaar wordt in priticipe
gedetecteerd door opsporingsilistalities  waarna  de (doel)conlinunicatie gekopieerd  of opge-
noiliell wordt 0111 vervolgens doorgesttizird te worden ilaar op het netwerk aangesloten
tapkatiiers vati justitie. De oorspronketijke telecommunicatie bereikt - alsof er niets op de
teleconuiiunicatieroute gebeurd is - het beoogde zendadres. Het gehele aftapproces duurt
sleclits enkele niilliseconden. De opgetioitien dati wel gekopieerde teleconmitulicatie wordt
iii de gatigesloten tapkainers nader onderzocht op onder andere bruikbaarheid, soort en
vortii, kwaliteit, en inhozidelijke relevatitie. Het konit voor dat de doorgestiturde gegevens
direct de oorsproiikelijke inlioud opleveren, 111:tar het konit in toeneinende niate voor dat
de  doorgestutirde  tapgegevens  door dataspecialisten  teclinisch  0111gezet  of door tolkeii  ach-
teraf vertaald dienen te worden naar zitivolle ok-begrijpelijke data. Dit is het geval bij digitale
respectievelijk (tele)c01111111111icatie iii vreenide taal. Het konit in een beperkt aaiital gevallen
ook voor dat bepaalde gegevens versleuteld verzonden worden en alleen de betrokken eitid-
gebruikers  over decodeersleutels beschikken.  Het  is  dan nog niaar  de  vraag of de tapspecia-
listeii de oorsprotikelijke inliozid kitilliell achterlialen.

1.2.2    Onderzoek van inhoudloze transmissiegegevens

Naast het opsporiligsgericht tappen, zun politiediensten bitilien het stratborderlijk onderzoek
van telecoimmiizicatie bevoegd om onderzoek te doen naar de iliterlijke kentizerken van
telecotimiunicatie. Deze wijze van illfonnatieverzatneling wordt in dit boek zoals betoogd
aangedizid als onderzoek vati verkeersgegevens ondersclieidetilijk itiliozidloze tralisinissiege-
geveiis. Opsporingsdiensteii kumieti onderzoek doen naar de historische ativikkeliiig van
telecotilliizinicatieverkeer dan wel gegevens tracliten te achterhalen over toekonistig verkeer
vali   teleconmiunicatie.

Met het onderzoek van verkeersgegevens worden alle inogelijke gegevens over de verplapt-
silig vati telecotimiunicatie over de openbare teleconunimicatie-infrastructimr inzichtelijk
geniaakt. Zo wordt duidelijk welke aansluittiunimers betrokken zijn geweest bij telecom-
inunicatie(pogingen) en wordt er veelal duidelijk vanaf welke plaats, welke datuni, welk
tudstip en hoe lang er contact gezoclit is/wordt van of naar een bepaald aanslititnunmier.
Van oudsher wordt het opsporingsiniddel ingezet 0111 netwerken rondom bepailde personen
bloot te leggen. Gegevens als wie communiceert met wie, waillieer, waar, hoe vaak, hoe
lang en op welke wijze zijn daarbij relevant. Bovendien tiingeert het opsporitigsmiddel als
ativegingskader voor het opsporingsgericlit afiappen.

Het onderzoek van verkeersgegevens verschaft van oudsher itd-onnatie over de stams,
hoedanigheid, routering en tijdstip van telecomintillicatie(pogingen) en brengt de betrokken
aansluitnumniers in beeld. Ook volgt uit de opbouw van sommige netnutillners globale
plaatsbepalingint-omiatie. Naast deze inforniatie over uiterlijke kenmerken van teleconiniu-
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tiicatie is het 1110gelijk 0111 inlioudloze tratisiiiissiegegevens te koppelen aan statische klatitge-
geveils die ten favetire vati een behoorlijke facturering veelalbedrijhniatig opgeslagen wor-
deii door de betrokketi teleconiniunicatieaanbieders. hidien (telefoon)nitlimierilifoniiatie
verkregen is. kati door een koppelitig vall deze trailsinissiegegevetis tiiet het bestaande klati-
tetibestalid vali een telecotilintitiicatieambieder betrekkelijk eenvoudig acliterliaald wordeti
op wietis tiaain het billtieilkoniende ok- uitgaalide telefooillititimier geregistreerd staat.
Daarniee wordt de identiteit vaii een abonnee achterliaald. Bij vaste telefonie kali tevens
achterliaald  wordeti vanaf welke plaats er contact gezoclit of gekregen  is door een bepaald
aalisluitinmuner. Deze inforniatie kni uit de opgeslagen klantgegevens (zoals naani adres en
woonplaatsitifonilatie) geliaald worden. Deze vonii van plaatsbepaling door gegevetiskoppe-
litig bestaat al lange tijd. Recenteluk behoort ook inobiele plaatsbepalitig tot de illogelijkhe-
den binnen het otiderzoek vati verkeersgegevens, al vitidt deze vorni van plaatsbepaling niet
pliats via gegeveliskoppelitig, inaar volgt deze ititorniatie ilit de werkitig van het 111obiele
telecotilliizinicatielietwerk zelf. Hierop wordt later iii dit boek uitvoerig op iligegaali.

hiliozidloze transiiiissiegegevens worden reelal op elektronisclie wijze verzatiield, zij het lalig
niet  altijd  op  initiatief vali  opsporingsilistalities.  Telecointiitinicatieaatibieders  verzaineleti  en
bewaren deze gegevens natizelijk voor allerhande bedrij6- of niarketingdoeleitiden.  In het
licht van voomoetiide realisereii veel eitidgebntikers dat er allerhatide itifomiatie over het
gel)ruik van telecoinmunicatiediensten voorlialiden is bij de telecolluillinicatieaanbieders en
hebben zu iii liet verlengde hien,ali geen vanzelfsprekende privacyvenvachting ten aalizieti
vali gegevens over hun telecointininicatiegedrag. Het bekendste voorbeeld is de registratie
vali gebelde telefooilnutilliiers door telefoondiensten ten behoeve van factureritigsdoeleiti-
den en de verstrekking van belgedraggegevens. Justine profiteert iti bepaalde gevallen vati de
bedru611iatige registratieactiviteiteii van telecotimizitiicatieaanbieders door deze gegevetis teii
Eivetire van opsporingsdoeleindeii te vorderen, tiiaar gaat daaniaast ook op zettitandig op
zoek naar uiterlijke kennierken van teleconuininicatie.

Naast de twee kembevoegdheden tappen en onderzoek van uiterlijke kemizerken tiiaakt de
bevoegdheid tot liet vorderen van identificerende gel)ruikersgegevens, veelal gezien als
steunbevoegdheid van genoeinde bevoegdheden, onderdeel uit van het strafvorderlijk on-
derzoek van teleconmiunicatie. Op basis van bedoelde bevoegdheid kittitien opsporbigs-
dietisten itiformatie over bepaalde eindgebruikers krijgen. Denk iii dit verband a:ill ilamii-,
adres-, en woonplaatsgegevens, abontieegegevens (waar en hoelang aangesloten?), de
soort(en) dienst(en) welke af*enoinen word(t)(en), inforlilatie over aansluitnunmier(s) of
infonnatie over de wijze van betaling en factureritig. Deze statische infonilatie is nodig 0111
te kitilneil afiappeti of het doen van onderzoek naar verkeersgegevens en inaakt deel uit vati
de teleconwiunicatie. De gegevetis zulleti onder atidere opgevraagd worden bij eerder ge-
noenide gegevenskoppeling

1.2.3    Aftapbaarheid en waarneenlbaarheid

hi de Vereizigde Staten eii Nederland dietien de tapbevoegdheden op forlneelrechteluk
niveau gelezeii te wordeti in sanieilliang met materiele regelgeving. Laatstgenoeinde regel-
geving werkt het forniele kader waarbitinen de tapbevoegdheid en bevoegdheid tot het
vorderen van verkeersgegevens uitgeoetetid 111Ogen worden nader uit. Bovendien fonnu-
leert lagere regelgevitig allerhaiide regels voor de telecotilliiunicatiebranche. In zowel de
Verenigde Staten als iii otis land wordt door de overheid volledige technische atiapbaarheid
geeist. Voor ons latid geldt dat alle telecotilinuilicatieaanbieders verplicht zijn hull openbare
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telecointintilicatienetwerken en/of -diensten volledig aftapbaar op de niarkt te exploitereti
alvorens zij tot dietistverlenitig overgaan. Ook in de Verenigde Staten geldt eeii vergelijk-
bare verplichting tot aftapbaarheid, al geldt deze plicht uitsluitend voor zogeheten 'transpor-
teurs' (teleconunmiication carriers), aatibieders die invloed hebben op de transtiiissie, d.w.z.
de routerilig van teleconmititiicatie.

In zowel ons land als de Verenigde Staten geldt dus de plicht tot teclmisclie aftapbaarheid.
Op deze plaats geef ik een antwoord  op de vraag wat onder 'tecluiische aftapbaarheid'  ver-
staan dient te worden. In onderhavige studie wordt een onderscheid geniaakt nissen aftap-
pen en/of technisclie aftapbaarheid etierzijds en waanieembaarlieid mderzijds. Dit onder-
scheid is gebaseerd op uitvoerige bestudering vati de parleinentaire geschiedenis, jurisprti-
dentie en hitidige wetsystematiek aangaande de strahorderlijke tapbevoegdheid.

Het einddoel van tappen is altijd waarneenibaarheid. Opsporingsgericht aftappeti is pas
doeltreffend waimeer de katit en klare inlioud van telecotiumuiicatie achterliaald kan wor-
den. Een kort voorbeeld ter illtistratie. Indien politiediensten een digitaal telefooiigesprek
met sticces getapt en opgenonien hebben, niaar de digitale gegevens vervolgens niet (laill-
tien) herleiden tot znivolle data, dan levert de atiaphandeling uitslititend eeti hoop piep- eii
kraakgelitiden op. De opgevatigen 'niwe data' ilit het afietapte telefoongesprek is weinig
betekenisvol en waarheidsvitiding koint op de tocht te staall. Nadere 011izetting vali rliwe
gegevens naar zinvolle data in het geval van digitale conitininicatie of ontcijfering van geco-
deerde gegevells ill geval van toegepaste versleziteltechnieketi is een noodzakelijke vervolg-
stap voor effectiefattappen. Opspornigsgericht tappen hotidt 011171iskenbaar een bevoegdheid
voor opsponligsdielisteti in.
Aan de atidere kiuit hotidt het opsporingsgericht tappen een actieve ineewerkverplichting
voor de betrokken teleconniizinicatiegiuibieders 81. Zij zijn verplicht 0111 in concrete geval-
len assistentie te verlenen bij de uitvoering van het bevoegd af egeven tapbevel. Assistetitie
kan best,ati uit het aanwijzen van het fysieke tappunt, het ter beschikking stellen van tap-
nlitiite,  koppelingsmateriaal  en/of eigen personeel. Echter, nergeiis  iii  de Nederlaticise regel-
geving wordt gesteld dat liet strafvorderlijke einddoel van tappen verwezenlijkt dient te
worde11 door telecoiillinmicatieaatibieders. Nog altijd levert de technische aftaphandeling iii
een substantieel aatital gevallen atitoniatisch de oorsprotikelijke iiiliozid van telecotillimtiica-
tie op. In dergelijke gevallen staat de technische aliaphatideling op gelijke tred met inhotide-
lijke waameeinbaarheid. Toch is de technische aftaphandeling lang niet ili alle gevallen 111eer

voldoende voor effectiet- atiappen. Steeds nieer cotimnmicatie is digitaal en steeds 111eer

coiiiniunicatie wordt door toepassilig van versleutelitigtechniekeii gecodeerd door eindge-
bruikers. Zoals gesteld gaat de plicht tot teclmische aftapbaarheid niet zo ver dat de oor-
sprotikelijke inliozid van teleconlinunicatie doorgestutird dient te worden naar de aangeslo-
ten tapkaniers van justitie. Aanbieders vati teleconmnmicatie zijn iii ons l:Iiid uitslilitend
verpliclit de door lien publiekelijk aatigeboden netwerken of dietisten 'inplugbaar' te niaken
voor overheidsdiensten zodat deze dietisten bevoegd kunnen aftappen. Ook in de VS heeft
de plicht tot technisclie aftapbaarheid deze strekking. De gedachte acliter deze algeinetie
plicht tot technische afiapbaarheid is dat het voor overheidsinstatities mogelijk inoet blijven
een tap op een bepaald netwerk of bepaalde dienst te plaatsen. In beide landen heeft de
toegenonien coniplexiteit van de inforniatieniaatschappij geleid tot deze niaatregel. Aan de
midere kant dient goed voor ogen gehoudeti te worden dat de genoeinde onizetting vati
digitaal naar analoog en/of ontsleutelitig en de vertaling van buitenlandse taal door opspo-
ringsdiensten zelf dient te geschieden. Dit atialyseproces volgt nornialiter na het tapproces
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dat putir 0111 gegevensverzatneling draait, niaar dient wel van laatstgenoenid proces jun-
disch-technisch otiderscheiden te worden.

1.2.4    Teleconimunicatie en telecommunicatiepogingen

Het begrip telecotilinittiicatie wordt in dit boek als volgt omschreven: de uitrvisselitig tlissell
twee of nicer eitidgebruikers vati bericliten  over de openbare  teleconiliituiicatie-infrastrlic-
tilitr. De strafivetgever verstaat onder telecominittiicatie: 'tiiet voor het publiek bestenide
cotilliitinicatie via een openb:laI: teleconlitiunicatienetwerk, dan wel niet gebmikmakilig van
openbare telecoiwiituiicatiediensten': Deze defitiitie verdient niijns itiziens de voorketir
boven de uiterst niinie definitie uit de Teleconitiiunicatiewet, inaar blijft wet wat vaag. De
Telecommimicatiewet definieert het begrip teleconimunicatie hi artikel 1.1 onder (c) als
volgt: 'iedere overdracht, uitzending of ontvatigst van signalen van welke aard ook door
111iddel van kabels, radiogolven, optische 111iddelen ofatidere elektroniagnetische middelen:
Uit deze definitie kan afgeleid worden dat teleconinituiicatie iii ieder geval itihoudt dat
bepiialde gegevens over de telecoinmunicatie-itifrastructtiur daadwerkelijk verplaatst zijn of
worden. Maar dit is niijtis inziens niet voldoende 0111 vali telecoilununicatie iii strafvorder-
lijke coiitext te kuinien spreken. Er dient volgens 111ij sprake te zijn van gegevensoverdracht
c.q. tratisinissie vati berichteii titssei, cindgel,ntikels. In de uiterst coniplexe informatiesatiieille-
ving waariti wij op dit nionient leven heeft deze strikte interpretatie van het teleconmizini-
catiebegrip zichtbare gevolgen. Zo levert een elektroniscli verzondeti, tilaar ilog iliet door
de beoogde ontvatiger bij de e-niail server opgehaalde en ontvatigen e-niail, in strafvorder-
lijke context geen telecotilliiunicatie op, niaar wel elektroizische gegevetisoverdracht over de
opetibare telecotimituiicatie-ilifi astructutir, als bedoeld in de Telecoinliiunicatiewet. Ook de
straiwetgever lijkt van eeti strikte lezing v:Iii het telecoinimulicatiebegrip uit te gaan. Ini-
tizers, de straiwetgever noenit het begrip 'conmitinicatie' waannee verondersteld mag wor-
den dat bedoeld wordt de ititwisseling van bericliten tlissel, ei, idgebntikers en niet de noodza-
kelijke uitwisseling van eindgebruikers niet elektronische transtiiissiediensten.
Naast (voltooide) gegevensoverdracht zijii er ook talloze telecotilininiicatiepogiligeti. Eeti
poging hotidt in dat een eindgebntiker de intentie heeft 0111 tot gegevensoverdracht met een
andere eindgebruiker over te gaan, niaar dat deze overdraclit niet tot statid konit onidat er
geeti verbinding gelegd kati worden tussen de verzender en ontvatiger. Dit kai bijvoorbeeld
het geval zijn wantieer de beoogde ontvaliger in gesprek is met een andere eindgebruiker en
niet kan of wenst te  reageren op  het bintienkoniende cotimitinicatiesignaal vati  de  verzeii-
der.

1.2.5    Openbaar en niet-openbaar

Iii de context van telecotimiunicatie houdt het begrip 'openbaar' in dat een ieder, illits vol-
daan is aan laagdrempelige aailsluitvoonvaarden, toe kati treden tot een bepaald telecotimiu-
nicatienetwerk of een bepaalde telecointiiutiicatiedienst. Laagdrenipelige voonvaarden zijn
onder nieer het betalen vati ee,unalige aansluitkosten, abontieegelden of het voldoen aan
bepaalde tecliliische configuraties van randapparatimr (teleconlimitzicatieniiddel conipatibel
met het netwerk).
Onder invloed van het op 23 noveiiiber 2001  door Nederland ondertekende en in juli 2004
iii werking getredeii Cyberaiine Verdrag ziilleti binnen ahienbare tijd ook niet-openbare
(lees: besloten) netwerkeii en dieiisten bumen het strafvorderlijk onderzoek van inhozidge-

-          Art. 126tii  lid  2  Sv.
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gevetis vallen. Dit onderzoek wordt door onze huidige stratwetgever in tegenstelling tot het
onderzoek van inhoudgegevens ill openbare systemeli eli netwerken niet gekwalificeerd als
onderzoek van telecotilmunicatie, niaar als een afkeleide vomi daarvati. In dit verbatid is de
definitie van het nietiwe begrip 'ambieder v:iii een conunzinicatiedienst' uit het toekonistige
wetsartikel 12612 Sv vati belang:

Iii deze (ifdeli,Ig tivrtit ierst,1,1,1 01,der:
a.   ad,ibietter 141,1 em co,111,1,1,1icatie,lielist: ile tiatitti,lijlee persooti of reclitspers0011 die iii de ititoefetti,ig t,ait

Mi  beroep  of beildi ,1,111  de gebmikers  1„111  zij,1  dielist  de mogelij liei,1  biecit  te  co,1,111,1,1iceret, titet belitilp

1,£11,  ee,i ge,uitoiticitiseerd  tirrk,sof geget,elis  I,ent,erkt of opsl,1,it tnt  belioeve i,m  ee,1  zoil,1,1ige  diellst of cle
gebntikers twi die cliellst (. ..)

Oiider deze ruinie definitie kiumen zowel openbare teleconmiunicatienetwerken en tele-
cotilinuilicatiediensten alsniede besloten coniniunicatienetwerken en -diensteii vervat wor-
den. Een voorbeeld van eeti niet-openbaar netwerk is eeii bedrijfsiietwerk waartoe sleclits
niedewerkers   van  het bedrijf toegang hebben (intranet).   Medewerkilig  of aliders  gefoniizi-
leerd tlisseilkonist door providers is bij dit SOOrt iletwerken iii tegenstelling tot het huidige
oxiderzoek van telecotiumitiicatie niet 1100dzakelijk. Hierdoor verandert tevens de praktijk
vati het tappen. hihoudgegevens hoeven niet latiger via eeii elektronisclie en beveiligde
verbiiiding door providers doorgestuitrd te worden naar achterliggende tapkaliiers. De over-
heid kati eii iiiag het op niet-openbare netwerken en diensten heletiiaal zelf doen, buiten het
zicht van de aanbieder otii. Wel dient de aanbieder, alvorelis er getapt wordt op private
netwerken, in de gelegenlieid gesteld te worden (vrijwillige) inedewerkitig aaii het tappen
(ofonderzoek vaii verkeersgegevetis) te verletien.

1.2.6    Eindgebruiker en abonnee

Een eindgebruiker is degene die feitelijk gebruik 111aakt vali een teleconitinmicatietietwerk
en/of telecommunicatiedienst en daarbij eeti op het netwerk aailgesloten eindapparaat actief
aatiwendt 0111 tot telecoiilliizinicatie over te gaan. Dit eindapparaat kati hij vati de aanbieder
kopen ofbij liet aangaan vati de dietistverlening krijgeti. Iii veel gevalleti kati de eitidgebmi-
ker  zelf een apparaat  op de vrije niarkt uitkiezen.  De  nieest  bekende  voorbeelden zijn vaste
telefootis, GSM-apparaten ell thuiscoinputers. Een eitidgebntiker kan overigens niet altijd
gelijkgeschakeld worden met een abonnee. Een abontiee is degene die op basis van een
overeenkotiist en/of door betaling gereclitigd is 0111 gel)ruik te maken van een openbaar
teleconmiwiicatienetwerk of opetibare teleconiniunicatiedienst. Een eindgebruiker 111aakt

slechts gel,niik  vati  eeii  netwerk of dienst, lilaar hoeft lang 11iet altijd  de  gereclitigde  van  de
aatigesloten verbiliding te zijii

1.2.7 Stromende versus opgeslagen gegevens

Onderhavige studie ncht zich tot het strotiiende gegevensreginie. Dit regime bestaat ilaast

strafrechtelijke beschermingsbepalitigen uit een geheel van rechtsregels bedoeld voor het
onderzoek van teleconununicatie door opsporingsdiensten. Het zijn regels die betrekking
hebben op de verplaatsing van teleconliziunicatiegegevens over de openbare teleconmiuni-
catie-infrastructuur en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder politiediensten deze
stroinende gegevens mogen verzmielen. Regels met betrekking tot het stroniende gege-

8       K,„,temikkcli U 2004/05, 26 671, tir. 7.
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vensonderzoek zijii otider nicer opgenotiieti iii Titel IVa, zevetide afdeling (artikel 126m
t/111   126111)  Sv). Deze strafvorderlijke regels  zijn  ititgewerkt iii lagere regelgeving (AMvB's
eli  Regelitigeti).
Naast het stroinetide gegevensregilne bestaan er regels inet betrekkitig tot opgeslagen gege-
vens, het opgeslagen gegevensreginie. Dit regitiie regelt onder midere de voorwaarden
waaronder opsporingsinstanties opgeslagen (bedrijfsniatig vastgelegde) gegevens niogen ver-
zatiieleti. Het otiderzoek van opgeslagen gegevens richt zich tot personen waarvati veniioed
wordt dat zij toegang tot deze gegevens hebben. Iii de regel zijii uiteenlopende opgeslagen
gegevens opvraagb:tar bij gespecialiseerde houders van gegevens (teleconimimicatieaanbie-
ders),   niaar  het  kan  zeer  wel  zijn  dat  ook  natuitrlijke  personen   (inet  wie  de  verdachte  eeti
bijzondere betrekking heeft) toegang tot opgeslage11 telecoinnitinicatiegegeveiis hebbeii. Iii
het huidige Wetboek van Strafvordering zijn deze regels ni.b.t. opgeslagen gegevens opge-
noilien iii Titel IV, zevende afdeling (artikel 125i t/in 125n Sv) en wordt dit onderzoek
aangedud niet de terni 'Onderzoek vati gegeveiis in geatitomatiseerde werken'. Laatstge-
noenid terreiti vati het opsporingsonderzoek blijft iii deze studie buiten beschouwing.

Het door opsporings:unbtenaren uitluisteren van een ingesproken niaar tiog niet afgespeeld
telefoonbericht op een atitwoordapparaat dat zich iii de woning van de verdachte bevitidt,
valt onder het opslagregitne. De conuiiunicatiegegevens bevitiden zich natiielijk niet nieer
binnen de teleconimunicatieonigeving en de gegevens zijn door de betrokken teleconmiu-
nicatieaanbieder illiddels eeti tot stand gekonien verbinding overgedragen aaii de eilidge-
bruiker: telecoinniunicatie is afgewikkeld op het inoineiit dat de gegevens in de elektroni-
sche postbits van de eindgebruiker terecht konien. Dat de ontvanger het ingesproken bericht
nog niet afgelitisterd heeft doet hier niets am af. Stelt u zich vervolgens eens voor dat een
eindgebruiker niet het persoonlijke antwoordapparaat van de ontvanger, maar een voice-
tiiailfunctie inspreekt. Laatstgenoemde belfunctie wordt door teleconununicatieaanbieders als
dienst aangeboden aan aangesloten eindgebruikers om daannee de bereikbaarheid vaii laatst-
getioeinde gebruikers te vergroten. Het betreft hier gegevens die zich op een server (coni-
puter) van een teleconimutiicatientibieder bevinden, in afwachting van een 'ophaalliande-
ling' (downloadhandeling) van de geadresseerde eindgebruiker. De gegevens hebben een
tijdelijke opslagstatus totdat de telecoinmunicatieroute helemaal afgelegd is en betreffen iii
lilijn optiek stroinende gegevens c.q. trataniissiegegevens en vornien bijgevolg telecom-
nitinicatie. Ik ben van niening dat deze gegevens onder het tapreginie vallen, wat betekent
dat artikel 126111 Sv ingezet kati worden.

1.3    Waar deze studie niet over gaat

Ook bititen strafrechtelijke opsporing vitidt teleconmiunicatieonderzoek plaats. Zo zijn
geheitne diensteti op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
(hierna: Wiv) bevoegd 0111 teleconlizizinicatie af te tappen of onderzoek te doeti naar de
uiterlijke kennierken van teleconitiiunicatie. Het zogeheten gericht aftappen wordt met
midere buzondere bevoegdheden geregeld in artikel 25 Wiv. Boven(lien kan op basis van
artikel  26 Wiv niet-kabelgebonden  teleconmizinicatie  die zijii oorsprong of bestetimiing  in
andere latiden heeft illet technisclie hulpiniddelen ontvangen en opgenoinen worden. Inge-
volge artikel 27 Wiv zijn de geheitiie dietisten bevoegd om met een technisch hulpmiddel
op eeti otigerichte wijze niet-kabelgebonden teleconitinmicatie te ontvangen en op te
nenien. Naast de Algeniene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD) zijn ook
partiailiere recherchebureaits ingevolge de Wet Partiailiere beveiligingsorgatiisaties en
recherchebureaus (Stb. 1997, 500) en de Regeling partiailiere beveiligingsorganisaties en
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recherchebureaus onder bepaalde onistandigheden bevoegd oni onderzoek van teleconmiu-
nicatie te doen. Waaroin deze twee wettelijke vormen van onderzoek van telecotilinunica-
tie iliet ineegenoinen zijn iii onderhavige studie wordt hieronder uiteetigezet. Tevens wordt
duidelijk dat het strafvorderlijk onderzoek van telecommunicatie otiderscheiden dient te
worden van strafrechtelijke onderwerpen als het wederrechtelijk aftappen van telecomlinini-
catie en het opnemen van vertrotiwelijke coiilliizinicatie.

1.3.1 AIVD-onderzoek

Infonnatieverzanieling door de politie niet als enig doel het verwerven van een sterke
inforniatiepositie is voor justitiele opsporingsdiensten uitdrukkelijk niet toegestaan.' De
AIVD mag dit wel. Deze dienst houdt zich bezig met de bescherming van de nationale
veiligheid en bepaalde staatsbelangen. Van getioenide dienst wordt juist venvacht dat deze
zich een sterke inforniatiepositie verwerft in eti over de iligatschappij als zodanig en stro11181-
gen daarbinnen in beeld brengt. Het is de bedoeling dat op basis van de verworven infor-
niatie en het doen van bepealde analyses bedreigingen van de nationale veiligheid of de
ondertiiijning van detiiocratische rechtsbelatigen tijdig kitiltien worden onderkend.
Het onderzoek vati teleconlintinicatie door geheilne overheidsdiensteii is niet nieegenotiieii
in dit boek. Genoeind onderzoek vindt plaats vanitit de gedachte vati het waarborgeti eii
beschernien van allerhande veiligheids- en staatsbelangen, niaar vilidt tiiet plaats met het oog
op de behartiging van strafvorderlijke belatigen zoals waarheidsvitiding. Ook is infoniiatie-
verzatiieling op basis van de Wiv er niet op gericht te resillterell in een openbaar proces
voor een otiafhankelijke rechter of uit te nlonden in buitengerechtelijke afdoenitig veil
strafbare feiten. Het is, gelet op artikel 9 van de Wiv, bepaald niet de bedoeling dat anibte-
nareii van de geheitzie diensten zich bezighouden niet hdoniiatieverzaineling ten behoeve
vati de opsporing van strafbare feiten en verdachten. Laatstgenoemde vortii van informatie-
verzanieling is opgedragen aan opsporingsdiensten die onder leiding en toezicht stam val
het Openbaar Ministerie, in het buzonder de oBicier van justitie als leider van het opspo-
ringsotiderzoek:0 Binnen dit taakstellende kader van de AIVD 111oeten we ook het telec0111-
inunicatieonderzoek dat op basis van de Wiv uitgeoefend wordt zieti.

Een vraag die de laatste tijd door de toegenotiien vrees voor terroristische aanslageii in ons
land in toenenietide niate op allerhande ilivcalls gesteld wordt luidt iii hoeverre AIVD-
inforniatie als startintorniatie, verdenking ex artikel 27  Sr of bewijs in het strafproces ge-
bruikt  niag worden door justitie. Ofschoon  de geheitzie dienst  geen  taak heeli bij  de  opspo-
ring van strafbare feiten, kan het voorkonien dat de geheinie dietist bij de verwerking van
verzanielde inforniatie stint op (nog te plegen) straft)are feiten. Daar kan inforniatie tussen
zitten die voortvloeit uit geheitii teleconimunicatieonderzoek door de AIVD. De geschetste
gebruiksprobleniatiek doet zich in toeneniende niate voor in het kader van de strijd tegen
terrorisille. AIVD-informatie die geschikt is voor justitie in het kader van de opsporing en
vervolging van strafbare feiten, kati op grond van artikel 38 Wiv door de minister vaii

9     Ka,ne,sttikket, 11 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 24. Een schakering is te vinden in Kimiesmkkei, U 1996/97, 25
403, lir. 3, p. 8.

10    Onder het opsporingsonderzoek wordt volgeia artikel 1323 Sv vestaan het onderzoek onder leiding Vail de
officier van justitie naar aanleiding van een redelijk vernioeden dat een strafbaar feit is begaan of dat hi geor-
ganiseerd irrband  nindrij,rti  worden  beraanid of gepleegd, als omschre\·en ul artikel 67, eerste  lid,  die  ge-
zieti him aard of sanienhatig niet atidere misdrijve,i die in dat georgatliseerde verbatid  \\ordell beraatiid of
gepleegd een ernstige mbreuk op de rechtsorde opleveren, met als doel het nemen \,mi strafvordertijke
beshssingen
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Billtieillatidse  Zaken  of het  hoofd  van  de  AND  via  een mil)tsbericht verstrekt worden  aan
de latidelijk oBicier van justitie. Deze kati, indien - eventtieel door inzage iii de achterlig-
gende stlikken - de juistlieid vati de gegevetis is vastgesteld, de inlichtingen doorgeveti aan
de  veratitwoordelijke  persooti  billtien  het  Openbaar  Ministerie.' 1   Hiertnee  is  vanzel6pre-
ketid ilog niets gezegd over de wijze waarop recliters iii strafzaken niet dergelijke inforniatie
dienen 0111 te gami. Hoewel deze materie iliterliiate actueel en boeiend is, ook billnen de
context vali telecotiitiniliicatieonderzoek, voert het te ver oni in dit dissertatieonderzoek stil
te st:Iati bij dit oiiderwerp. Een uitputtende stitdie naar deze probleinatiek billnen het bestek

van dit boek is alleeti 0111 praktisclie redetien al oimiogelijk.

1.3.2 Particuliere recherchebureaus

Naast het teleconlinilliicatieotiderzoek door geheinie diensteii is voorts het heitiielijke
otiderzoek vati telecotimninicatie door particuliere recherchebureaus niet besclireven iii dit
boek. Ook dit teleconnininicatieonderzoek draagt eeii volstrekt alider karakter dan het
strafvorderlijk otiderzoek vati telecotimitmicatie. De Wet Partiailiere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus (Stb. 1997, 500) en de Regelitig partictiliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureails vonnen liet juridisclie kader op basis waarvan particuliere beveiligings-
organisaties en recherchebitreaus litui werk kiimien doeii. De wet beschrijft een recherche-
bitreait als volgt: een natimrlijke persooti of rechtspersoon  die  in de  uitoefenitig van een
beroep of bedrijf met wilistooginerk reclierchewerkzaatilliedeti verricht, voor zover die
werkzaaiiiliedeti worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen
belang van deze derde en betrekking hebbeti op een of inter bepaalde natuurlijke personen.
De recherchewerkzaatiiheden bestaan uit het vergareti eii atialysereti vaii gegevens.
De belatigrijkste eis is dat de partictiliere organisaties een vergutining nioeten hebbeti van de
minister van Justitie. Eeti vergluining wordt verleetid voor een periode van ten hoogste vijf
jaren en kan telkens worden verlengd voor dezelfde periode. Een verguiming kan worden
beperkt tot een bepaald territoir. Wie eeti verglintihig wil ontvaligen zal daartoe een voor-
gesclireven bedrag nioeten betalen. Aan de vergunning worden nieestal voorschriften
verbonden met betrekking tot het goed waarborgen van eeti goed samenspel met over-
heidsitistellingen.  Het leidinggevende personeel van recherchebureaus  zal vooraf gecontro-
leerd worden door de 111inister vati Justitie, het overige personeel kan pas iii dietist treden na
goedkeuring door de korpschefvan het politiekorps in de regio waar het partialliere recher-
chet,ureau  of eeti onderdeel daarvan gevestigd  is.
Particuliere rechercheurs inoeten vanaf 1 april 1999 in het bezit zijn van het diploma Parti-
culier onderzoeker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisa-
ties en de Sticliting Ecabo. Bovendien zijii voor de partictiliere recherche de landelijke
opleidiligseisen met iligang van 1 augustus 2002 aangesclierpt. Recherchebitreaus zijn
daarnaast sinds l jimi 2004 verpliclit de zogeheteli Privacygedragscode partiailiere onder-
zoeksbureaits te gebruiken. Deze gedragscode is aativankelijk opgesteld door de eigen

braticheorganisatie, iii niggespraak niet de overheid. De code beschrijft de praktijk van het
partiailiere otiderzoek eli geeft daar gedragsnormen voor. Zo wordt beschreven wat bij het
uitvoeren mi partiailier onderzoek illag en wat tiiet niag, wat de rechten zijn van degene
die iti de partictiliere sfeer onderzocht wordt en op welke wijze onigegaan dient te worden
niet persoonsgegevens. De nieest voorkoinende niethoden van onderzoek wordeii behan-
deld. Daarbij kan gedacht wordeti aati het vergaren van gegevens uit open brontien (zo:tls

11      L.  ran Wifiereti:  'Het gebntik  i·mi AIVD-itlfortilatie  ill  het str;®roces'.Jitsntitk  It'rkelitullgal.  afle,eritig 3,
2(K)4, p 138-147. Dit artikel is raadpleegbaar op <http://ir·w\,·.Er·odc.iiI/itiiages/jv0403-anike1%2009
_ta1111-5345.pdf>.
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het Internet en de openbare registers), het interviewen van personen, het observeren vati
personen, al dan niet met behulp van technische hillpiniddelen, het onderzoeken vati
gegevens die zijn opgeslagen in geatitoniatiseerde voorzieningen, het doen van proefaanko-
pen en het doorzoeken van hitisvuil dat a;iii de straat gezet is en tot slot ook het nieelitiste-
ren, afluisteren en/of opnenien vati (vertrotiwelijke) conmiunicatie. Het afiappen en/of
opnenien van telefoongesprekketi is toegestaan in opdracht van de rechthebbetide van de
voor telecoiliniullicatie gebezigde aansluiting. Ook het aftappen en inzien van elektronische
postberichten is toegestaan in opdracht van de rechthebbende op het coilinmnicatienetwerk.
In beide gevallen zal dit doorgaans de opdrachtgever zijn.

1.3.3 Abonneegegevens

Deze studie ga;it over het strafvorderlijk onderzoek van telecommunicatie. Kembevoegdhe-
den bintien het strafvorderlijk onderzoek van teleconinizinicatie vonnen de bevoegdheden
tappen en onderzoek van verkeersgegevens. Naast deze twee bevoegdheden zijn abontiee-
gegevens van belang voor het strahorderlijk onderzoek van teleconinitiliicatie. Iii dit boek
wordt op de gegevensgroep abonneegegevens waar nodig ingegaaii, inaar deze categorie
maakt geen plenair onderdeel uit van dit dissertatieonderzoek. Ik heb hiervoor eeii aantal
redenen. Abonneegegevens zun in ons land bu gebreke aan een strafvorderlijke basis lange
tijd Via iliteenlopetide vraag- en verzanielwegen aan politiedietisten verstrekt. Hierover
bestaat al voldoende wetenschappelijk inateriaal. Met de creatie van een nietiwe strafvorder-
lijke bevoegdheid wordt de verzameling vm deze identificerende gegevens voor het eerst
gestroomlijnd. hi de Verenigde Staten bestaat er al vanaf 1986 een generieke basis voor liet
vorderen van abonneegegevens, nanielijk artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (c)(2). Een
alidere drijfveer waarom ik abonneegegevens niet voltallig onderzocht heb, vonnt de
omstandigheid dat de twee strafvorderlijke bevoegdheden aftappen en verzainelen van
verkeersgegevens dynamische bevoegdheden zijn die 012105111akelijk niet elkaar verbonden
zijn: de reikwijdte en rolverdeling van deze bevoegdheden wordt voortdurend beinvloed
door technologische en inaatschappelijke ontwikkelingen. Ik zal aan de hand van de verza-
nielde infortiiatie over deze twee bevoegdheden in het volgende hoofdstuk aantonen dat de
bestaande inrichting van het strafvorderlijk onderzoek vati teleconmizinicatie in de nabije
toekomst door allerhande technologische ontwikkelingen in toeneniende niate initider
houdbaar en wenselijk is. Verkeersgegevens en inlioudgegevens groeien naar elkaar toe en
zijn steeds tiioeilijker afzonderlijk te onderscheppen. Uit het volgende hoofistilk volgt
bovendien dat niet alle inhoudloze gegevens die verzaineld worden in pakketgeschakelde
tietwerken zonder enige tertighoudendheid qua opbouw gelijkgescliakeld kinnen worden
met de ouderwetse muiiniergegevens bij vaste telefonie. Het zijn niogelijk gegevens waar-
van gesteld kan worden dat deze geen duidelijke pendant hebben in de conventionele
telefoonomgeving. Het plompverloren van toepassing verklaren van oude rechtsregels op
pakketgeschakelde netwerken zorgt voor afbakenings- en privacyproblenien. De strafwetge-
ver dietit te onderzoeken  of een kapstokbepaling voor verkeersgegevens nog wel wenselijk
is. Hoewel identificerende klantgegevens de laatste tijd onder invloed van technologische
vooruitgang in aantal en diversiteit toegenonien zijn en voorts de synthese van deze gege-
vens de laatste jaren 11iet onveranderd gebleven is, betrek ik deze iliteressante gegevensgroep
valluit het oogplint van noodzakeluke beperking niet in dit onderzoek. Het onderzoek zou
anders te oinvangrijk worden.
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1.3.4 Tapkosten

Dit boek gaat ook niet over tapkosten. Hoewel dit een ititerst belatigrijk, interessant en
acttieel oiiderdeel vortiit van het opsporingsgericht tappell, iii het bijzonder de plicht tot
teclmische aftapbaarheid, heb ik uit doeltnatigheidsovenvegitigeti besloten deze probletiia-
tiek iliet 111ee te tieinen iii onderhavige stzidie. 12

1.3.5 Wederrechtelijk aftappen

Deze stitdie oinvat niet het aftappen in horizontale verliozidiligeti. Hiemiee doel ik op het
otigeoorloofil. dat wil zeggen zoiider daartoe op basis van regelgeving bevoegd te zijii,
atiappen  vali  telecotilizizinicatie door burgers eti/of bedrijveii.  Iii  de  onderzochte laliden is
het atiappen van teleconilimnicatie verboden, tenzij de wet uitdmkkelijk daartoe legiti-
111eert. Zoals gezegd 1110gen opsporingsdiensten, geheilne diensteli eli partiailiere recher-
chebitreatis (laatstgenoenide met toestetimiing van rechthebbende vati de voor telecomillit-
nicatie gebezigde giatisluiting) onder bepaalde voorwaarden telecolmillinicatie opneinen.
Ook teleconlinzinicatieaanbieders 111ogen onder strikte voorwaarden aftappen. Meestal komt
dit neer op het incidenteel tappen v:Iii telecoinnitulicatieverbindingen 0111 daannee bedrij6-
belangen zoals netwerkkwaliteit, teleconiniunicatiebeveiliging, fratide- en misbmikbestrij-
ding te behartigen. Het op basis vati (fortiiele) regelgeving tappen eli opnemen van tele-
coninizitiicatie door overlieidsdietisten wordt iii ons land Fatigeditid tiiet de tenn bevoegd
aftappen. D:tar tegetiover staat dus het wederrechtelijk tappen in liorizontale verhoudingen.
Dit tappen hoeft voor de stralbaarstelling overigens niet gepaard te gaan met optienpen of
alidersoortige  vastleggilig van onderschepte of gekopieerde gegevens. Tappen  is al strafbaar
indien gegevens onderschept dati wel gekopieerd worden nlet als doel heitnelijk kennisnatiie
van de telecoiwinuiicatie.

Het tappen iii horizontale verhoudingen levert overigens niet altijd strafbaar hatidelen op.
Zo is het iii ons land toegestaati 0111 met een scanner het hichtruilii te verkenlien op (coni-
nninicatie)signaleii. De gedaclite achter deze ilitzondering op het tapverbod is dat het
onderscheppeii van radioconununicatie uitennate eenvoudig is en zonder gedegen keilnis
van apparattiur door een ieder plaats kan vinden. Signalen via de ether zijn vrij en kunnen
inet gewone radio's opgevangen worden. De strafwetgever acht radiocoininunicatie bijge-
volg niet beschernieiiswaardig. Dit wordt atiders indien voor de ontvangst van de gegevens

een bijzondere inspanning vereist wordt. Daaniiee konit de (toevallige) interceptiehalideling
buiten het bereik van een gewone burger. Ook indien er stelselniatig atgeluisterd wordt
levert dit hatidelen een bijzondere hispanning op. Een volgende uitzondering op liet tapver-
bod ex artikel 139c lid 2 Sr vonnt de situatie waarbij getapt wordt iii opdraclit van de
gereclitigde tot een voor een voor de telecotillininicatie gebezigde aaiisluiting. Deze aftap-
handeling levert hoogitit een nioreel afket,renswaardige handeling op. Ook in de Verenigde

12  De Nederlaticise Staat is door Intenierprovider XS.:All op 7 niaart 21*15 aatlgeklaag(1 0111 de m,·csteritigen
die het bedrijf nioet doeii voor de wertelijke aftapplicht. De Intemetprovider vuidt het o,iredelijk dat
eilkele tapkosten door de provider betaald dietieii te worden en eist dat de Staat hien·oor opdraait. De
rechtszaak moer ditideluklieid verschafl i bij wie de kosten liggen voor het aliapbaar maketi. Raadpleeg
terens<http://www.xstall.ill/illetiws/pdl/XS+ALLdagvaarditig.pdt>.
<http://in\-w.xs-4all.id/tiieinvs/pdf/c\·a_25-05-2005.pdfl>en
<http://„711,·.xs4311.ill/iliet,ws/pdf/rephek.pdf>.
Ik \·oel etierzuds wel niee met her be ·liste bedrijf, tiiaar is het iliet zo dat als de staar alle tapkosten nioet

gaati betaleti aitoniatiscli alle belastit gplichtigeti 81 de i·onii \·ati algeniene heffiiigen exm mee ga31 betalen
aa,1 aftapbaarheid? Dits ook de nietisen die geen uitertier hebbetii  Ik vrang niij af of dit scetiario wel fair is.
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Staten levert deze aftapvorm geen strafbare hatideling op, ook niet waillieer men een op-
sporiligsatiibtenaar  toestenmiing  geett  zijii  ofhaar  verbiliding  af te tappen.

1.3.6    Opnemen van besloten communicatie in geautomatiseerde werken

Het begrip teleconitimnicatie ziet toe op de afwikkeling vati cotiwitinicatie over de open-
bare telecotiumniicatie-illkastructlizir. Zoals in de inleidiiig betoogd, zal binneti afzietibare
tijd de bestaande tapbevoegdheid opgerekt wordeti tot een infer algemene tipbevoegdheid.
Op basis van deze toekonistige bevoegdheid kati niet alleen conmiunicatie over de openbare
telecolimnmicatietietwerken en  -diensten a etapt  worden  (telecoxilinitnicatie), inaar is het
voortaan bovetidieti niogelijk oin conuiiunicatie iii besloten conuiiunicatienetwerken op te
neinen. Denk in dit verbalid niet name aan infonnatie-uitwisseling in besloten bedrij6- of
bedrijventietwerketi, zoals Intraliet, VPN (Virtual Privacy Network) of CMS (Content
Management Systeeni)13. Deze afgeschennde netwerketi zijn tiiet toegatikelijk voor een
breed ptibliek, doch slechts voor persotieel van het bedrijt-. Sonis dient er met een loginnaaill
en/of wachtwoord gewerkt te worden alvorens men toegalig tot het at esloten netwerk
krijgt. Samen 111et liet tappen vati teleconuiitinicatie wordt de voorgestelde tapbevoegdheid
oinschreven als 'onderzoek van conuinulicatie in geautoinatiseerde werken.' Het huidige
artikel 126m Sv. welk artikel op dit moment de teleconununicatietap regelt, zal gewijzigd
worden om de nietiwe aftapvortii te wettigen.14 Artikel 126m lid 1 Sv zalwaarschijnlijk als
volgt gefornizileerd worden:

hi  get,al i,ati t,erde,iki,N t'ati  em  inisdrilf als  0,1,scliret,e,1  i,i .inikel  67,  eerste  lid,  dat gezieli  zij,i  ,1,ird of de
Sa„te,111,1,41 litet cilitlere door cle 1,enlailite I,eg,11,e ,11istlrij,•ell eell entstige iltbretik op cle reclitsor,le oplei,crt, k,1,1
de o. icier vai, j,istitic. i,itlie,1 liet o,iderzoek ilit dri,tge,1,1 ior,le,1, ,1,111 eeti opspori,Ns,lilit,te,w,ir bet,e|eli dat
iliet ee,1 teclittiscli littlptilitlitel liiet i,oor liet ptibliek beste,11(le colli,litulic,itie die plailtsi,ilicit iliet Vel,litikill,ikilie

14111 de diellstell 14111 mi ci,iiibieder i,di, Mi cowmmicatieclieitst, itvrcit 01)elloiliell.
15

Het voorgestelde artikel vloeit rechtstreeks voort ilit artikel 21 juncto artikel 1 onderdeel (c)
vati het op 23 iloveniber 2001 tot stand gekonien en het op 1 jilli 2004 81 werkilig getreden
Cybercrinie Verdrag (CCV).16 Het genoenide artikel  1  lianteert een  ruinie  ititerpretatie  van
liet begrip sen,ia· pict,ider. Daaronder valt volgens het Verdrag miy public or pnvate e,itity that
provides to tisers of its sen,ice tlic ability to colmittinicate by "temis of d coi,ipitter systeiii mid miy otlier
etitity tliat processes or stores compliter data on belialf of stich coimmtitication sen,ice or tisers of sticli
sen,ice. Deze lezilig wordt door onze straRvetgever overgetionieti iii het voorgestelde artikel
12612 lid 1 onder (a) Sv:

13    Raadpleeg voor nicer uitlegover CMS <http://13.wikipedia.org/wiki/Cotitent_niat agenient_system>.
Surf voor nieer infortiiatie over Ititrajiet  Iiaar <http://id.wikipedia.org/wiki/Intrmier>,  en raadpleeg voor
extra inforniatie over een af*escheniid VPN-nenved <http://,11.wikipedia.org/wiki/VPN>.

14 Het  wordt  ilaar  ven\·achting bintien afzienbare  njd voor justitiele uistanties  niogelijk  op  basis  van  126ni  Si
besloten  Iienverketi niet  eigeti  niiddeleti afte tappen. De aanbieder  \·ati  her besloten  tietwerk  moet 0,·en-
gens wei de gelegenheid geboden wordeti oni eerst zelfafte tappen., iiiaar duidelijk moge zijii dat noodza-
kelijke tlisseilkonw ,·mi nemerkbeheerders onder toekomstige wetgeving niet altijd rereist zal zijii

15  Knnemikke,i U 2(}04/05, 26 671, nr. 7, Wijziging r·ati het Wetbock ran Strafrecht, het Wetboek rail
StraR'ordering en de Telecomiiiunicatiewet in verbatid met nietiwe otinrikkelitigen in de inforniatietech-
nologie (cotiiptitercrilizilialiteit II).

16 Het Cybercruiie Verdrag is raadpleegbaar op <http://cotivetitiotis.coe.int/Trean·/eii/Treaties/Hmil
/185.hon>.
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Iii deze *teliitg i,wrdt i,erst,1,1,1 o,ider:
,1.   a,1,11,ieder 141,1 eei, co,1,1,1,1,1icatieilie1ist: cle i,atit,trlijke persooti of red,tspe, 00,1 die iii de tlitoefe,Ii,ag pm,

Mi beroep  of bedriif a.m  de gel,ntiken  Mi  zij,1 dielist  de mogelijkheiti  l,iecit  te coimmi,ticere,i „tet  belit,lp

1„1,1 ee,1 gemitoiticitiseerd ti,erk,  0  gegeve,is  vent,erilt of opsta,it te,1  belioei,e t„iii mi zodmiige diellst of de
get,ntikers twi die dielist (. . -).

1.4 Aanleiding onderzoek

Deze stlidie vloeit inede Voort ilit de constaterilig dat er een illtomlatiegebrek en ergo brede
itdomiatiebelioefte bestaat. Dit is een wat vreenide gewaarwording oindat het hier om
uiterniate populaire opsporingsmiddelen bitmen otis stra6telsel gaat. Vooral het opsporings-
gericht tapperi is in ons land een opsporingsniiddel dat - ondanks de niet-geringe inbreuk op
de privacy van bitrgers - betrekkelijk mel gevorderd en geniachtigd wordt door een oBicier
van justitie respectievelijk rechter-cointiiissaris. Uit cijfers die bekend of vrijgegeven zijn,
volgt dat er in absolitte cijfers veel ineer getapt wordt in ons land dan buvoorbeeld in de
Verenigde Staten, terwijl er iti laatstgenoeind lalid aan de start van inijn onderzoeksperiode
een onbeperkte voorraad aan kritische infoniiatie over het opsporingsgericht tappen en het
onderzoek van telecoiilinzinicatie als zodanig lijkt te bestaan.
Voonioeinde vaststelling heefi nlij er toe aangezet een 'Vadeineci1111' op te stellen voor eeii
ieder die in de totstandkoming van liet hedendaagse strafvorderl k onderzoek van teleconi-
niunicatie gehiteresseerd is. Daartoe is voor wat betrefi ons strafstelsel de parlenientaire
geschiedenis met de belangrijkste wetsvoorstellen, wetten en andersoortig Kanienilateriaal
aangaande liet teleconitininicatieonderzoek bestudeerd, is literatuuronderzoek verricht, zun
relevatite rapporten en verslageti van bijzondere cotiUiiissies bekeken eii is door tiiij jzirispru-
dentie op het specifieke onderzoeksterrein onderzocht.
0111 niet uitslititend relaas te doen over de wasdoni van het strafvorderlijk telecoininunica-
tieonderzoek en de daarbij ontstane juridisch-historische knelpunten in Nederland, heb ik
lilijn onderzoeksvizier 111ede gericht op de Verenigde Staten. Op deze plaats nioet door niij
toegegeven worden dat ik een bijzondere voorliefle heb voor Amerikaans straf )rocesrecht
en de keuze van dit land grotendeels subjectiefis geweest. Los daarvati, wilde ik het strafvor-
derlijk teleconmizinicatieonderzoek van een land onderzoeken dat op het eerste gezicht geen
eilkele relatie en verwantschap illet het Nederlandse recht als zodanig en met telecoinniuni-
catieonderzoek in het bijzonder heeft. Door benadering van het Anierikaanse rechtsstelsel
wordt het wellicht eenvoudiger het Nederlandse teleconlinunicatieonderzoek op essentible
otiderdelen te plaatsen, te taxeren, te vergelijketi en wellicht zells te 111oderniseren. Rechts-
vergelijking lait toe, te leren uit ervaringen in het buitenland, de reacties van rechtspraak,
rechtsleer en praktijk op een bepaalde regle111entering te evalueren, de sociologische gevol-
gen van een bepaalde regeling voorafin te schatten.18 In deze context kan de benadering van

het Atiierikaatise strafprocesrecht vernietiwend werken en de ontwikkeling van ons eigeii
rechtssysteem bevorderen.

Iii deze studie wordt zoals betoogd het Nederlandse strafvorderl k onderzoek van telec0111-
iinitikatie atigezet wordeii tegen Anierikaanse rechtsregels op overeenkomstig terrein.
Hierdoor wordt duidelijk in hoeverre Nederlandse regelgeving qua strekking, opbouw en
systematiek overeetikomt dan wel afwijkt van de buitenlandse rechtsordering. Ook het

1-   Kulki'Smkketi II 2004/05, 26 671, lir. 7, Wijziging van het Werboek ,·711 Sn-afrecht, her Wetboek vali
Strah·ordering en de Teleconuinmicatiewet iii verbmd niet ilielnve oiitwikkelitigen iIi de infoniiatietech-
nologie (cotiiputercriniinaliteit ID.

18   W. Pititetis, bilcidi,W tot di· trdits·i,c,ge/#kitw, Leuven 1998.
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motief achter invoering van strafvorderlijke teleconununicatieregels en de achterliggende
belatigenafwegingen van strahvetgevers wordt inzichtelijk geniaakt. Alvast vooruitlopend op
de resultaten van het rechtsvergelijkend oiiderzoek kan opgenierkt worden dat ilit bestude-
ring van beide rechtsstelsels het besef voortvloeit dat het strafvorderlijk onderzoek van
telecomniunicatie in beide landen voor een substantieel gedeelte atialoog aati elkaar is.
Voorts wordt ditidelijk dat de rechtsregels onistreeks dezelfde periode en op basis van
dezelfde rechtsoverwegingen naar aanleiding van overeenkonistige ontwikkelingen in de
informatiemaatschappij ontwikkeld zijn. Dit is niin of nicer logisch onidat recht tot op
zekere hoogte reageert op techtiologische ontwikkelitigezi eti laatstgenoenide ontwikkeliti-
gen veelal een niondiaal karakter hebben.

Gesteld is, dat ik uit eigen onderzoekservaring al vrij snel tot itikeer kwain dat er iii tegen-
stelling tot oils land in de Verenigde Staten van oudsher veel nieer kritisclie inforniatie
beschikbaar is over strafvorderlijk onderzoek vati telecotiwitinicatie. Wat ik niet kon weten,
is dat er naar aanleiding van de terroristische aanslagen op Anierikaanse burger- eii over-
heidsdoelen d.d. 11 septeinber 2001 een vloedgolfaan infortiiatie over dit specifieke onder-
zoeksterreiti zat aan te konien en dat allerhatide bevroren daii wel sto6ge wetten iii strooni-
versnelling door de Anierikaalise wetgever goedgekeurd, aatigetionieti of opgewaardeerd
zouden worden tell faveure van opsporingsbelangen. Het was zaak orde iii de informatie-
chaos te brengen en overtollige infonnatie buiten het onderzoeksvizier te houden door de
aandacht slechts te focussen op enkele voor ons rechtssysteeni iliteressalite vraagitukken en
(rechts)ontwikkelingen. Wat iii ieder geval duidelijk werd is dat privacy niet lailger het
centrale aandachtspunt was. Daarvoor in de plaats kwamen de thetiia's (digitale) opsporing,
beveiliging van staatsbelangen, gegevetisuitwisseling tusseti overheidsdietisten en terroristiie-
bestrijding. Het traditionele evenwicht tussen privacy eii opsporing leek op het eerste
gezicht weggevaagd te zijn door eniotiotiele regelgeving eli de oorlogsverklaring tegen het
islamitische terrorisine en de radicaalislainitische terroristische netwerken. Wie privacy op
zijn voorhoofd had staan, tekende voor politieke zelfinoord. Intniddels is de opsporings-
stomi wat pan liggen en steken de kritische geluiden en privacyvraagstukken weer de kop
OP.

Meer kritische vakinfonnatie betekent autoniatisch ineer openheid van zaketi, ineer discussie
en nieer vraagstlikken. De bijzondere nieerwaarde van bestudering vati het Anierikaanse
recht volgt voornainelijk uit het feit dat er door Anierikaanse privacyorganisaties alsook
uiteenlopende overheidsiiistellingen nieuwe privacygerelateerde en technisch-juridische
vraagstlikketi gesignaleerd worden illet betrekking tot strafvorderlijk teleconlinitilicatieon-
derzoek. Deze vraagstukken vloeien hoofdzakelijk voort uit technologische vooruitgang en
de snelle groei tiaar een hetise inforniatie- en conununicatiesmienleving. Onidat vergaande
en snelle techliologische ontwikkelingen op het gebied van itiforniatie- en conmiunicatie-
technologie (ICT) zoals saillensmelting eli proliferatie van (innovatie)techilologieal eli
digitalisering toch vooral ook iliternationale processen zijn, doet zich de legitienie vraag wat
voor ons land geldt, zou kunnen ofjuist zou moeten gelden.

1.5    Centrale vraagstelling

Nieuwe tecluiologische ontwikkelingen binnen de telecominunicatieoingeving kunnen
vergaande gevolgen hebben voor de uiteindelijke uitoefening en afl)akening van strafvorder-
lijke bevoegdheden. De vraag litidt in hoeverre oils huidige strafstelsel rekening houdt met
nieuwe technologische otitwikkelitigen. De bestaande wetsartikelen die het opsporingsge-
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richt tappen en strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens regelen zun volgetis oilze
regering afdoende neittraal (techniekonafhankelijk) geredigeerd 0111 technologische groei op
te Vangeil.
In onderhavige studie wordt onderzocht of voornoemde aaimanie  tereclit is. Daarbij  con-
centreer ik inij niet ititslititend op de juridisch-technisclie knelptinten voor opsporend
Nederlmid, inaar onderzoek ik tegelijkertijd op welke wijze het bestaande privacy- en
beschenningsniveau  voor  burgers beftivloed wordt of dreigt te worden door technologische
voonzitgang. Het uitgangspiint van otiderhavige studie is dat er voortditrend een evetiwicht
dient te bestaan tussen privacy en opsporing en dat dit uiterst precaire evenwicht tussen deze
twee coilflicterende rechtsbelangen voortdurend door regelgevilig bewaakt en gewaarborgd
dient te blijven. Onderhavige studie gaat daannee ilit van eeii weloverwogen, verantwoord
bescherliihigstiiveali eii tracht opsporilig en privacy daartoe in evenwicht met elkaar te
houden.

Uit benadering van het Anierikaanse rechtssysteeni wordt ditidelijk dat de teclmologische
vooruitgang voor tal van nietiwe opsporings- en privacyvraagstukken zorgt en dat de be-
staalide regels illet betrekking tot het strafvorderlijk onderzoek van telecotilinunicatie vanuit
diverse invalshoeken onder druk konieii te staan. Er gaa11 in de Verenigde Staten steeds
nieer steminen op 0111 tot een hernieuwde inrichting van het strat orderlijk stelsel van
teleconlimmicatieonderzoek te konien. Oorzaak hiervan, is dat met de hitidige inrichting
onvoldoende rekening gehouden wordt met geavanceerde technologische ontwikkelingen
en de uiteindelijke gevolgen daarvan voor de opsporingspraktijk. Hierdoor wordt volgens de
Amerikaanse regering het opsporingsbelang aangetast. De overheid huldigt het standpunt dat
technologische vooruitgang in veel gevallen voor nietiwe opsporingsproblenien en -beper-
kingen zorgt. Privacyorganisaties nienen daarentegen dat door de technologische ontwikke-
lingeii het bestaande opsporingsarsenaal groeit waardoor het huidige eli wettel k erkende
beschenningsniveati ten nadele vaii bitrgers verstoord wordt.

Onidat technologische ontwikkelingen tegelijkertijd internationale processen zijii kom ik
voor wat betreft oils land tot de volgende centrale vraagstelling:

IiI  hoet,em  is  liet. cloor alle,lici, ide  tedi,iologisdie 0,1111'ikieeli,Weit, itodig  of tteliselijk de bestailitile  taptievoegd-
|teid eli de plic|it tot tectittisdie ,ificipb,iarlieitl ellerzijils eli de bet,oegdlieid tot oliderzoek 14111 i,erkee,sgeget,eils

citiclerzijds te lierstnictitremi?

Bij deze vraagstelling hoort een juridisch vertrekptint, het poneren van een denkbaar rechts-

probleem waaruit de centrale vraagstelling voortvloeit. Deze laat zich als volgt foniitileren:

Teditiologiselte poontitgcitig ka,1 iii co, Iibiii,itie itiet 011:e coittelitpor,ilite regelget,i,w leideli tot opsporitigsbeper-
kilig dill, 11'el tot privacyi,erstorn,g.

Het onderhavige werk is dus in wezen het resilltaat van een aantal noties en hierop volgende
ketizes. Zo is geconstateerd dat er betrekkelijk weinig kritisch inateriaal voorhanden is over
het Nederlandse strafvorderlijk onderzoek van telecotilliituiicatie. Hieruit inag geconclit-
deerd worden dat er een inforinatiebehoefte bestaat. Doel van onderhavige studie is alle
beschikbare infoniiatie over het strafvorderlijk onderzoek van teleconmninicatie te centrali-
seren iii dit boek 0111 daarniee tot een chronologisch overzicht te konien van de belatigrijk-
ste regels en ontwikkelingen op het terrein van het strafvorderlijk onderzoek van teleconi-
11111nicatie in ons land. 0111 niet alleen relaas te doen over de wasdoni van het strafvorderlijk
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teleconimunicatieonderzoek en de daarbij ontstalie juridisch-historische knelpiuiten iii
Nederland, is deze studie niede gericht op het overeenkonistige onderzoeksterrein in de
Verenigde Staten. Het onderhavige dissertatieonderzoek heeft daarnaast plaatsgevonden
vanuit de vaststelling dat zich in de Verenigde Staten met betrekking tot het strafvorderlijk
telecointiitinicatieonderzoek een aantal jitridische probletiien voor hebben gedaan of thails
voordoen die mogelijkerwijs ook in otis land op de wetenschappelijk agenda's geplaatst
zouden moeten warden.

1.6    Opzet van dit boek

Het grootste deel van onderhavige studie zal gewijd wor(len aan een chronologisch over-
zicht van de nieest elenient:tire regels betreffende het stratvorderlijk onderzoek vati tele-
conimunicatie in otis latid en dat van de Verenigde Staten. Daartoe zijn vati beide latiden de
parlenientaire geschiedenis met de belangrijkste wetsvoorstellen, wetten en andersoortig
inateriaal aaligaande het teleconununicatieonderzoek bestudeerd, is literatutir en jurisprti-
dentie bestudeerd en zijn uiteenlopende rapporten en verslagen van bijzondere conmiissies
bekeken die betrekking hebben op het specifieke onderzoeksterrein. De hoofdstzikken Avec
en drie vati dit boek verschaffen inzicht over de ontwikkeling vall het strafi,orderlijk onder-
zoek van telecotilliiunicatie iii ons land. Hoofdstilkketi vier en vijf verschaff n overeen-
konistige infonnatie, niaar dan nlet betrekking tot de Verenigde Stateti. In hoofistuk zes
wordt getracht beide rechtsstelsels op het terrein vati interceptiezAketi op hoofdzaketi nader
tot elkaar te brengen en waar niogelijk nlet elkaar te vergelijken en op waarde in te schatten.
hi genoeind hoofdstilk wordt in het bijzonder ingegaaii op de nieest elenientaire verwant-
schappen eii discrepalities tussen beide interceptiestelsels en konien een aantal onbeschreven
dilnensies van het strafvorderlijk onderzoek van telecotimizinicatie alstiog am bod. Tegelij-
kertijd worden in hoofdstuk zes een aantal onderzoeksketizes verantwoord. hi hoofdstuk
zevell vall onderhavige stuclie wordt een overzicht gegeven van een aantal techtiologische
ontwikkelitigen bintien de teleconmiunicatieoingeving die brandpunt van wetenschappelijk
onderzoek zoildell dienen te zijil. Uit het overzicht zal blijken dat deze nog te noemen
(technologische en inaatschappelijke) ontwikkelitigen de contemporaine inrichting van het
strafvorderlijk oiiderzoek van teleconmiunicatie ter discussie stellen. Vooral het traditionele
onderscheid tussen conununicatie enerzijds en verkeersgegevens anderzijds konit door
uiteenlopende otitwikkelbigen onder druk te stam. Deze druk ontstavt hoofdzakelijk door
het feit dat technische scheiding van allerhatide gegevetissoorten in geavanceerde en ultra-
moderne telecoimiiunicatienetwerken niet latiger een vaiizelfsprekendheid is.

Onderhavige studie is 4erond in janitari 2006. Ontwikkelingen nadien zijn niet nieer
nieegenomen.
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Hoofdstuk 2

Opsporingsgericht aftappen in Nederland

2.1 Inleiding

In dit hoofdsttik wordt onderzocht op welke wijze er billneti otis strafbestel de laatste

decennia is onigegaaii niet het juridische fenoineen opsporingsgericht aftappen. 0111 een
jitist beeld te voniien over de wijze waarop onze wetgever de afgelopen jaren het opspo-
ringsgericht tappen gepositioneerd en vonngegeven heeft, wordt naast straf(proces)recht
aandacht besteed aan telecolmillinicatieregels. Er zun nainelijk iii de loop der jaren uiteetilo-
pende bepalingen voor telecotilliiunicatieaanbieders ontwikkeld die in conibinatie niet de
stratPorderlijke aftapbepalitigen gelezen 1110etell worden. Denk in dit verbatid aan teleconi-
regels die techtiische aftapbaarheid trachten veilig te stellen en de daarvan afgeleide bijzon-
dere ineewerkplichten, inrichtingseisen, kwaliteitsnornien, capaciteitsnormen en budgettaire
verplichtingen voor telecommunicatieaanbieders. Monienteel zijn de bijzondere regels voor
de telecoinbranche gecodificeerd iii de Teleconiniunicatiewet en uitgewerkt in lagere

regelgeving.

Ik heb er voor gekozeii de tweeledige inrichting van ons aft:,preginie terug te vertalen naar
dit hoofdstuk. Daartoe is dit hoofdstzik onderverdeeld in een tweetal blokken.
Het eerste blok biedt een overzicht van de totstandkoininggeschiedenis van de 111eest ele-

inentaire stra&rocessitele tapregels. Markeerpunten vormen de invoering van de telefoon-
tapbevoegdheid in 1971, de toenemende druk op de eigenaardige plaats van de telefoon-
tapregeling binnen het GVO en de gebrekkige kwaliteit en onbepaaldheid ervan, de ver-
ruitiking naar teleconununicatietap in 1993, het genornieerd aftappen en proactief tappen
onder de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) vanaf2000, cryptografie en
de gevolgen daarvan voor opsporend Nederland.
Het tweede blok biedt een chronologisch overzicht van de bijzondere regels voor telecoill-
inunicatieaanbieders die onze strafwetgever ter onderstezining van de tapbevoegdheid de
afgelopen decennia otitworpen heeft. Daarbij wordt aandacht besteed am de opkonist van
de eerste meewerkplichten onder de Wet op de telecomnizinicatievoorzieningen. Boven-
dien wordt stilgestaan  bij het geheinie aftapoverleg op internationaal platfonii dat begin jaren
negentig floreert en de daaruit voortvloeiende Eitropese aftapresolittie uit 1995. Vervolgens
richt ik me op het beleidsvoomenien van 1996 waannee het tapbeleid in Nederland aange-

scherpt en geharnioniseerd wordt. Tot slot wordt aandacht besteed aan de Telecommunica-
tiewet uit 1998 eii de daarop gebaseerde lagere aftapregels.
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BLOK I - ONTWIKKELING STRAFVORDERLIJK TAPSYSTEEM

2.2 Nederlands eerste alluisterbepalingen

2.2.1 Terminologie

De strafwetgever bezigt in wetsvoorstel 8911, dat ik iti de volgende deelparagrafen stapsge-
wijs beschrijf, het inmiddels antieke rechtsbegrip 'aftuistereii'.19 Gezien de eetivoudige
inrichting vali de analoge telefoonotiigeving volstaat het aflitisterbegrip in de betreflende
Kanierperiode. Het telefoonverkeer van toen kati niet relatief sinipele handgrepen in de
operationele  kaliiers van het landelijke telefoonbedrijf der PTT of ergens op het tastbare
gedeelte van het telefi)onnetwerk met behulp van technische iniddelen onderschept en
elektronisch doorgesttiurd wordeti naar aangesloten tapkmiers van justitie. Ook bitrgers
kitnnen achter de inhoud van telefoongesprekken konien. Met een nietalen kleniliietje op
de juiste telefoonlijnen ken er in die tijd door een ieder afgeluisterd worden.2(' Eeti zogelie-
teli '0111zettingsslag', waarover later in dit boek ineer, is iii die tijd niet nodig onidat het
technisch onderscheppen van het telefoonverkeer direct de oorsprotikelijke inhoud van de
telefoongesprekketi oplevert. Het digitaliseritigproces of het gebruik van geavanceerde
versletitelprogralimia's is nog verre toekonismiuziek. Ook de entree van alidere telec0111-
illimicatieiniddelen, convergentie van fiincties en dietisten, ontvlechting van diensten eti
dienstbesturing en tot slot het huwelijk tussen coinnizuiicatie- en infortiiatietechtiologie
zlillen nog een poos op zich laten wachten. Oin deze reden volstaat het door de wetgever
gebezigde afluisterbegrip ruiin  twilitig jaar. 21

2.2.2    Wetsvoorstel 8911

Eind jareii zestig wordt het wetsvoorstel Nadere regels ter bescheriizitig van het telefoonge-
1lheini bij de Tweede Kamer ingediend:- Dit wetsvoorstel traclit de persooillijke levenssfeer

van burgers 111eer beschennitig te bieden tegell techtiische (ailziister)middelen die deze
levenssfeer iii toenemende inate bedreigen. Tegelijkertijd wordt voorgesteld regels op te
iienien die de ilizet van technische afluisteniziddeleti ten koste van de persoonlijke levens-
sfeer van burgers otider strikte voorwaarden en ten favezire vati gewichtige belangen legiti-
meren. Het ingediende wetsvoorstel berust op de algeniene rechtsovertuiging dat het
telefoongeheilii strafrechtelijk beschernid dient te worden, tiiaar dat deze besclieniiilig -
tegen de achtergrond van het bestam van andere zwaarwegende belangen - nooit een
absohmt recht kati inhouden.
Op basis van dit algemene uitgangspunt worden strafrechtelijke regels voorgesteld die het
voor een ieder verbieden in de hoedatiigheid van een derde, d. w.z. een niet-beoogd coin-

19   hi dit boek wordt zoreel mogelijk het inoderne en techiliekonafhalikelijke teleconuiizitiicatiebegrip 'affap-
pen' get,ezigd. Alleen iliet betrekking tot de wat oudere wetsvoorstellen (o.a. telefoontapregeling 1971) eti
jurisprudentie wordt de inmiddels achterhaalde terni 'afluisteren' gebruikt. Laatstgetioeind begrip bet)erkt
zich tot het techtiisch onderscheppen vall telefoongesprekketi, het otiderscheppell eti optietiieii rati de
nienselijke stem die van punt A naar pimt B over telefoonverbindingen ga:it.

20   Tot de jaren tachtig vilidt het aflitisteren van telefootigesprekken plaars itiet behulp vati alhwator dips. The
Anierican Heritage® Dictionary of the English Language (Fourth Edition 2000) onischrijft het begrip als
vo*·. A spritig-loaded dip ivitli serrated jaivs, ofte,1 used to make telliporary elearical colinectioils. Rmdpleegbur op
<http://www.bartleby.coin/61/22/A0212250.html>.

21  Het afluisterbegtip wordt twee decennia later door de opkonat van borengenoenide onmikkelingen
geleidelijk aan ven·angen door her iii verschillende opzichten modemere begrip 'afiappeti'.

22   Kumysmkketi II, 1967/68,8911, nrs. 1-2.
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tinuiicatiepartner, heinielijk telefoongesprekken af te luisteren 111et een technisch hulpinid-
del. Deze regels werken hoofdzakeluk door in horizontale verhoudingen. Tegelijkertijd
wordt een beperkt aantalsittiaties voor ogen gehouden waarbij een inbreilk op het telefoon-
geheini buiten de strafbaarstellitig valt. Denk hierbu aan het afluisteren van telefoongesprek-
ken voor de goede werking van de telefoondienst, het afluisteren van telefoongesprekken
voor de opsporing van strafbare feiten, het aftuisteren van telefoongesprekken voor de
veiligheid van de Staat en tot slot gevalleii waarbij 6611 der teleconliminicatiepartners stiekem
opdracht geeft  tot  liet  afluisteren  vati  de  atidere  coinmunicatiepartner(s).  Het  afluisterverbod
geldt bovendien niet voor draadloze telefonie. Deze coimiiuilicatiewijze kati zonder techni-
sche inspaiming door eeii ieder af eluisterd worden en verdient bugevolg geen strafrechte-
lijke bescherniing. Het wetsvoorstel wordt in 1971 tot wet verheven en treedt kort daarop
in werking.23 Hierna zal uitvoeriger ingegaan worden op de ititgaligspunten van het voor-
noenide wetsvoorstel.

NIEUWE VERBODSBEPALINGEN
Iii de nieinorie van toelichting van het nieziwe wetsvoorstel wordt gesteld, dat naar alge-
mene rechtsovertuiging het telefoongeheini wettelijk bescheniid dient te worden, dat deze
beschenning al op een aantal plaatsen gestalte heeft gekregen, tiiaar dat de huidige wetgeving
onvoldoende rekening houdt met de ontwikkeling van de techniek.24 Even later volgt een
toelichting op deze bevindingen:

'De bestaande bepalingen gaan (...) en·an uit, dat het aftuisteren van telefoongesprekken
buiten mede ·eten  van de deelneniers daaraan praktisch alleen niogelijk is door of 111et

medewerking van het personeel van de telefoondienst.  (...) De moderne techniek heefi
echter apparatuur onow·ikkeld, u'aardoor ook buiten de telefoondienst om gesprekken

kunnen worden afgeluisterd. (...) Ten opzichte van deze niogelijkheden vertoont de hui-
dige wetgering derhalve een leenite.

,25

Ter opvzillitig van deze leenite wordt voorgesteld algetiiene verbodsbepalingen iti het
Wetboek van Strafrecht op te netiien die het alliiisteren van telefoongesprekken door
burgers stratbaar stellen. Zo verbiedt het voorgestelde artikel 1392 Sr burgers de inhoud van
een telefoongesprek met behulp van een technisch niiddel af te litisteren. Bovetidien ver-
biedt artikel 139b Sr de inhoud van een telefoongesprek aan derden kenbaar te 111akeii
indien nieti redelijkerwijs mott vennoeden dat deze gegevens door wederrechtelijk afluis-
teren verkregen zijn. Beide strafbepalitigen worden in een later stadizi111 vennitiktiierd,
daarover volgt later 111eer.

Zoals de naam vati het wetsvoorstel al prijsgeeft handelt het hier om nadere regels ter be-
scherming van het telefoongeheiin. De stralivetgever heeft in een vroeger stadiuin een aantal
strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht opgenomen die telefoongesprekken van enige
strafreclitelijke bescherniing voorzien.26 De belangrijkste stratbepalingen in dit verband zijn
de artikelen 371 tweede lid, 374bis en 375 van het Wetboek van Strafrecht. Deze bepaliti-
geii behoren tot de titel over anibtsniisdrijven en laten zich het best onischrijven als gedrags-
codes voor anibtenaren werkzaain bij de PTT. hi de ogen van de wetgever vormen kort na
de Eerste Wereldoorlog niedewerkers van dit staatsbedrijf de grootste bedreigitig voor het
telefoongelieitii. Oindat het telefoonnet nog niet geautoniatiseerd is, kzintien telefoonge-
sprekken enkel tot stand komen via persooiilijk optredeii van medewerkers van het staatsbe-

23  Sm. 1971,180
24   Ivmiersmkkcii U 1967/68,8911, tirs. 1-2, p.3
25 1,1£111
26      Wet van  19 niei  1922,  Stb.  313.
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drijf. En hier wordt het telefoongeheiin volgens de stralivetgever het meest bedreigd. 0111
deze dreiging op te vatigen otitwikkelt de strafwetgever gedragscodes voor personeel in
dienst bu het telefoonbedrijf.
Deze oude strafbepalingen vornien overigens allesbehalve een verbod op het aflitisteren van
telefoongesprekken.-- In de ineniorie van toelichting op het wetsvoorstel 8911 wordt opge-
merkt  dat  een  verbod  in  de  sittiatie  van  1922,  waariti  het  telefooiiverkeer  zich  door  ttissen-
konist van een schakeljuffrouw a peelde, weinig zinvol zou zijn geweest.28 Dat
telefooninedewerkers destijds op tanielijk grote schaal ineelitisterden is volgens de wetgever
zelfs onvermijdelijk geweest voor een goede afwikkeling van het telef onverkeer.29
Op dit moment geldeti de hierboven genoeinde bepalingen uit titel XXVIII inzake ami)t-
inisdrijveii, ziu het iii af ezwakte vorni, nog altijd. Bij de wet van 26 oktober 1988 (Stb. 521)
zijn een aantal bepalingen gedeeltelijk afkesteind op de verzelfstatidiging vati de PTT en de
geleidelijke liberalisering van de teleconimunicatietilarkt als zodanig. Naast het wetsbegrip
'anibtenaren' wordt in de artikelen 372 t/111 375 Sr het 1110dernere begrip 'persoon' gebe-
zigd. Artikel 375bis Sr wordt door de Teleconmninicatiewet ongeveer tien jaar later op-
nietiw gew zigd. Naast anbtetiaren vallen voortaan ook 'persotien belast tiiet het toezicht of
de dienst tell behoeve van een openbaar teleconmiunicatienetwerk of opetibare telecom-
niuilicatiedienst' onder de strafbaarstelling. In het 91211hatigige wetsvoorstel Coniputer-
criminaliteit II wordt voorgesteld de genoenide artikelen op het gebied van ambts:iiisdrijven
te laten vervallen.30 Iii plaats daarvan wordt een viertal nieuwe artikelen voorgesteld (artike-
len 27361-d Sr) waariti het begrip 'ainbtenaren' niet nicer terug konit en vervatigen is door
het begrip 'persotien: Bovendien wordt voorgesteld de bewtiste artikelen over te hevelen
naar Titel XVII en na artikel 273 Sr in te voegen. De wijzigiiig zal plaatsvinden 011idat
mibtenaren door de snelle ontwikkeling op de teleconmninicatieinarkt iliet latiger actief
(zullen) zijn biniien de telecoiimizinicatiesector. Grote rol daarbij speelt de op handen zijnde
liberalisering van de postinarkt iii EG-verband.31 Eeti extensieve ititleg van de strafbepalin-
gen, iii het bijzotider van het achterhaalde begrip 'ainbtenareii: waarniee tot op de dag van
vandaag ook werkneniers van privaatrechtelijke rechtspersoizeii oiider de reikwudte van de
strafbepalingen vallen, zal daarniee nog iiia,ir van korte duitr zijn. Het wetsvoorstel 111aakt

bovendien duidelijk dat aatibieders van mailingdiensten. althans het personeel ervall, strafb;tar

zijn watineer ongevraagd de niailboxeii van abotinees ingezieti wordt. 32

GRENZEN TELEFOONGEHEIM
Naast de hierboveii besproketi uitbreiditig Vall de strafrechtelijke beschenning vaii het
telefoongeheini wordt voorgesteld bepaalde inbreziketi op het telefoongeheitii wettelijk toe

2-   De regels zien in die tijd toe op het verbod de ilihoud \·mi een a ewikkeld telefootigesprek door te sluizen
aan derden (onberoegd   tot  ketillistienling).   Telefootigesprekketi  wordeti in eerste instatine  ellIel  be-
schenitd tegen schetiding van mibtelijke geheinihoudplichteti. Pas tia het rmi kracht worden \mi wets-
voorstel 8911 wordt deze so:afrechtelijke beschertiling uitgebreid.

28   Kal,tersmkka, Il 1966/67,8911, nr. 3, p. 5
29   Vergl. Ka,limmkketi U, 1966/67,8911, lirs. 1-2, p. 2
30    Kal,tersmkkett Il 1998/99, 26 671, tirs. 1-2.

31    Kallictsttikkal II, 1998/99,26 671, ilr. 3, p. 38-39.
32 I,/MLp. 33. Op basis van her voorgestelde artikel 37·Id Sr niogen Inteniet Ser,·ice Providers niet zonder

toestenmiilig in de niailbox vali huti aboilnees kijketi Hoewel deze niailboxen zich op de eigen cotiiptiters
(tiiailservers) \·mi de patibieders van deze diensteti bevitideti eti daanire iii eigendo,ii toebehoreti aati de
amibieders, wordt het ketinistienien of ovenienien van mailboxen door personeel vmi de elektroidsche
tx)staanbieder onder het „·ets,oorstel iliettenlili gekwalificeerd als het „,ederreclitelijk billnendringeti vali
geautoniatiseerde LI·erken.
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te staali. Dit volgt uit de redactie van het voorgestelde artikel 1392 Sr.33 Zo wordt geen
strafrechtelijke beschemiing geboden tegen het aftappen van draadloze telefonie. De straf-
wetgever is van nieiiing dat deze vorni van teleconlininiicatie geen bescherniilig verdient
oindat draadloze telefonie eetivoudig onderschept kati worden. Radiosignalen verplaatsen
zich ilimiers via de vrije ether (lucht, voorgesteld als drager van radiogolven) en kuimen
over het algenieeti vrij geniakkelijk uit dit pitblieke doinein geplitkt worden. Er bestaat
bijgevolg geen redelijke privacyverwachting ten aanzien vali deze vortnen vati telecoiilliiu-
ilicatie. Ook de sittiatie, waariti een vati de conilintizicatiepartliers de alidere34

cointnunicatieparttier heitzielijk afiapt of laat aftappen, valt niet onder strafrechtelijke be-
schenning van het telefootigeheiin. De wetgever acht het niet de taak van het strafrecht 0111
degene, die ten onrechte een persoon voor betrouwbaar houdt, te bescheniien tegen het
doorgeven van confidenties.
De strafwetgever is naast deze sitliaties waarin strafrechtelijke beschenning uitgesloten wordt
van niening dat de strafrechtelijke beschenning van het telefoongeheini iii bepaalde gevallen
zal dieneti te wijken voor andere gewichtige belangen, die eveilzeer of nog iii sterkere illate
erkentiing door het reclit hoeven.35 Zo blijkt uit het desbetreffende wetsvoorstel dat de
niogelijklieid dient te blijven bestaan voor een telefooninaatschappij bepaalde telefoonge-
sprekken voor de goede werking vall de aangeboden telefoondienst steekproefsgewijs eruit
te  lichten eli  af te luisteren.  Op deze wijze kan de beheerder van een telefoondienst  storin-
gen in het netwerk opsporen of de kwiliteit van geluid testen. Bovendien kan een gelegiti-
nieerde inbreuk op het telefoongeheitii geniaakt worden voor de veiligheid van de Staat:

'De werkzamnheid ten behoeve van de veiligheid van de Staat is een onikiisbaar onderdeel
van de overheidstaak bij de verdediging van het grondgebied en van de democratische
rechten en vrijheden tegen aantasting door een van buiten koniende of binnenlands ope-
rerende vijand.  (...) Dat rechtens de mogelijkheid nioet bestaan (...) telefoongesprekken
afte luisteren, staat voor de ondergetekenden dan ook boven twijfel'.36

Verderop in de toelichting wordt opgenierkt dat de beslissing over het afluistereti van
telefoongesprekken bij veiligheidsonderzoeketi niet iti handen vati een rechter kan worden
gelegd. Deze beslissing dient genoinen te worden door de hoogste politieke autoriteiten, de
betrokken niinisters. Het wetsvoorstel sluit hierbij aali bij de praktijk. Tot slot wordt niet het
nieuwe wetsvoorstel voor het eerst de niogelijklieid gecreterd onder bepaalde oinstandighe-
den het telefoongeheim te laten wijken voor opsporingsdoeleinden. Er dient volgens de
strafwetgever een 111ogelijkheid te bestaan de irihoud vall telefoongesprekken ten faveure
van strafvorderlijk onderzoek te achterhalen. Daannee is de telefoontap als strafvorderlijk
ailitistenniddel een feit. De nietiwe opsporingsbevoegdheid wordt geregeld in artikel 125g
SV.

2.2.3   Telefoontap (1971)

Artikel 125g Sv belichaanit de uitzondering die wordt voorgesteld voor strafvorderlijk
onderzoek. De uiteindelijke redactie van het bewuste wetsartikel ziet er als volgt uit:

33   Kiuitelsnikke,1 H 1966/67,8911, tirs. 1-.2. Zie wat betreft huidige regelgeving artiket 139c, meede lid,
sub 1 Sr.

34      Zie   in  dit  verbatid  K,mic,smkkeit U 1966/67,  8911,  tir.  3,  p.  6.   Daar  is  de  volgende  passage  opgenomen:
'Het heeft geen zin dit te verbieden; degetien, die zich ran deze conwiunicatievorm bedienen, beseffeti
trouweils, dat deze niogelijkheid toi aflitistereti besciat.'.

35   K,mw,snikkm U 1966/67, 8911, nr. 3, p. 3
36   Ide/11, P·7

23



STRAFV( )RDERLUK ( )NDER.ZI )EK VAN TELE('c )MMUNIc'ATLE

Tijdens het gerechtelijk rooronderzoek is de rechter-comi,iissaris bevoegd, indien het onderzoek
dit  dringend  \ordert  en  het  een  niisdrijf betreft, .,aar,·oor roorlopige hechtenis is toegelateii,  te
bepalen,  dat  telefoongesprekken,  ten  wizien  „·aan·ati  het  vemioeden kan  bestaan,  dat  de  rer-

dachte  erami  deelneenit,  door  een  opsporings:unbtenaar  i,orden  afgeluisterd  of opgenotiien.  Van
het alluisteren  of opnenien wordt binnen  vier en twintig  uren  proces-z'erbaal  opgetijaakt.3

Artikel 125g Sv legt de nietiwe opsporingsbevoegdheid volledig iii handen van de rechter-
coiiwiissaris. Deze beslist vail ambtswege of de alluisterbevoegdheid al dati niet toegepast
wordt m een gerechtelijk vooronderzoek. Buiten het gerechtelijk Vooronderzoek kali de
telefootitap niet ingezet worden en in die zin vornit het gerechtelijk vooronderzoek de
coi,ditio si,ic qtia 1,011 voor toepassing van de aflitisterbevoegdlieid. De rechter-conuiiissaris is
biniien dit vooronderzoek belast met de rechtniatige ititvoering van de afluisterbevoegdlieid
en verantwoordelijk voor het bewaren en vernietigen van de verzanielde tapgegevens. De
feitelijke uitvoeritig wordt doorgaans opgedrageti aati gewone opsporingsanibtenareti, die op
lizin  betirt  technische bijstand krijgen van 11iedewerkers  van het staatsbedrijf der PTT.38  Uit
de redactie van artikel 125g Sv volgt verder, dat er lotiter afgeluisterd inag worden indien
het opsporitigsonderzoek toeziet op niisdrijven waarvoor voorlopige hechteilis is toegelaten.
Bovelidieli niogen alleen die gesprekken afgelitisterd wordeii waarvati vennoed wordt dat
de verdachte eraan zal gaan deehieinen. Tot slot dient het otiderzoek de inzet vati het
ailitisteniiiddel driligend te vordereti.39 Aaii het noodzaakvereiste zijn bij de totstatidkotiiing
van het wetsotitwerp nauwelijks concrete overwegingen gewijd.40 Wel geeft de 111einorie
vali toelichtnig bij wetsvoorstel 8911 (telefoontapregelitig) een indicatie voor wat onder
'dringend vorderen' verstaan kan worden:

Auigezien bij de roorbereiding en uitroering vati de operaties van 11iisdaadbenden de
telefooii een grote rol speelt, kan het tioodzakelijk zon in het belang van de bestrijding
van ziwire cnniitialiteit o.a. nicer aniislag te geven bij het alluisteren w·an telefoongesprek-
ken:'

De concrete uitwerking die Melai c.s. aan het concept 'dritigend vorderen' geven, konit
neer op de idee dat toepassitig van de teletoontap nodig is, onidat het gegronde verinoedeii
bestaat dat op atidere wijze de 'waarheid' iliet of zeer nioeilijk acliterhaald kan worden. 42
Deze itivtillitig vati het noodzakelijkheidvereiste kotiit niijns inziens neer op het vereiste van
een redelijke eli billijke belatigenafweging, waar met name het beginsel van proportionaliteit
een rol speelt. De rechter-conmiissaris zal bij toepassitig van het opsporingstiiiddel inoeten
afu,egen of de waarheid niet op een niinder iligrijpende wijze achterhaald kati worden.  Dit
laatste in het buzonder ten faveure van privacybelangen. Indien dat in alle redel klieid niet
lijkt op te gaaii, niag door de rechter-conmiissaris ambtshalve gekozen wordeti voor toepas-
sing van het zware opsporingsmiddel. Uit de toentilalige tappraktijk volgt dat iii gevalleti
waarbij de verdachte ondemissen aatigehoudeti is, in bepaalde arrondissementen de vaste
afspraak tlissen opsporingsanibtenaren en rechters-cotimiissarissen bestaat, dat de opsporitigs-

3-  wet \·311 7 april 1971, hotidende eidge bepalitigen tot bescherniing vmi de persoonluke leve,issfeer, Stb.
1971, 180.

38  Zie ook PJ. \'211 den Hour, Het ,#hilsten71 1,1,1 tchymie'spn'kke,i ,tls dittulgimddel.· Ect, itiqi,isitoir tntit· iii hi't
Nalerittictsc sm#ivnicniwstelset, in: Post Scripami Reeks, Aniheni 1989. p. 21.

39    Bijl. Hand. 11 1969/70, 9419, tir. 8, p.2
4'   Vali deti Hout 1989, p. 16.
41   Bul. Hmd. 11 1966/67,8911, nr. 3. p. 7.
42   Vali deti Hoilt 1989, p. 16.

24



2. OPSPI )R.IN(:S(,ERIC:HT AFTAPPEN IN NEDERLAND

aiiibtenaren iii afivachting van het oHiciele bevel tot beeitidiging van de tap alvast 'de stekker
uit het stopcontact  trekken'.43

De wet vati 1971 kent geeti beperkingen wat betreft de ditur van het opsporingsgericht
tappen. Ook een verlengingsregeling, een tiotificatieverplichting en tot slot een gerijpt reclit
op controle van de geniaakte batidoptiatiien door de verdediging ontbreken iii de regeling
vati 1971. Wel bestaan er regels wat betreft het verzanielde aflitisterniateriaal. Zo bet)aalt liet
nieuw ingevoerde artikel 125h lid 1 SV met zoveel woorden dat processen-verbaal en andere
voorwerpen, waaraan een gegeven kan worden ontleend dat is verkregen door 125g Sv,
veniietigd dietien te worden zodra vaststaat dat zij niet (latiger) van belang zijn voor het
lopende opsporingsonderzoek. Hien'an dient zonder uitstel proces-verbaal opgeniaakt te
worden. Met 'andere voorwerpen' wordt gedoeld op geluidsbanden. De vernietigingsgrotid
geldt ook iii het geval de afluisterinfoniiatie afkonistig is van verschonitigsgerechtigden.
Aftitisterinfomiatie die iii het verdere otiderzoek gebruikt zal worden dient, liadat de door
de rechter-coillmissaris gestelde geldigheidsdmir van de niachtiging is verstreken of het
afittisteren op bevel van de rechter-conmiissaris is beeindigd, afgegeven te worden aan
laatstgetioenide. Het nog aanwezige afluistermateriaal kan bestaati uit gelitidsbanden en
uitgetikte tapverslagen. Uiterlijk op het tijdstip waarop de beschikking tot sluiting van het
gerechtelijk vooronderzoek onherroepelijk wordt, voegt de rechter-co111171issaris de reste-
rende afluisterstukken bij de processtukketi.

2.2.4    Waarom afluisterbevoegdheid?

Door tedmologische ontwikkelingen koiiit de regering nEt regels die btirgers een straf-
rechtelijke beschenning bieden tegen het ongeoorloofd afluisteren met behulp van techni-
sche niiddelen door iziedeburgers. Recente ontwikkelingen in de techniek maken het
hiniiers mogelijk dat nu, naast medewerkers van een telefootiinaatschappij, in feite iedereen
in staat is een telefoongesprek af te luisteren en daarniee van de inhoud erv:iii kennis te
nenien. Dit vornit een acute dreiging voor het telefoongelieini en inaakt invoering van
nieuwe regels, in de zin van algeniene verbodsbepalingen, volgens de strafwetgever noodza-
kelijk. De vraag kan gesteld worden waarotii ilaast de verbodsbepalitigen een strafvorderlijke
tapbevoegdheid ingevoerd wordt. Ter verdediging van de juridische verankering van de
telefoontap als opsporingsbevoegdheid wordt in de toelichting op het wetsvoorstel opge-
nierkt, dat iii eeii afgeronde regeling van de waarborging van het telefoongeheim een
opening iii het stelsel van besclieniiing teii dienste van een zo hoog te waardereii belatig als
de strafrechtspleging echter niet kan ontbreken. Er dient niet andere woorden voor opspo-
ringsonderzoek een inbretik op het strafrechtelijke telefoongeheim mogelijk te zijn.
Uit de nieniorie van toelichting wordt niet geheel duidelijk wat nu precies de ratio achter de
invoering van de strafvorderlijke afluisterbevoegdheid is. Wel wordt gesteld dat er een
strafvorderlijk belang bestaat die de uitzondering, geniaakt voor strafvorderlijk onderzoek,
rechtvaardigt. Hieronder zal blijken wat dat strafvorderlijk belang wellicht (niede) heeft doen
ontstaan en zal blijken, dat de inrichting van de toeninalige telecotimiunicatieonigeving
1110gelijk een beslissende rol bij het ontstaan van een strafvordertijke afluisterbevoegdheid
gespeeld heeft.

hi de jareti dertig van de  twilitigste eeliw neenit de PTT het besluit 0111 het gehele telefoon-
verkeer te autotiiatiseren.44 Als redenen voor aittoinatisering worden aangevoerd, dat de

43   Zie Kan dell Holit 1989. p. 22.
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dienstverlening uitgebreid moet worden, de oude telefooncentrales hun capaciteitsgrenzen
bereikt hebben en de verwachtilig bestaat dat zowel het aantal abonnees :tls het telefoonver-
keer zal gam toenenien.45 Namnate de automatisering vordert, wordt steeds 111eer

telefootiverkeer af0ewikkeld via deze autoinatische telefooncentrales. De telefonistes zijii
voor de akikkeling van een telefoongesprek ten gevolge daarvan overbodig gewor(len. In
1962 valt het doek voor de telefoniste waimeer een Gronings dorpje als laatste op het
geatitoiiiatiseerde telefoonnet wordt aangesloten.46 Het voorgaande houdt iti, dat op het
111O111ellt van introductie van de allitisterbevoegdheid in 1971, het telefooimet volledig
geautoniatiseerd is. De vmag doet zich voor of de guig naar volledige autoniatisering een
beslissende factor heeft gespeeld bu invoering van de alluisterbevoegdheid. Wat hierna
beschreven wordt wijst in deze richtilig. Voordat het telefoontiet geautomatiseerd wordt, is
het de telefoonjui oziw die zorgt dat een telefoonverbinding tussen de twee gesprekspart-
ners tot stand konit. ZU treedt daannee op als schakeldienst. Gebleken is, dat er voor tiiede-
werkers van een telefooimiaatschappij iii de periode voorafgaande 0211 de autoiiiatisering
geen verbod op het afluisteren van telefoongesprekken bestaat.47 Sterker nog, er bestaat iii
die tijd bijzondere regelgeving waantit volgt dat inedewerkers van een telefoonniaatschappij
op de hoogte kzinnen zijn van de itihoud van eeii door hen afgewikkeld telefoongesprek.
Zo bepaalt artikel 14 vati de Telegrnf- en Telefoonwet, dat een niet het openbare telefoon-
net gevoerd gesprek kan worden geweigerd of gestuit, wantieer de inhoud van zo eeii
gesprek in strijd wordt geacht  met de veiligheid  van de Staat, de openbare  orde  of de goede
zeden.48 De strafrechtelijke beschermilig van het telefoongeheilii bestaat tot dan toe
voornaliielijk in de wettelijke garantie dat de telefoondieiist de wetenschap welke 11ij over
het telefoonverkeer verkrijgt, niet wederrechtelijk zal overdragen. 49

V66r itivoering vati de telefootitap bestaat er een bevoegdheid waannee een oEcier van
justitie inliclitingen kati vordereti over telefoonverkeer.5° Artikel 100 lid 3 Sv bepaalt:

Ieder die ti,erkzaa,1, is bij eelie i,istelli,1& 1411, teleplio,tie, geefi i,1 liet ge„at v.,11 liet eerste W ter zake va,1 alle

verkeer lietii,elle 4100) titssilieliboitist 14111 die i,istelli,ig is geschied, .imi deii 05cier 1„111 jitstitie op dietis
51

1,0,·delitig de door deze,i getifitsc|ite i, ttic|iti,tgeli.

44  Iii 1930 wordt het PIT-plan voor volledige autoniatisering door de Staten-Generaal goedgekeurd. Een
lokaal en geatitomatiseerd gesprek zal 2,5 cent gaan kosteii. hi 1931 wordt Nederlarid verdeeld hi 22 dis-
tricten. Er is  tiog geen autoniatisch telefoonverkeer tussen de districten niogelijk. Medio jaren dertig „·ordt
geatitoiiiatiseerd telefootiverkeer tussen districten geleidelijk ami 1110gelijk

Bron <http://ww ·.xs4111.nl/--etitraiti/phones/dth/>.
45 <Http://www.niitsconi.ill/>.
46 1<le,11.
4-  Wei bestond een bijzondere geheinihozidplicht voor niedewerkers vati een telefotiische instelling. Deze

vilideti ,\·e onder nieer terug iii mikel 23 van het Ruksreglenient, een op grond vati artikel 16 ,·ati de
Telegraaf- eii Telefootiwer (1904) vastgestelde algenietie niaatregel van bestutir. Als gevolg vati dir artikel is
het \·oor niedewerkers i·mi de telefbotidienst, ill overeenstenmiing met hun aitibtseed ofbelofte, verbodeti
elke i nededelilig te doen over telefooigesprekkeii anders dan aan hen die tot kentiisnenling bevoegd zijii

48  Duidelijk illoge zon dat dit artikel naarniate de atitoniatiserilig volgt 81 beteketiis afileenit, al blijft her
'nieeluisteren 06,·el uitlitisteren door niedewerkers vmi een telefoidsche instelling' tot op de dag van vati-
daag een legitienie uitzondering op het strafi,echteluke aflitisten·erbod.

49   Kilitelsmkke,1 H 1969/67,8911, nr. 3, p.5.
54   Op basis vati deze bevoegdheid kati een officier van justitie itllichtingen over telefoonverkeer vorderen.

Qua strekking konit deze bevoegdheid overeen niet het huidige artikel 126n S\·. Laatstgenomid artikel
regelt het straf\·orderluk onderzoek vgui verkeersgege,·ens. Otiderzoek van verkeersgegevens concentreert
zich op de uiterlijke kennierken vali teleconmitulicatie. hi hoofdstuk 3 staar deze bevoegdheid centraal.

51    Artikel 100 werd tilet de in\,oerii,g i,mi het nietiwe Werboek ,·mi Strafvordering in 1926 opgenotiien. Het
derde lid werd zelBratidig ilige\·oegd 81 het Oorsprotikelijke Regeringsont\verp van 7 april 1914.
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De redactie vati dit artikel laat heel wat ruitnte voor interpretatie waardoor er op parlemen-
tair niveau al vrij stiel een discussie over de exacte en gewenste invulling van genoemde
inlichtingetiplicht ontstaat. Iii de Tweede Kanier wordt de min of nieer logische vraag
gesteld of de ntitne reclactie van artikel  100  lid 3  Sv tot het gevolg zou hebben,  dat iti de
praktijk ook de hilioud  van afgewikkeld telefoongesprek gevorderd of gevraagd kon wor-
den.52 Net als de redactie van de bewziste bepaling laat ook het alitwoord van de betrokken
111inister ruitiite voor discussie:

'Uit het derde lid vioeit niet roort, dat de officier van justitie beanibteti der telefoilie tot
,53het afluisteren van gesprekken zoit kunnen nopen.

Hiennee lijkt een vordering tot het verschaffen van de inhoud van eeti toekonistig telefoon-
gesprek te zijii uitgesloten.54 Op grond van artikel 100 lid 3 Sv is het tiaar het oordeel vaii de
minister blijkbaar niet 111ogelijk het telefoonbedrijf te verplichteii inhoudgegevens te verza-
nielen door toekonistige gesprekken af te luisteren en de inhoud ervati op schrift vast te
leggen  en de ilitortiiatie later  af te staan  aaii justitiepersoneel.  Daarniee  is  nog niet gezegd  dat
deze gegevensverzanieling in de toeninalige praktijk ook niet op vrijwillige basis inag
plaatsvinden.55 De redactie van artikel 100 lid 3 Sv en de bewoordingen van de minister
staan deze wijze van gegevensverzanieling op het eerste gezicht niet in de weg. Aan de
andere kant kan afgevraagd worden of er iiberhaupt inhoudgegevens gevorderd kuilnen
worden. Eeti expliciete afbakening tussen inhoudgegevens en verkeersgegevens wordt
nainelijk niet geinaakt. Zowel het antwoord van de niillister als de redactie van artikel 100
lid 3 Sv bieden nauwelijks soelaas. Maar ook al zou deze afbakening geinaakt zijn, dan
bestaat nog altijd de mogelijkheid, dat vrouwelijke tussenschakels betiaderd worden met het
ve,zoek de inhoud van een door hen iii het verleden afgewikkeld gesprek vrij te geven.
Daarbij stuiten de vragende opsporingsinstanties overigens wel op praktische problenien,
onidat opsporiligsinstanties iii dergelijke gevallen in grote mate afhankelijk zijn van de
geheugencapaciteit van de vroilwelijke tussenschakels. Wellicht dat opsporingsainbtenaren
dit probleein uit de weg zijn gegaan door tussenschakels aan te sporen personen over een
bepaalde periode gericht  af te litisteren  eti  bepaalde zaken daartoe op sclwift vast  te  leggeti.

Het bovenstaande niaakt duidelijk dat de telefoonjuffrouw een interessante nieuwswaarde
bezit die op een relatief eenvoudige wijze benut kali worden.  Het is volgens mij  zeer goed
inogelijk geweest dat de strafvorderlijke autoriteiten ook daadwerkelijk gebruik hebben
geniaakt vali de telefoonjuffrouw als iliteressante nieuwsbron. Een specifieke afluisterbe-
voegdlieid is hierdoor, althans zo lijkt het, lange tijd niet vereist. Met het wegvallen van de
telefoonjuffrouw als schakeldienst door het telefooilnet te autoniatiseren valt tegelijkertijd de
mogelijkheid voor strafvorderlijke autoriteiten weg om op een relatief eenvoudige wijze
achter de inhoud van historisclie dan wel toekonistige telefoongesprekken te geraken. Dit
kan de aanleiding geweest zijn een nieuw strafvorderlijke bevoegdheid in het Wetboek van

52    Kailte,stlikirt, U 1917/18,77, tir. 1, p. 38.
53    Ic/(711.

:4   Vers#. B.J. Koops, Straftiorderlyl: o,ider,oek t,mi teleco,imititic,itte  1838-2002, het grellst,611: tlissell opspomig e,1

pm'ary, Deventer 2002,  p.  110-111.
55      De  ,·raag  litidt ofer  ilidernjd  Gberhaupt  sprake  kon  zijti  vati  vriji,·illige  nieewerking aan  opsporingsonder-

zoek.  Inimers, als staatsbedruf viel  de PI-r direct onder stipenisie \'6111 de overheid.  Een  weigeritig niee  te
Everken aan opsporingsonderzoek behoorde in de toemilatige praktijk wellicht niet echt tot de mogelukhe-
den.
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Strafi,ordering op te nenien. Echter, het bhjft gissen naar de daadwerkelijke inotieven achter
56

de invoering van het nietiwe dwangniiddel.

2.2.5 Geen directe afuisterbevoegdheid

Iii 1967 wordt het wetsvoorstel Enige bepalingen ter bescherming tegen het niet een tech-
nisch hulpiniddel afluisteren en opneinen van gesprekken (wetsvoorstel 9419) ingediend:
Dit wetsvoorstel probeert net zoals wetsvoorstel 8911 de persoonlijke levenssfeer van bitrgers
van enige beschenning te voorzien, zij het dat met dit wetsvoorstel niet het telefoongelieitii
wordt beschernid, niaar niondelinge gesprekken. De afluistervonn bij directe c.q. monde-
linge gesprekken wordt ook wel aangeduid illet de tenn 'direct alluisteren: Het adjectief
'direct' slaat zowel op de wijze van comniuniceren als op de wijze waarop coinniunicatie
onderschept wordt. Het betreft hier mondelinge gesprekken die onafhankelijk van de
telecotimiunicatie-illfrastrlictlizir plaatsviliden. 0111dat de comlnunicatie hier, in tegenstel]ing
tot telefoongesprekken, niet over de teleconmiutiicatie-infrastructinir afgewikkeld wordt,
verschilt bovendien de wijze waarop de conununicatie onderschept wordt van het afluiste-
ren van telecotimninicatie. Het allitisteren van niondelinge c.q. directe gesprekken kan
onafliankelijk waar 111en zich ophoudt plaatsvinden inet hulp van kleine technische appara-
ten ofwel geheinie microfoonges. De pliats van onderschepping vornit niet een tastbaar
interceptieptint bintien het teleconmiunicatienetwerk, niaar lift mee naar de plaats waar de af
te litisteren personeti zich opliouden. Er wordt niet 'op a tatid' aiketapt, niaar iii de directe
oingeving van personen aliFluisterd. Het accent van strafbaarstelling ligt op het gebruik van
een technisch iniddel 0117 daarniee het onderscheppen van de niondelinge gesprekken
mogelijk te niaken. Het stiekem achter een deitr afluisteren van een 'live' gevoerd gesprek of
het zonder toestetimiing afluisteren van 66n der deelneniers van een telefoongesprek, zonder
daarbij gebruik te 111aken van een technisch hulpiniddel, valt buiten de strafbaarstellitig. Het
van niond-tot-oor afluisteren wordt weliswaar een 'inoreel dkeurenswaardige handelswijze'
geacht te zijn, 111;lar wordt niet gezien als een onaanvaardbare itibreuk op de persoonlijke
levenssfeer dat enig ingrijpen van de wetgever vereist.58 Daarbij is het niet van belang ofhet
gesprek al dati niet een vertrouwelijk karakter dreagt. Ook al kati een mondeling gesprek
tegelijk als een priv6-gesprek aatigenierkt worden (er zijn privacybevorderende tiiaatregelen
getronen) dan nog blijft degene die onderschept straffeloos in het geval de onderschepping
enkel niet de inenselijke zintuigen plaatsvindt. Men is pas strafbaar indien de vertrouwelijke
coiimizinicatie met een technisch apparaat opgevaligen wordt. Het gebruik van een aftuister-
apparaat zorgt er voor dat het afluisteren een agressief karakter krijgt waartegen de burger
bescheniid dient te wor(len.59 Er wordt wat betreft de stratbaarstelling van het direct afluiste-
rell van gesprekken een tweetal situaties van elkaar onderscheiden. Allereerst de sittiatie
waarin een niondeling gesprek gevoerd wordt  iii een woning, besloten lokaal of er£  Daar-
naast de situatie waarin zo een gesprek elders wordt gevoerd. Hier valt te denken aan

56   Zo bestant er in de periode roor*amide ami de itivoerilig vati de strafvorderlijke aflitisterbevoegdheid heel
i,·at cotimiotie o\·er het aflitistereti vati relefoongesprekketi door de Bititienlmidse Veiligheidsdienst. Dit zou
de wetge\·er aangezet kittineii hebben toch niaar wat wetgevetide activiteiten te gaan ontpooieti op het ge-
bied \·mi afluisten\·etge\big. Als het aflitisteren vali telefootigesprekken door de BVD (hedendaags: AIVD)
een wettelijke grondslag moet hebben, dati geldt dit zeker joor strafvorderlijke autoriteiten. Zie voor nicer
i: forniatie hierover Hans Oude Breuil, 'Van acl· erklap tot telefoontap: een oiiderzoek tiaar de totstilid-
koniing, toepassing en werking van de bepalingen betref nde her allitistereti van telefooilgesprekketi', ili:
Ne,lerl.ituise Politie Acitilmitie, 1984.

5-   Kaitie,snikketi H 1967/68, 9419, nrs. 1-2.
58   ISmic,snikkeii H 1967/68,9419, nr. 3, p. 5
59 Lic//1
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gesprekken gevoerd  iii  niet  besloten  lokalen,  op de opeiibare  weg of op  een  open  terreili. 60

Voorgesteld wordt, dit te regeleli in de artikeleti 139A Sr eli 1398 Sr.61 Met deze twee
11ieinve afuisterbepalingen wordt eeti nietiw niterceptieverbod voorgesteld; tiaast het door
burgers heinielijk en wederrechtelijk aftappen van telefootigesprekken wordt voorgesteld liet
direct afluistereii vati niotidelinge gesprekken strafbaar te stellen. Voor de veiligheid vaii de
Staat wordt door de wetgever een uitzondering geniaakt. Dit houdt iii dat de geheitne
dienst op basis vati de artikelen 139 A en B Sr de bevoegdheid bezit 0111 111otidelilige
gesprekkeii vaii bi,rgers niet een techiiisch apparaat af te luisteren. De artikelen  139 A eii B
Sr bevatteti daarentegen geeii uitzondering voor opsporitigsonderzoek. hi de inemorie vati
toelichtitig wordt hierover liet volgende opgenierkt:

'Vati een dringende behoefie ami afluistereti eii opnenieti  ·ati gesprekken als opsporiligs-
niiddel bij de strafvordering is tot dusverre iii ons latid iliet gebleken. Reeds op verschei-
dene plaatsen in deze memorie zzerd vastgesteld, dat door afluisteren raii pri\'6-gesprek-
ken bijzonder diep in de persootilijke le, enssfeer wordt doorgedrongeti en dat er dan ook
dwingende redenen nioeten zijn daartoe :tan de overheid de be\oegdheid toe te kentien.
(  . .) hidien 111.11. zn'are,  in  georganiseerde  ronii  bedreven  criminaliteit,  zoals  berovitig
ran batiketi eii handel in verdovetide liliddelen, grote afiiietiiigen zou aannenien en rede-
lijkemijs zou zon te verwachten, dat het hulpiiiiddel vati afluisteren \:91 gesprekken een
belatigrijke bijdrage zou k,intien leveren tot de bestrijding daarvan, zou er naar het ge-

,62roelen van de ondergetekenden amileiding zijn de thans bereikte conclusie te bezien.

2.2.6    Sanienvoeging en vernuniniering

Uiteindelijk wordt op parlenientair niveau besloten de twee tot 1111 toe besproken wets-
voorstellen 8911 en 9419 (sailien inet het niet besproken wetsvoorstel 9649) smnell te
sinelteii tot dn wetsvoorstel.63 Het nieuwe wetsvoorstel draagt als titel Enige straibepalingeti
tot beschenning van de persoonlijke levenssfeer.64 Door deze constructie te volgen vindt
venitinitiiering piaats van een aantal oorspronkelijk voorgestelde bepalingen. Zo wordt de
strafbaarstelling op het gebied van het afluisteren vati telefoongesprekketi tia satiietivoeging
iii  plaats  van  13961  ST 1111 cetitraal geregeld  in artikel  139c Sr.  In de artikelen  1392 en  139b  Sr
wordt na sanietivoeging de stratbaarstelling vaii het direct aflitistereti vati niondelitige ge-
sprekken vervat. Artikel 139a Sr regelt daarbij het verbod op het bitmenshuis afluisteren van
gesprekken. Artikel 139b Sr bevat de strafbaarstelling vati het bilitenshitis afluistereti van
niondelinge gesprekken. Dit was eerst geregeld Li de artikelen 139A en 1398 Sr. Artikel
139d Sr stelt het feitelijk plaatsen van een hiterceptieapparaat stratbaar indien deze plaatsing
gebetirt niet het ooginerk dat het geplaatste apparaat als hulpiniddel voor het afluisteren van
niondelinge  gesprekken  of het  afiappen  van  telefoongesprekketi  zal  gaan  dienen. Het artikel
konit iii plaats van het oorspronkeluk voorgestelde artikel 139C Sr (wetsvoorstel 9419).
Belmigrijk is te weten dat de wettekst van artikel  139d Sr en het daarvoor voorgestelde  139
C Sr gelijklitidend is, inaar dat de reikwijdte van beide artikelen verschilt.65 Dit heefi te

60      Kintic,snikke,i U 1967/68,9419, nr.  3. p.  5
61    In de coelichtilig op het wetsontwerp wordt opgenierkt dat nier betrekking rot de plaats \·ati in\·oeritig vati

deze sMafbepalitigen amisluiting is gezocht bu de suafbepalitigen voorgesteld ui het wets\·oorstel Nadere
regels ter bescheniiing \mi het telefootigeheim (no. 8911)

62   Kante,snild:e,1 LI 1967/68,9419, tir. 3, p. 6.
63   Knile,snikkel, II 1969/70, 8911, Briefhoiidende intrekkilig ,·ati het wetsvoorstel.
64      Killic,sn,kke,i H 1969/70,  9419,  tir.  6.
6:   De volledige redactie van zowel artikel 139C Sr als artikel 139d Sr ziet er als volgt uit:
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maken met de ietwat ongelitkkige woordketize vali de toeimialige wetgever. In beide
strafbepalingen wordt het woord 'gesprekken' gebezigd. Daarbu zag de strafbaarstelling vati
artikel 139C Sr enkel toe op niondelitige gesprekken. Na sanienvoeging en vernitilitnering
van artikel 139C Sr tot artikel 139d Sr wordt de strafbaarstelling uitgebreid naar telefoonge-
sprekken.66 Ook artikel 139e Sr is het uiteitideluke restiltaat vati verniuilinering. In dit
nieitw voorgestelde artikel worden de geluklitidende artikelen 139D Sr (wetsvoorstel 9419)
en 139b Sr (wetsvoorstel 8911) saiziengevoegd. In dit artikel wordt onder nicer het doorge-
veii van interceptieapparatitur stratbaar gesteld indien 111en weet of redelijkenvijs nioet
vernioeden dat de daarop vastgelegde gegevens door wederrechtelijk alluisteren of atiappeli
verkregen zijn. Daarnaast stelt artikel 139e Sr de situatie stratbaar waarin een persoon be-
paalde gegevens opzettelijk  aan een  ander bekend niaakt  waarvan hij  weet of redelijkerwijs
moet vernioeden  dat deze gegevens door wederrechtelijk afluisteren  ot- aftappen  verkregeti
zijn. Net zoals het hiervoor besproken artikel 139d Sr wordt met het nieuwe artikel 139e de
uitbreidilig van strafbaarstelling vali mondelitige gesprekken naar telefoongesprekken voor-
gesteld:

2.3    Tappen uit een ander vaatje?

Begili jaren taclitig wordt er binnen de juridische wereld iii toeiietiietide niate getwijfeld gati
de  positie  van de telefoontap bitinen ons strafbestel. Met nalne de vraag  ok- het  opsporings-
gericlit tappeii iliet gil liaar 'geheiinziimige karaktereigenschappen' wel past bi111ien het
gereclitelijk vooronderzoek - waar de verdachte als procespartij aangemerkt wordt - treedt
daarbij sterk op de voorgroiid.

2.3.1 Ongewenste inquisitoire trekjes

In de literattizir wordt de telefoontap steeds vaker als eeii otigeweiist 'inquisitoir trekje'
68bilineli het gerechtelijk vooronderzoek gezien. Het heiinelijk aftuisteren van

teletoongesprekketi  zonder  dat  de  afgeluisterde  persoon  hier  iets  vati  af weet, is noodzakelijk
voor eeti ef ctieve toepassilig vati het dwaiigniiddel, 111aar past niet binnen het gerechtelijk
vooroiiderzoek waarbij de verdachte als procespartij, en niet als voorwerp van onderzoek
aangeinerkt wordt. Dat de verdachte zo spoedig mogeluk op de hoogte gesteld moet wor-
den vati de aard en de oinvang vati de tegeti heni gekoesterde verdenkitigen is een eis die,
zou hij strikt worden nageleefd. het nut van de tap volledig tellietdoet.69 Het kali iliet de
bedoeliiig van de strativetgever zijn geweest dit middel oizi georganiseerde misdaad op te
sporen door toepassing van andere bepalingen van het gerechtelijk vooronderzoek illusoir te
niaken.70 Het heitizelijke karakter van het opsporingsiiiiddel staat op gespannen voet met de
inforniatiefitnctie die de vordering tot instelling van een gerechtelijk onderzoek voor de
verdachte niet zich ineebrengt en het begilisel van iliterne opetibaarheid. Het heinieluke
karakter van de telefootitap volgt in prilicipe al uit de regeling vall de tapbevoegdheid. Zo
hoeft de officier van justitie volgens artikel 125h lid 3 Sv het verzainelde en bovendien

Met gevangenisstraf van  ten hoogre zes numideti of geldboete vmi ten hoo*te nvititigduizend gulden

„·ordi gestraft hij die niet het oogijierk dat daardoor eeti (cs'i,rrk Indjn airsiveritigl wederrechtelijk \,·ordt
algeluisterd of opgenoniell, een techilisch hillptiliddel op eeti bepaalde piaals aanwezig doet zijil

66    Almietsnikketi H 1969/70, 9419, nr. 4, p. 9.
6 - ICiclit.
68   Zie ook vati den Hout 1989, p. 29-35.
69   Vatiden Hout 1989, p. 38.
"    Van Veen in zijn noot bij Hoge Raad N 1983/784.
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betekenisvolle taptiiateriaal pas iiadat de sluiting van het gereclitelijk voorotiderzoek oillier-
roepelijk is geworden aaii de processtitkken toe te voegen.71 De rechter-coniti,issaris hoeft in
het geval er getapt is geen niededelitig ex artikel 30 lid 2 Sv aan de verdediging te doen dat
het procesdossier onvolledig is. Eilel deze illededelitig zou het nut van de tap kuiuien
reduceren.32

2.3.2 Efrectief aftappen binnen  GVO

Doordat de telefootitap bilinen het gerechtelijk vooronderzoek gepositioneerd is, wordt de
toemnalige opsporingspraktijk genoodzaakt uit te wijken naar taptiiodellen die geeii afbretik
doen agui de inquisitoire trekjes en de effectiviteit vati het opsporingsgericht aftappen. Deze
tapconstrticties niogen aan de andere katit niet iii strijd zijn inet de strafprocessuele GVO-
regels. $0111111ige atitetirs zijll van inening dat hier gesproken kan worden van kunstig
aftappen, andere autezirs bezigen zelfs de term 'duikinethoden' of soortgelijke begrippen.
Laatstgenoenide typering gaat volgens niij te ver. De toeilinalige opsporingsinstanties hebben
door de eigenaardige positie van de telefootitap bitmen ons strafbestel louter gezocht naar
een praktijkgerichte oplossing waarbij (1) het rechtsbeschennende kader van het gerechtelijk
onderzoek zoveel en zo lang niogelijk ten gunste van de verdachte gehandhaafd blijft, en (2)
tegelijkertijd de effectiviteit van het opsporingsgericht afiappen ten gutiste van de opspo-
rnigsautoriteiten gewaarborgd blijft. Hieronder wordt kort ingegaan op deze noodzakelijke
tapinodellen.
De officier van justitie dient doorgaans een tapvordering bij de rechter-coniniissaris in
wailtieer er een vermoeden bestaat dat er zwaardere strafbare feiten gepleegd zijn door een
of nxerdere personen. Artikel 125g Sv bepaalt in dit verband dat het opsporingsgericht
tappen toegestaan is wanneer dit opsporingsiniddel dringend gevorderd wordt, het 0111 een
inisdrijf handelt waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, en er ten aanzien van de
telefoongesprekken het veniioeden bestaat dat de verdachte era:IIi zal deehienien. Indien aan
deze vereisten voldaan is zal de rechter-conimissaris de ingediende tapvordering van de
officier van justitie goedkeuren en op vordering van laatstgenoemde een gerechtelijk voor-
onderzoek starten waarbitlnen onder zijn leiding en op zijn bevel getapt zal worden. Myjer
constateert dat het vanuit het oogpittit van effectieve illisdaadbestrijding al gaiw verleidelijk
is 0111 ook na de beeilidiging van de tap de openbaarheid zoveel niogelijk te 111ijden.74 Dit
kan volgens de auteur op uiteeillopende manieren. Zo kan het gebeuren dat op het moment
van de taphandeling(en) de naani van de verdachte nog niet bekend is bij de tappende
instanties. Iii zzilke gevallen wordt er 'Niet op Naam' (N.N) getapt. Zolang er nog geen
verdachte is, kan het gerechtelijk vooronderzoek anoniem blijven. Zodra de identiteit van
de a etapte pers0011 vaststagit, nioet de oBicier van justitie oniniddellijk een nadere vorde-
ring houdende aanwijzing vati de verdachte ex artikel 181 lid 3 Sv indienen.7, Een praktisch

1 Zie ook A.E. Harteveld, De redite,·-co,imtiss,ins iii strq/5,11:mt, e,ikele onatteretide besdioicit,49£11, Arnheni 1990,

P. 90.
2 Idel"·
3    Zie daartoe J.A. Kratietiberg, 'De telefootitap iti de roorstellen vati de Conlmissie-Mooils'. AA,  ,·01. 40

(1991) aft. 2, p. 127.
4    E. M)jer, 'Een getapt niati', iti: B) deze simd imi zaketi (Opstelle,i cia,webodat actii A.L. A*Lit), p. 315, 1983.

-5      Iii  HR  22  decetiiber  1981, D.D. 82.139 oordeelde  de  cassatierechter  dat  de  opvatong  dat  bewustilateriaal
verkregen in het kader z·an een gerechtelijk voorotiderzoek tegen eeti otibeketide verdachte voordat coli-
fonii artikel 181 Iici 3 Sv een nadere vorderuig diende te geschieden, niet gel)mikt mag worden, geen steun
rindt in het recht. Iii zijn arrest vati 2 miart 1982, Nj 1982, 460 heefi de Hoge R.aad echter uitgetilaakt, dat
de onistatidigheid dat een gerechteluk  vooronderzoek tegen eeti otibeketide dader geheel of gedeeltelijk
heeft plaatsgehad gedurende een periode, waariti de persooti regen wie later de ven·olgitig \%,ordt gencht al
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niiddel 0111 ervoor te zorgen dat de verdachte zoveel inogelijk in het ongewisse wordt
gelaten is het nioedwillig achterwege laten van de aativullende tapvorderitig ex artikel 181
lid 3 Sv. Ook wanneer er een tap tegen een met ilaine aangewezen verdachte iligezet
wordt (tap op naam), bestaan er in de praktijk talvan wegen oni de opsporingsgerichte ilizet
van  de  tap niet of pas laat kenbaar te liiaken am de a etapte verdachte. Zo wordt de ano-
nimiteit van het gerechtelijk vooronderzoek gewaarborgd door strak vast te hotiden aan het
feitelijke en juridische kader dat door de vordering tot gerechtelijk vooronderzoek is gescha-
pen.76 Er wordt door de rechter-cointnissaris zo lang niogelijk volgehouden dat de ver-
dachte zich nog niet schizldig heeft geniaakt am het strafbare feit waartoe de tap ingezet is.
De bestaande regelgeving eist slechts dat de rechter-co1711niss:iris de verdachte infortizeert
over het tegen hetii lopende gerechtelijk vooronderzoek en de aard c.q. omvang van de
verdenkmg zodra het belang van het onderzoek dit toelaat. De niededeling dat er getapt is
kan daannee teii glinste van het opsporingsbelang tot kort voor sluiting van het gerechtelijk
onderzoek gedaan worden. Een niethode oni ervoor te zorgen dat de verdediging onbekend
blijft illet het tegen heni vemclite taponderzoek doet zich voor wallneer vast staat dat de
verdachte niet zal worden vervolgd. In dergelijke gevallen kan de rechter-conmiissaris de
06cier van justitie ititlokken dat laastgenoeinde hetii bijvoorbeeld de oiliciile inededelitig
doet dat van verdere vervolging wordt afgezieti. De rechter-cotimiissaris kan vervolgens de
afgetapte verdachte op een zodanige wijze oproepen dat deze niet voor hein zal verschijnen.
De noodsprong bestaat volgens Myjer int eeii bijgevoegd brietje waarin met zoveel woor-
den staat vernield dat het oin een zitiver fornieel horen gaat in eeli oud onderzoek dat
verder niets heeft opgeleverd en dat de opgeroepen persoon niet verplicht is daartoe voor de
rechter-coninlissaris te verschijnen. De aitteur stelt vervolgens dat zelfs in de gevallen waarbij
de verdachte vervolgd wordt mogelijkheden bestaan de verdachte onkundig te laten van het
feit dat hu getapt is. De politie zal, als het even kan, proberen de tap niet 'uit te spelen' en
het bewijs ook zonder  dat de verdachte illet de door hem ok- anderen gevoerde gesprekken
geconfronteerd wordt, rond te krijgen.77 De tapinforniatie speelt in dit verband voornanie-
lijk een tactische en helemaal niet bewijsrechtelijke rol. Als de resterende processtukken tot
voldoende bewijs lainnen leiden kan de rechter-conlmissaris de tapinfonnatie als irrelevant
voor het verdere verloop van het onderzoek besteinpelen en deze inforniatie vernietigen ex
artikel 125h lid 1 Sv. Het strafdossier wordt daannee aanzienlijk uitgedund waarna het niet
vreeiiid is dat er ter terechtzittilig allesbehalve over de tap gesproken wordt. Deze prakt k
van het zoveel niogelijk achter gesloten deitren opsporingsgericht abappen versterkt bij
velen het gevoel dat het heinielijke dwangtiiiddel niet goed past bituien het gerechtelijk
vooronderzoek.

2.3.3 Tapvoorstellen Coninlissie-Moons

Op 13 september 1988 wordt bij ministerieel besluit de Conitnissie lier king Wetboek van
Strafvordering (Conitnissie-Moons) ingesteld.78 Een van de taken van de werkgroep betreft
advies uit te brengen over de bestaatide inrichting van het gerechtelijk vooronderzoek. Op 5

als verdachte was aan te merketi, ertoe k,m leide,i datwat op grond van het gedirretide die periode gehouden
onderzoek aan bewus is vergaard niet voor her be„·Us nug worden gebezigd. bi het recht is volgens de
Hoge Raad geen stetin te \·itiden i·oor de opvattitig dat getioetiide o,ilstalidigheid nioet ieiden tot iliet-011t-
vankelijkheid van het OM.

-6 Coninlissie herijking Wetboek van Stn,R·ordering,  Hemicitilig Miii het ge,rdiwljk loomkie,zoek, Anlheni,
p. 111.
M)jer 1983, p. 315.

8  Stcrt. 1988, 199·
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september 1990 kotiit de Conmiissie inet een rapport waarin diverse wijzigingsvoorstellen
gedami zijn.79 Deze voorstelleii hebben zichtbare gevolgen voor de dinsterbevoegdheid ex
artikel 125g Sv. Vijfiiiarkeerptinten uit het rapport van de Conunissie-Moons zijii:

A.  De tapbevoegdheid dient uit het gerechtelijk vooronderzoek te „orden gelicht.
B. Voor toepassing vati de tapberoegdheid dient er sprake te zon v;Iii een stribaar feit dat

een emstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.
C.  Ook andere personen dan de verdachte dienen afgetapt te kunnen zordell.
D. Geldingsterniijn van 4 weken.
E.  Invoering van een wettelijke mededelingsplicht.

De Cointilissie-Moons is van oordeel dat uitoefening van de alluisterbevoegdheid 1110gelijk
dient te zun op vordering en onder leidmg van de officier van justitie. Om dit doel te
bereiketi wordt de bevoegdheid uit het gerechtelijk vooronderzoek geliclit. Het gerechtelijk
vooronderzoek vonnt niet latiger de co,iditio sine gita 1,0,1 voor toepassing vati de aftuisterbe-

voegdheid en de rechter-coininissaris wordt op grotere afst:md van het opsporingsonderzoek
gezet waardoor deze rechtsfiguur geen actief toezicht en itivloed ineer heeft op de feitelijke
uitvoering van de afluisterbevoegdheid. Dit laatste wordt overgelaten am de ofEcier van
justitie. Op basis van de Commissievoorstellen wordt de rot van de officier van justitie wat
betrefi het opsporingsgericht afiappen dus flink verruinid: hij heeft voortaan in de opspo-
riligsfase de spelleiding over van het afluisteren en zal bijgevolg de uitoefening van de
opsporingsbevoegdheid dienen te toetsen aan de geldende aftitisterregels. In wezen lioudt
het voorstel tot loskoppeling een bestendiging van de alluisterpraktijk in.80 Door de
afluisterbevoegdheid los te koppelen van het gerechtelijk vooronderzoek ontstaat de nioge-
lijkheid buiten het gereclitelijk vooronderzoek gesprekken af te luisteren. Wel dient de
rechter-con1171issaris de vordering vooraf (en periodiek)  goed te keuren middels een sclirifie-
lijke machtiging.81 Men zou kininen stellen dat de rol van de rechter-c0111111issaris terugge-
bracht is tOt 111achtigingsrechter en periodiek toetsingsrechter.
0111 geen afbrezik te doen aati de rechtsbescherming van de verdachte stelt de Coiiiinissie
voorts een mededelingsplicht ofwel notificatieplicht voor. De verdachte dient zodra het
afluisteren gestopt is en het lopende onderzoek dit toelaat van de inzet van het opsporings-
middel op de hoogte gesteld te worden.82 Door het wegvallen van het door het gerechtelijk
vooronderzoek geschapen beschermingskader en de leidinggevende positie van de rechter-
conimissans in genoeind kader kaii afbretik worden ged:tan aati de cotitrole van de rechter-
cotimiissaris op de juiste toepassing van het opsporingsgericht aftappen. De C01711nissie-

79      Conmussie  herijkit151990
80   Vg|· Harteveld 1990, p. 108. De autetir spreekt over lege g.v.0.'s: 'Ili de praktijk wordt in een aannenielijk

aantal gevallen binnen een gerechtelijk vooronderzoek slechts een beslissing niet betrekking tot een
dwangiiuddel, zoals het aflitisteren van telefootigesprekketi, genonien. De aard vmi dit dwatigniiddel brengt
niee, dat het gerechtelijk vooronderzoek zoveel niogelijk bzziteil de,·erdachte om gevoerd ii·ordt. hi zo'n
tap-g.v. o. gel,etirt dits bu voorkeur iliets aliders dan het verlenen vati de tilachtiging tot afluisteren.'

81 Overigens heeft de rechter-conmiissaris nog weI de mogelijkheid om tudens het gerechtelijk vooronder-
zoek anibtshalve her aflitisteren \·an telefoongesprekken ie bevelen. De Commissie stek voor dit te regelen

in mikel 125j Sv, Zie daartoe Comnussie herijking Wetboek van Strali·ordering, 1990, p. 161.
82 Zie daartoe E. Myjer, 'Nadere kwaliteitseisen by het tappen', 111: NgM 13 (1990), p 712-713.

M,jer ziet graag dat er alsnog eeii uiterste ternlijn aan de notificatieplicht wordt gesteld onidat de clattsille
'zodra het belang \·ati het onderzoek ziilks toelaat' ilaar zon oorded te niini is watuieer er buiten het ge-

rechtelijk voorotiderzoek gempt is. Het voorgestelde artikel 125k bepaalt tianielijk etikel dat iiidien ee,i ge-
rechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgehad de mededeling uiterluk op het tijdstip \\·aarop het gereclitelijk
,·ooronderzoek is gesloteii of geditidigd moet,r·orde,1 gedami.
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Moons stelt daarom voor het afluisteren te binden aati een geldingsteniiijii. Na liiachtigitig
door de rechter-comtinssaris kan er door opsporingsambtenaren inaxitnaal voor een periode
vati vier weketi oimf ebroken afgeluisterd worden. Is de gestelde duisterperiode van vier
weken niet toereikend, dan zal er door de 06cier van justitie opilieuw een vordering tot
aftappeti bij de rechter-conunissaris ingediend dieneii te wordeti.83 Pas bu een eventuele
verlenging van de afluisterbevoegdheid kai de rechter-coimnissaris de eerdere uitoefetiing
van de bevoegdheid marginaal toetsen. Wordt eeti afluisterbevel door de rechter-conmiissa-
ris afkewezen, dan staat hoger beroep voor de o cier vali justitie opeii. Een bevel tot
aftitisteren kai volgens de Cotiniiissie wordeti gegeven, itidieti:

a.  blijkt van een verdenking van een misdrijfals onischreven in artikel 67, eerste lid Sv,
is begaan, dat gezien zijn aard, ofhet georganiseerde verband waarin het is begaan, of
de saliienhang met andere begane niisdrijven, een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, en

b.  het bevel redelijkenvijs nodig is voor het aan de dag brengen rati de r,·aarheid.

Uit onderdeel (a) volgt dat er op basis van de voorstellen alleen kan wordell aigetapt indien
het gaat 0111 een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelateii en het strafbare
feit tegelijkertijd eeti ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Laptstgetioeinde eis is
nieuw en hoitdt eeti aatischerping iii van de categorie van strafbare feiten ter zake waarvan
de afluisterbevoegdheid geoorloofd is. Dat er speke is van een emstige inbreuk op de
rechtsorde kan onder nieer afhatigen vati de aard van het strafbare feit of het georganiseerde
verbatid waarbintien het strafbare feit is gepleegd. De Conlinissie-Moons neemt het voor-
schrift dat het aftuisteren beperkt dient te worden tot die gevallen waariti redelijkerwijs te
verwachteti is dat het gewenste doel niet via een alternatieve weg bereikt kati wordeii of
walineer eeti alternitieve route wel 1110gelijk is, niaar toepassing van ervali zou leiden tot een
onaativaardbare  vertragilig of coniplicering vati  het opsporingsonderzoek,  over itit de richt-
lijnen van de HoofdoBicieren van Jiistitie uit 1984. Met deze extra voorwaarde dient bu het
tappell aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldaan te worden. Door de
rechter-cotilliiissaris  zal achterat- getoetst worden  of de  waarheidsvinditig  niet  op  eeti  nihider
ingrijpende iiiatiier vastgesteld kon worden.
De Conuilissie stelt verder hi haar rapport dat er niet alleen afgelitisterd moet kitimen
worden itidien het vemioeden bestaat dat de i,erd,idite aan de teleconunuilicatie deellieenit.
Bij de inzet vaii het opsporingsniiddel staat de opsporing van eeii strafbaar feit centraal. De
Commissie is vall illening dat zelfs in de gevallen waar de verdachte al is gatigehoudeii, de
waarheidsvinding voortzetting van het opsporingsniiddel kan vereisen. Bovendien is de
Coniniissie-Moons van oordeel dat toepassing van het alluistenniddel ook mogelijk 1110et
zijn, indien dit redelijkerwijs nodig is voor de aanhouding van de verdachte. Dat kan bij-
voorbeeld het geval zuti ilidien het strafbare feit al is opgelielderd. de verdachte geidentifi-
ceerd is, ill«aar nadere gegevens vereist zijii 0177 de verdachte ook daadwerkelijk aan te
hotiden. Ook iii een dergelijke sittiatie dient het volgens de Conunissie niogelijk te zijii dat
andere personen dan de verdachte af elitisterd worden. De Conimissie meent dat met het
wegvallen van de eis dat het vernioedeii dient te bestaaii dat de verdachte deel zal nemen
aan de op te nenien doelcomininiicatie, voorkoinen wordt dat in het belang van het opspo-
ringsonderzoek zo lang niogelijk volgehouden wordt dat de verdachte nog niet bekend is en
dat deannee een tap tegen N.N. noodzakelijk is.

83       Dit  ,·oorstel  sluit  ami  bij  de  inteme  richtlijtien  rati  de  Hoofdofficieren  ran Justitie  uit  1984.   Deze  richtlijtien
zijii als bijlage opgenomen iti her artikel van M>jer 1983.

34



2. OP:,PI)RIN(.SE.ERLIC:HT AFTAPPEN IN NEDERIAND

Aan liet afluisterbevel van de rechter-conlinissaris worden door de Commissie een aantal
vornivereisten gesteld. Zo dient het schriftelijke aftapbevel het nutilliier van de (tele-
toon)aaiisluiting en het adres dat correspondeert met genoeind nutillner te vernielden.
Nadat het afluisteren gestopt is dient de 06cier van justitie, of in het geval van een gerechte-
lijk vooronderzoek de rechter-coinniissaris, zodra het onderzoek dit toelaat de verdachte
en/of hotider vati de telefoonaalisluitilig te  infornieren over de geplaatste tap. Tegelijkertijd
dient meegedeeld te worden over welke periode de verdachte of telefoonaansluiting  e-
htisterd is. De Coillillissie 111aakt een tiitzondering teii patizien van de voor het pitbliek
bestenide toegatikelijke telefoonaatish,itiligen, zoals telefooticellen en aansluitingen iii
openbare gelegenheden.84 De Cotimiissie is van niening dat telefoongesprekkeii die worden
afgewikkeld met of vanuit een aguishtiting van verschoningsgerechtigden in beginsel niet
aikeluisterd 111ogen worden, tenzij toesteminilig van de verschoningsgerechtigde verkregen
is. Er worden in dit verband geen bijzondere regels voorgesteld oindat de rechtspraak al
voldoende bescherniing biedt.
De Cointiiissie-Moons illerkt in haar rapport verder op dat het opslaan van afluisterinfornia-
tie iii de bestanden van de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) niet in strijd is met artikel
125h Sv. De opslag dient dan wel tapgegevens te betre fen waarover de rechter-coniniissaris
tiog geen beslissing tot vernietiging heeft genonien. Door de Comtnissie wordt betoogd dat
het gebruik van de tapgegevens binnen het CID-traject geen zelfstandige inbreuk op het
bepaalde in artikel 8 lid 1 EVRM vornit. Mocht dit toch het geval zijn, dan zou nog altijd
gesteld kumien worden dat de geconstateerde inbreuk op het genoenide artikel een bitel»
rence is. die iii accoidance ivith the laii, als bedoeld in artikel 8 lid 2 EVRM is. De taakstellende
artikelen 28 Politiewet en artikel 141 Sv zorgen er in de ogen van de Commissie-Moons
voor dat de opslag en het verdere gel)ruik van tapgegevens een wetteluke basis heeft en
plaatsvindt op basis van een gelegititneerd doel, nanielijk de bestrijding van ernstige crimina-
liteit en een 'pressing social need'.85 De Conmiissie ziet wel een probleem indien men zou
aannemen dat artikel 125h Sv een gesloten stelsel inhoudt. Dit zou inmiers ertoe kiumen
leiden dat rechtniatig opgeslagen CID-bestanden in een later stadium vernietigd dienen te
worden. Volgens de Comniissie is het ondoenlijk te controleren of de CID-bestanden ook
daadwerkelijk vernietigd zun. De Coniiiiissie-Moons stelt in dit verband dat een gesloteii
stelsel nooit kan worden gerealiseerd en dat ook na vernietiging van de tapgegevens de
kennis daaronitrent noch bij de politie noch bij de rechter-conunissaris kan worden uitge-
Wist.86 De Con1111issie stelt voor iii de bestaande telefoontapregeling een bepalitig in te
voegen (125i lid 5 Sv) die waarborgt dat tapgegevens, die kuntien dienen ter opsporing van
niisdrijven waarvoor voorlopige hechtenis toegestaan is, na de beslissing tot vemietiging
bewaard kittitien blijven in eeti politieregister. Dit houdt een vrijstelling van vernietiging in.
Wel dient het proces-verbaal van vernietiging inelding te 111:Iken van de verleende vrijstel-
lingen. De opgeslagen tapgegevens kinnen betrekking hebben op al gepleegde niisdrijven of
nog te plegen misdrijven. Volgens de Coiinnissie reclitvaardigt de bestrijding van de ernstige

crililinaliteit eeli uitzondering op het gestelde in artikel 125h Sv.

2.4     Tappen naar Europese maatstaven?

Op deze plaats wordt kort stilgestaan bu een aantal Europese taparresten die onze eigen
telefoontapregeling ilit 1971 voorzien heeli van een zichtbare Europese tint. Wanneer het
Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHAM) vanafhet einde van de jaren zeventig

84   Conmiissie herijkitig 1990, p. 116-117.
85     Conimissie herijkitig 1990, p.  120.
86       Idellt.
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geleidelijk aan een nonnatief tapkader voor de telefootitap 111 de Verdragsluitetide latiden
ontwikkelt, doet zich direct de vraag voor iii hoeverre de Nederlatidse tapregels hieraati
voldoen. Hiervoor is gesteld, dat de tapregeling uit 1971 een aantal belatigrijke waarborgeti
mist, waaronder; een geldingsterniijii, verletigingsregeling, notificatieplicht eli volwasseti
controlerecht wat betreft liet verzanielde taptiiateriaal. Eist het normatieve tapkader vati liet
EHR.M dat deze kwalitatieve waarborgen alsnog opgenonien worden?

2.4.1 Klass

In de zaak Klass beweren vijf Duitsers dat zu, zonder daarover gefilfortneerd te zijn, het
object waren van Duits taponderzoek:- Dit taponderzoek was gebaseerd op artikel 10 § 2
Grundgesetz (G 10).88 Volgens de gedtipeerden is hierdoor agui lien het reclit op verdediging
onthouden en is er daarom sprake van schending van artikel 8 EVRM. De Dizitse regelge-
ving biedt volgens de vijf Dititsers onvoldoende bescheniihig tegen willekettrig optredeii
door overheidsdiensten. Nadat de zaak door de Europese 00111111issie ontvaiikelijk verklaard
is,  buigt liet Europese  Hot- zich over de vraag of de betwiste Dititse rechtsregels al  dan iliet
Verdragcoilfonii  zuii.  Het onderzoek van  het Hof spitst zich daarbij  toe op de vraag of de

aangevochteti regelgeving een i,ite»e,ice als bedoeld in artikel 8 eerste lid EVRM oplevert.
Het Europese Hofoverweegt in dit verband:

'Although telephoiie conversations  are  not  expressl\·  tiientiotied iii paragraph  1  of Article
8 (art. 8-1), the Court considers, as did the Coninlission, that such con\·ersatiotis are cov-
ered b)· the notions of "private life" and -correspondence- referred to br this provi-
sion.'

Damitee konit het ailitistereti van telefoongesprekketi door overheidsdietisteti iii het be-
scheniiitigsvizier vati artikel 8 lid 1 EVRM. De itigeslagen weg houdt autoniatisch iii dat
overheidsdietisten dietien te voldoen am het gestelde hi artikel 8 lid 2 EVRM alvorens de
telefoontapliandelitigeii rechmiatig zij11.  Het Hof stelt  daarbu  dat de tekst van het tweede lid
strikt ganterpreteerd dient te wordeti.x Bij de beantwoording van de rechtinatigheid van de
itibreitk dient gekeken te worden tiaar een tweetal zaken. Ten eerste dient de ilibretik iii
accordance Ii,ith the imp te zijii. Het Hof nieent dat voldaan is aati dit vereiste. De telefootitap
dient inmiers te voldoen aan de strikte waarborgen en procedures neergelegd iii het Duitse
recht. Ook dient de geconstateerde inbreuk ,:cressc,13, i,1 a de,i,ocratic society i,1 the ii,tewsts of
11atio,ial  seatrity  of for   tlie  pm,etitioil   of  disorder  or  c,i,tte te zijn.  Het Europese  Hof- evalizeert  bu
de beatitwoording vati de vraag of aan deze eis voldoen is de betwiste rechtsregels en con-
chideert dat deze regels voldoende duidelijk maken onder welke voorwaarden en ollistall-
digheden er getapt mag worden. Het Dititse recht bevat volgens het rechtscollege voldoende
waarborgen tegen willeketing optreden of inisbmik door overheidsdietisten. Het Duitse
systeem van interne controle went dit gevaar voldoende i Volgens het Hof eist het Euro-
pese Verdrag heletiiaal niet dat een verdachte geinformeerd wordt over het kit er geheinie
onderzoeksniaatregelen tegen hem getroffen zijn, al dient er wel een adequaat controle-
systeeni te bestaan. Het rechtscollege overweegt dat het Duitse recht niet haar interne
controlesysteeni voldoende bescherming biedt tegen misbmik of willekeurig optreden  door

8-   EHRM 6 septeniber 1978, A28, Klass aid others v. Federal Republic of Germany .
88 Dit artikel staat toe (lid 2) dat bepaalde overheidsdiensten postberichten openell en lezell, ketinis netilen rall

telegraafberichten oftelefwilgesprekken afiappen en opnenien wantieer dit gel,eurt ter bescheniung van de

eigeti staars\·eiligheid.
89   EHRM, 6 septetiiber 1978, Klass and others v. Federal Republic of Gemially . r.o. 41.
90   Ide'll. r.o. 42.

36



2. OP'·,P( )RIN(.M,ERR'HT AFTAPPEN iN NEDERLAND

overheidsuistanties. Ami de tijitiiniale vereisten is daankiee voldeati. De betrokken controle-
instanties worden  door het Hof als  voldoende  onafnatikelijk  gekwalificeerd,  zijn  volgens het
rechtscollege voldoende deniocratisch saiiiengesteld en bezitten tot slot iii de ogen van het
Europese Hot- voldoende autoriteit 0111 overheidsdietisteii aan  te spreken op het aflitisteren
van  telefoongesprekken.  Het  Hof konit tot de slotconclusie dat het Duitse reclit Verdrag-
contomi is en er iii het verletigde daarvati geen sprake vati een ongeoorloofle inbreuk op
het reclit zoals tieergelegd ili artikel 8 lid 1 EVRM is.

2.4.2 Malone

Het Engelse recht nioet het ontgelden iti de zaak Ma/o,ic.  In deze zaak wordt de telefoon
vaii  de heer Malone, verdacht  van handel iii gestolen goedereti  (lieling),  al elitisterd  door  de
Eiigelse politie en worden vaste telefoonnulillners van en mar zijil telefoonaalislititilig
geregistreerd eti technisch opgevangen via de opsporingsgerichte ilizet van prilitapparaten.
Door otivoldoende bewus wordt Maloiie uiteindelijk vrijgesproken. In een daarop volgende
civiele zaak probeert Maloiie het door heiii geleden leed te verhalen op de Engelse over-
lieid. Hij claitiit dat het bititenwettelijk en bovendien heiizielijk ailitisteren en openbaar
inaken van tapgegevens onrechmiatig is. Er is iinmers geen specifieke aftinsterbevoegdheid.
Dat de ininister van justitie de taphandeling vooraf goedgekeurd had op basis van praktijk-
ahpraken dod volgens heni niets ter zake. Verder clailiit Malone dat zijn algeinene eigen-
dona- c.q. privacyrecht aangetast is door de taphandelingen eti dat er bovendien sprake is
van schending van de vertrouwensrelatie tussen telefootibeddjf en aangeslotene. Het tele-
footibedrijf heeft volgens Malone een geheinhoudingsplicht wat betreft afgewikkelde
telefoongesprekken. Tot slot clainit hij dat er sprike is vati scliending van artikel 8 EVRM.
De claim wordt afgewezen oindat er volgens de civiele kainer geen eigendoinsrecht bestaat
van het gesproken woord iii of door telefootilijneii; met het strafvorderlijke onderzoek naar
de inhoud van telefoongesprekken wordt er door opsporingsanibtenaren in geen enkel

opziclit fysiek binnengetreden op liet bescherniwaardige grondgebied van gedupeerde. De
telefoontap wordt nanielijk, zo redeneert de voorzitter lialliens de civiele kanier, op ahtand
geplaatst bij een telefoonbedrijfen niet iii liet hitis van de verdachte. Hier wordt een property

readi,W gebezigd:2 Volgens de civiele kanier bestaat er geen algetizeen recht op privacy. Ook
een geheinihoudplicht van het telefoonbedrijf in relatie tot haar aatigeslotelien bestaat

volgens de civiele katiier niet. Daarnaast wordt overwogen dat het warrantvereiste door
geen enkele wet verplicht wordt, maar enkel lieerkonit op een adimitistratit,e derisioi, 1,ot
diaated or req,tired by statitte. Opsporitigsgericht aftappen zonder voorafgaatide goedketiring
van de 111inister levert volgens de president van de civiele kmner geeli illegale taphandeling

op. Wat betreft de mogelijke schending van artikel 8 vati het EVRM oordeelt de voorzitter
dat een ititspraak hierover uiteindelijk overgelaten dient te worden aini de Europese rechters

in Straatsburg.
Maloile spant de zaak kort daarop aaii in Straatsburg. HU claitiit opnietiw dat artikel 8
EVRM door het Engelse tapregiliie geschotiden wordt. Nadat de eis ontvatikelijk verklaard
is  door de Europese Conmiissie oordeelt het Eziropese  Hot- dat  de  Engelse  teletoontaprege-
ling inderdaad in strijd is met artikel 8 lid 2 EVRM. Het Eiigelse tapstelsel is volgens de
Eitropese rechters niet it, accorda,ire ivith the lail,. Het Hof oordeelt dat de Etigelse telefoon-
tapregeling onvoldoende ditidelijk is over de reikwijdte en wuze van uitoefening van het
opsporiligsgericht aftappen:

91   EHRM, 2 auglistlts 1984, 182, NJ 1988,334 , Malotie v. The Uiuted Kitigdom.
92  Ook in het Atilerikamise strali,rocesrecht wordt lange tijd vastgehotiden ami een dergelijke lezing van

eige,idonisrechten c.q. privac>·rechten. Zie daartoe hoot-dittlk 4 paragraaf 4.3.
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'In  partictilar, the requireiiient of foreseeabilin· cantiot meati that an individiial should  be
enabled to foresee \,hen the authorities are likel>· to intercept his c0111111utlications so that
he can adapt his conduct accordingly. Ne,·ertheless, the law nitist be su6cietith· clear in
its ternis to give citizens an adequate indication as to the circunistances iii zi·hich and the
conditions on „·hich public aitthorities are enipou·ered to resort to this secret and poten-
tiall\· dangerous interference irith the right to respect for private life and correspondence.

(...)  In the opinion of the Cozirt, the larr  of Etigland and Wales does not indicate with
reasonable clarit>· the scope arid tiiatitier ofexercise ofthe relevatit discretioii conferred on
the public authorities. To that extent, the niininizini degree of legal protection to which

citizens are entitled under the nile of la\T  iii a democratic societr is lacking.  (. ..) In view
of its foregoing  conclusion that  the inter rences  fozind \\ ere ilot "iii  accordatice „·ith the
law",the Court considers that it does not have to  exaniine litrther the coritent of the
other gitarantees reqziired by paragraph 2 of- Article 8  (art. 8-2)  and  rr·hether the systetii

,93circuiiistatices.

Uit Malotic volgt, dat de clatistile iii accordatice it,ith the lati, uit artikel 8 EVRM tiiet alleeti
betekent dat een opsporingsgericlite tap een basis izioet hebbeii iii de nationale wetgevilig,
tiiaar dat deze wetgeving ook aan bepaalde kwaliteitseisen dient te voldoeii. Afluisterregel-
geving nioet voldoetide toeganketijk zun en de tapbevoegdheid dient 111et toereiketide
accuratesse 0111schreven te worden zodat een burger tot op zekere hoogte kan overzieii iii
welke gevallen en onder welke voorwaarden hij getapt kati worden door opsporiligsdieti-
sten. Bovendien nioeten de tapregels voldoende beschenning bieden tegen willekeilrig
overheidsoptreden. zeker oindat heinielijke toepassing van dwatiginiddelen iii het spel is.

2.4.3    Kruslin en Huvig

De zaken Knislin e,i J-hit,ig wordeii vatiwege huti verwantschap siniultwati behandeld door
het Etiropese HoE hi beide zaken wordt onderzocht of de Franse telefoontapregelilig
voldoet aati de risen van artikel 8 EVRM:+ De artikelen 81, 151 eti 152 van het Fratise
Wetboek vaii  Strahordering voniieti iii die periode de jltridische basis vati liet opsporitigs-
gericht aftappeii. De artikeleii bepalen dat de onderzoeksrecliter iii overeenstetilliiilig tiket
het recht alle onderzoekstiiaatregeleti neenit die hij noodzakelijk acht voor de waarheidsviti-
ding. Bovetidien bepaleti deze regels, dat de onderzoeksrechter deze maatregelen kati
overdrageti :1111 hogergeplaatste politiefittictiotiarissen of andere onderzoeksrechters indien
laatstgenoeiziden door hetii uitdrukkelijk geniachtigd worden. De drie wetsartikelen zijn
zodanig ruitii geredigeerd dat zij iti feite zeer algeniene grondslagbepalingen vornien waarbij
ami de Fratise onderzoeksrecliters een zeer grote beoordelingsminite wordt gelaten 0171 te
doen wat zij noodzakelijk achten. De telefootitap kan eeii tiiaatregel zijn die voor een
onderzoeksrechter :tls 1100dzakelijk voorkonit 0111 daarniee de waarheid aan het daglicht te
brengen. Hierdoor wordt de bevoegdheid om telefoongesprekken heitiielijk af te litisteren
iii de betreffende wetsartikelen ingelezen. De tapillachtiging vati de onderzoeksrechter
neemt soins zeer algeniene vortnen ami zonder expliciet te vennelden dat er getapt iiiag
wordeii door de geinachtigden. Daaniiee wordt de afwegitig oni te tappen naar onderen
doorgestiturd. Met behulp van een aatital Fratise rechtszaken is het opsporingsgericht tappen
uitgerust inet een amital extra waarborgen voor aiketapte personen. Bovexidien regelt artikel
386 van het Franse Wetboek van Strafrecht dat het voor een ieder verboden is heitnelijk
telefoongesprekketi af te litistereti. Hoewel dit artikel geen expliciete uitzonderitig op het

93   EHR.M, 2 augustus 1984, A82, Nl 1988,534, Malotie r. The United Kitigdom.
94   EHRM, 24 april 1990. A176, NJ 1991,523, Kruslin v. France.
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algeniene aftinsterverbod bevat, wordt over het algemeen gesteld dat de Franse autoriteiten
op basis van de artikelen 81 en 151 van het Franse Wetboek van Strafvordering wel 1110gen
aftappen voor opsporingsdoeleinden. De gedupeerden Knislin en Htivig zijn het hiennee niet
eetis en stappeti naar het Ettropese Hof.
De eerste vraag die door het Europese Hofbemitwoord dient te worden, betreft de vraag of
het Franse recht een legitienie basis voor de telefoontap bevat.  Het Hof benadrukt dat het
niet de ititenie juistheid en verhoudingeii bintien het Franse rechtssysteeni kan beoordelen,
tiiaar alleen eventuele tekortkoniingen met het Eitropese Verdragsrecht onderzoekt. Het
Hof komt tot de coticlusie dat het taprecht gezien de verhouding tussen het geschreven
recht en de daarbij behorende rechterlijke ititspraken wel degelijk eeti legitieine basis heeft.
hi hoeverre er contradictie bestaat tussen de strafvorderlijke afluisterbepalitigen uit het Franse
wetboek van Strafvordering en het algeniene tapverbod uit het Franse Wetboek van Straf-
recht wordt door het Hof in het ailidden gelaten. Vervolgens stelt het Hof de vraag of de
kwaliteit van het Franse taprecht in overeenstenuiiing is met de Europese rechtsnoniien. De
vraag spitst zich vooral toe of het Frinse tapreclit voldoende duidelijk en voorzienbaar is. De
Franse overheid heeft iii dit verbatid zeventien waarborgen wat betreft het opsporingsgericht
aftappen opgesonid. Het Europest Hofoverweegt:

'(...) before the Court, the Government listed seventeen safeguards which they said IT ere
provided for in French law. These related either to the carning out of- telephone tapping
or  to  the  use  made  of the  results  or  to  the  means  of having any irregularities righted,  and
the Government clainied that the applicatit had not been deprived of am· of theni. (. ..) It
has to be noted, however, that only some of these safeguards are expresslb provided for in
Articles   81,   151   and   152  of the   Code  of Criniinal Procedure. Others  have  been  laid
down piecenieal in judgements given over the years, the great majority oftheni after the

interception coniplained ofby Mr Kruslin (lutie 1982). Some have not \'et been expressly
laid down in the case-law at all, at least according to the inforniation gathered by the
Court; the Governnient appear to infer them either froni general enacmient's or princi-

ples or else froni an analogical interpretation oflegislative provisions - or court decisions -
coticeming in\·estigative nieasures differeiit from telephone tapping, notably searches and
seizure of propert>·. Although plausible in itself; such "extrapolation" does not provide
su cient legal certaility in the presetit context. '95

Het Hof stelt bovendien  dat het Fratise recht onvoldoende waarborgen biedt tegen uiteen-
lopende vormen van 111isbruik:

'For  example, the categories of people liable  to have their telephones tapped by judicial
order and the nature  of the ogences  which niay give rise to  such an order are nowhere
defined. Nothing obliges a judge to set a limit on the duration of telephone tapping.
Siniilarly unspecified are the procedure for drawing up the suninian· reports containing
intercepted coiiversations; the precautions to be taken in order to conlniuilicate the
recordings intact and in their entirety for possible inspection by the judge (u ho can hardly
verify the number and length of the original tapes on the spot) and b)· the defence; and
the circunistances in  ·hich recordings niay or niust be erased or the tapes be destroyed, in

particular where  an  accused  has been discharged  by  an investigating judge or acquitted  by
a court. The inforniation prozided b\· the Govemnient on these various points sho\\'s at
best the existence of a practice, bitt a practice lacking the necessary regulaton· control iii
the absence oflegislation or case-law. ,96

95   EHRM, 24 april 1990. A176, NJ 1991, 523, Knslin v. Friuice.
96 Atelll
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Saniengevat  is het Europese Hof van niening dat de Franse  telefoontapregeling,  geschreven
en ongeschreven, niet voldoetide ditidelijk de reikwijdte en wijze van uitoefening van de
algeinene onderzoeksbevoegdheid aangeeft. Hierdoor voldoet het Fratise recht met aan de
eisen gesteld in artikel 8 EVRLM. Vooral het ontbreken van een wettelijke ternlijn waarbin-
tien de tap dient te worden uitgevoerd wordt door het Hof als een flitike tekortkoniing
gezien.

2.4.4 Nadere adviezen Conlmissie-Moons

De Coniniissie-Moons buigt zich vrijwel direct ne de zaken Knts/in en Htivig over de vraag
iii hoeverre onze telefootitapregeling Verdragsconforni is:r Iii april 1991 brengt de werk-
groep haar nada advies over de bestaande tapregeling uit.'8 De Cotimlissie ziet de twee
arresten als een ondersteitizing van haar eerdere voorstelleti, maar duidt tegelijkertijd aan dat
de voorstellen op het punt van bewaring en vernietiging naar aailleiding van de arresten
bijgesteld dienen te worden." Zo stelt de Coizimissie iii haar nader advies voor dat itidien
eeii zaak verder vervolgd wordt, de processen-verbaal en andere voorwerpen die naar het
oordeel van de oEcier vati justitie voor het onderzoek relevant zijn bij de processtzikken te
voegen. Voeging kan niet vroeger dati het oiiderzoeksbelang dit toelaat pleatshebben en
dient uiterlijk op het tijdstip dat de  ofIcier van jitstitie de kentiisgeving van verdere vervol-
gitig of de dagvaarditig ter terechtzittilig gati de verdachte heeft doen uitgaan plaats te
vitiden. De officier van justitie kan in zijn positie als Do,itimis litis bepaalde tapitifortiiatie
toevoegen aan het strafdossier ofjuist de iii zijn ogen irrelevante tapgegevens uit de - tijdeiis
het gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-cominissaris - geniaakte selectie verwijde-
ren. Het is de oEcier van justitie, en niet de rechter-conmiissaris die de inhoud van het
ititeindelijke stratdossier ter terechtzitting grotendeels bepaalt. De processeii-verbaal eii
andere voonverpen, die de officier van justitie voor het onderzoek irrelevant acht, worden,
zolatig de zaak in Nederland niet ge6itidigd is, door de rechter-commissaris bewaard en ter
beschikking van het lopende onderzoek gehouden. Zolang de zaak niet geeindigd is kan de
ofcier van justitie de door de rechter-coniiiiissaris bewaarde tapgegevens inzien. Het kati
zijn  dat de oBicier van justitie bepaalde  inforniatie,  in  tegenstelling tot  de  rechter-cominissa-
ris, als relevant  voor het onderzoek kwalificeert. De oilicier van jilstitie  zal  dan vorderen  dat
de gegevens alsnog gevoegd worden bij de processtukken. De rechter-conunissaris dient
hieraali te voldoen. De verdediging kati in de voorgestelde regeling een verzoek tot voeging
vali bepaalde tapinformatie indienen bij de rechter-comtnissaris. Dit kan op basis van het
voorgestelde artikel 125n Sv. De rechter-coiiunissaris kan het verzoek honoreren itidien hij
van mening is dat de tapinfomiatie inderdaad van betekenis is voor het lopende onderzoek.
Daarniee is het mogelijk de eerdere selectie(s) vm de of cier van justitie  en/of de rechter-
conlmissaris bij te stellen. Dit verzoek tot voeging heeft een tweeledige functie. De Coin-
missie-Moons nierkt hierover in haar nader advies het volgende op:

'In de eerste plaats moeten de verdachte en diens raadsman kunnen controleren of de
processen-verbaal een juiste Ir-eergave beratten van  de afgelitisterde of opgenonien  tele-
foongesprekken. In de regel „,orden door de RC ininiers alleen de processen-verbaal niet
betrekking tot de afgeluisterde of opgenomen  telefoongesprekken  en  niet de daarbij  be-

9-  Stat. 1988, 199.
98    Nader advies van de Conmiissie herijking Wetboek vati Sn,1A·orderitig ointrent de regeling vali het onder-

zoek ,·mi telefoongesprekketi iti het Wetboek van Strah·ordering tiaar aanteiditig ran de arreste,i ,·ati het
Eitropese  Hof roor  de  Rechteti  i·ati  de  Meils  ,·an 24 april  1990  in de zaken Kizislin  e11  Hui'ig,  ili:  GJ.M.
Corste,1s (red), R,vy,ont,z her/ki,W sm!/ivrden,ig  1989- 1992, Aniheni 1993, p.71-91.

99 VergL Kranenberg 1991, p. 126.
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horende geluidsbanden bu de processtzikken geroegd. (...) In de tweede plaats moden de
,·erdachte en dietis raadsnian aan de RC kuntien ,·erzoeken het proces-verbaal van een
bepaald gesprek of een bepaalde geluidsband bu de processtukken te roegen, opdat z 
daaraan kennis kunnen nemen. De verdediging kan er bijvoorbeeld belang bij hebben dat
zij kennis kan nenien  ·an het gehele telefoongesprek en niet slechts van een, in het bij de
processtukken geroegde proces-,rrbaal weergegeven, gedeelte ran dat telefoonge-
sprek.

9100

De verdachte en diens raadsinan kimnen overigens niet zelf kennistieinen van niet-gevoegde
geluidsbanden. De Commissie-Moons nierkt op dat een zorgvuldige afweging van alle in
het geding zijnde belangen, te weten het opsporingsbelang, het verdedigingsbelang en de
bescheniiing van het priv6-leven van derden meebrengt dat alleen de rechter-coniniissaris de
door de verdediging aangeduide tapgegevens niag inspecterell. Zou dit niet het geval zijll
dan zou de verdediging kentlis kitillien nenien van gegevens die van geen betekenis zijn
voor de te voeren verdediging. De Conuiiissie-Moons is van niening dat een dergelijk recht
niet aan artikel 8 EVRM kan worden ontleend en stelt in dit kader het volgende:

'De (...) aangehaalde rechtsoverweging van het EHRM in de zaken Kruslin en Huvig,
I·oor zover inhoudende dat 'precatitions to be taken in order to conmiunicate the recor-
dings intact  and in their entirety for possible inspection  by  the judge  (. ..) and their
defence', ziet op de processen-verbaal en andere voorwerpen die /'ali belang zijn voor het
onderzoek en die dus bij de processtukken dienen te worden gevoegd. De inspectie van
de door de verdachte of diens raadsnian iii het verzoekschrifi aangeditide processen-ver-
baal ofandere voorwerpen en de daarop volgende selectie niet het oog op de voeging van
deze processen-verbaal ofandere voorwerpen bij de processtukken dient derhalve uitslui-
tend door de RC te geschieden. ,101

Tot slot bepaalt liet door de Conmlissie voorgestelde artikel 125p Sv dat de processen-
verbaal en andere voorwerpen die niet bu de processtukken gevoegd zun ten overstaan van
de rechter-001111nissaris zo spoedig 1110gelijk, niaar not eerder dan een niaand, na beaindi-
ging vati de zaak, vernietigd dienen te worden.

2.4.5 Op Europese koers?

Iii het arrest van de Hoge Raad van 15 december 1992 constateert ons hoogste rechtscollege
dat de Nederlandse telefoontapregeling uit 1971 in beginsel niet in strijd is met het Eitropees
Verdrag tot beschenning van de rechten van de 111ens.102 In hoger beroep stelt de verdedi-
ging dat de Nederlandse telefoontapregeling lapidair is en tekortschiet in het licht van artikel
8 EVRM. De raadsnian stelt dat de Nederlatidse telefoontapregeling geen ter[llijn voor het
opsporingsgericht afrappen heeft en geen recht op het litistereii van de geniaakte bandopna-
tiEn kent. Tegelijkertijd stelt de raadsinan dat er onvoldoende controlemogelijkheden
bestaan en inforniatie voorhanden is om na te gaan op welke gronden getapt is. Ook is de
wettelijke regeling volgens de raadsnian onvoldoende specifiek over welke categorieen
personen en voor welke stratbare feiten afi:etapt mag worden. Bovendien wordt door de
verdediging gesteld dat er ten onrechte geen niededelingsplicht voor opsporingsinstanties
bestaat voor niet-verdachte, 111aar wel afketapte personen en dat de tapbeschikking tot slot
appellabel dient te zun. De advocaat is van niening dat de regeling niet overeenkomt met

1(*)
Corstens (red.) 1993, p. 82.

wl  Corsens (red.) 1993, p. 83.
102  HR 15 december 1992, NJ 1993/353.
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wat artikel 8, tweede lid EVRM eist, tianielijk proportionaliteit, subsidiariteit en een vol-
doende nauwkeurig geredigeerde regeling.
Het Anisterdatiise hot- stelt voorop dat al zou de feitelijke grondslag van het verweer op
zichzelf juist zijn, dit venveer nog niet kan leiden tot niet-ontvankelijkheid vati het Open-
baar Ministerie, niede in amiliierking genometi dat de raadsinali zich niet heeft beklaagd
over de wijze waarop door de justitiele autoriteiten van het opsporingsiniddel iii deze zaak
gel)ruik is gemaakt. Dit hoitdt een verwerping ten priticipale in.'03 Het gerechtshof over-
weegt vervolgetis 'ten overvloede' dat de Nederlatidse regeling inderdaad lapidair is, inaar
voegt daaram toe dat er in de rechtspraak en rechtspraktijk diverse beperkingen onderschei-
denlijk preciseritigen van de wettelijke regeling zun pativaard die als geldend recht dati wel
als vast rechterlijk beleid aangemerkt moeten worden.  Het gerechtshof ineent dat de  tele-
foontapregeling voldoende iii overeensteniining gebracht is illet artikel 8 EVRM. Ter
ondersteiniing verwijst het hof terug tiaar zijn eerdere overwegilig bij het arrest vati 12
november (arrestnimuner 1575/87, robununer  23 000 509-87)   in   de  zaak   tegen  Hugo
Edwin F.:

'Op grond \-an algeniene en·aringsregelen is het hof van  oordeel dat,  naaniiate de niaan-
den verstreken, de kans afitam dat het afluisteren van telefoongesprekketi nog beTT·ijsma-
teriaal zou opler·eren ter zake van het strafbare feit dat ondenverp uiuiiaakte van het
lopeiide gerechtelijk rooronderzoek.   (...)   Dit  inzicht, afkezet tegen het ingrijpende
karakter dat het gebezigde dwangniiddel aankleeft, behoorde de rechter-conmiissgris aan-
leiding te geven tot steeds dieper gaande bezinning op de zraag of het onderzoek nog
steeds dringend vorderde dat zou worden voortgegaan niet het afluisteren vati telefoon-
gesprekken.

,104

Op grotid vati deze rechtsoverweging ineent het Atiisterdatiise hof, dat na verloop vali emi
half jaar  valiaf het  inoment  of het tudvak waarin het strafbare   feit  zou  zijii  gepleegd,   de
rechter-cotinnissaris deze vraag niet langer iii redelijkheid bevestigend kan beantwoorden,
tetizij het opsporingsonderzoek ititniddels op schot is geraakt. Het hof- is van tiietiing dat
oude  ovenvegingen  int  de zaak tegen  Hugo  Edwin  F.  nog  altijd  het  geldende reclit weerge-
ven en opnietiw toegepast kuilneti worden in deze zaak. Bovendien is het rechtscollege
ainbtshalve bekend met het kit, dat Nederlandse recliters-conmiissarissen op grond van
onderlinge afspraken als vast beleid voeren een telefoontap ilooit anibtshalve te gelasten en
de dilitr daarvali te litizitereii tot een periode vati niaxhii:1111 dertig dagen, waarna opnieuw
wordt getoetst ofhet onderzoek de opsporingsgerichte itizet van eeii tap tiog altijd driligend
vordert. Het hoferkent wel dat het recht op controle op de bandopiiatneti nog niet geregeld
is door de Nederlandse strafwetgever, tiiaar acht deze leenite iliet vati zodanig gewicht dat
alsnog geoordeeld zou 1110eten worden dat de regeling in strijd iS met het bepaalde in artikel
8 EVRM.  Het hof stelt daarbij  dat  zij  er anibtshalve  mee  bekend  is dat  a:iii raadslieden die
daaroni verzoeken steeds de mogelijkheid wordt geboden tot controle van nog bewaard
gebleven inateriaal, voor zover het opsporingsbelang zich hiertegen niet verzet. Het liof
overweegt verder dat de huidige regeling van de telefootitap 11iet voorziet in een verplich-

103  Advocaat-generaal nir. I.£9ret, duidt in zijil concli,sie bu het arrest de verwerping ten prilicipale in de con-
text van deze zaak als volgt: "een juridisch essay, itihoudende dat de Nederlatidse regelgevitig inzake het
afluisteren van relefoons door de politie op een nital ptuiten soijdig is niet de eisen die de regelgevitig van
het EVRM aan de  teleLontaps stelt kan zeer waardevol zijn.  (...)  Maar ook als zo'n zerhatideling juist eti
ovemtigend is, zal zu iIi een sui,Ink geeti directe gevolgen hebben, tenzij coticreet wordt aailgetootid in
welke opzichten daardoor de rechmiatige  belatigen  vati een verdachte zun geschaad.  Het hof heeft feitelijk
vastgesteld,  dat de  raadsmaii  zich  niet lieefi beklaagd over de wuze waarop door jilstitie ili concreto 011  dit
dwanginiddel gebruik is geniaakt."

104  HR 15 december 1992. NI 1993/353.
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ting voor  enig justitieel  orgaan 0111 personen  die geen verdaclite zijn, inaar  toch  4etapt  zijn,
op  de  hoogte te stellen  van  het  opsporingsgericht aftappen. Voorts overweegt  het  hof dat  de
telefoontapregeling voldoende specifiek is over de categorie van stratbare feiten ter zake
waarvali een telefoontap  kan warden gelast. Bovetidien  is  het  Atiisterdiuiise  hof vati  iiienitig
dat de illformatie, op grotid waarvati getapt wordt, neergelegd is in het rapport of proces-
verbaal vati politie welk stuk aan het verleneti van de opdracht ten grondslag ligt en dat
controle daarvali 1110gelijk is door de betreffende opsporingsanibtenaar als gemige te doen
horen. Het hofoverweegt tot slot dat indien een tapbeschikkitig appellabel zou zijn, toepas-
sing vaii  dit dwangniiddel daardoor illusoir wordt.  Het hot- verwerpt op basis van de voor-
melde overwegingen het subsidiair gevoerde rechttiiatigheidverweer van de raads111711. De
verdediging is het niet eens met  de uitspraak van  het Anisterdanise  hof en stelt,  in de hoop
dat de Hoge R:iad een atidere niening is toegedaan, cassatie in. Daarin wordt het volgende
door de verdediging gesteld:

'Het hof (...) verwijst naar een eigen uitspraak van  12 nor.  1987 in de zaak niet parket-
nuninier 23.000.509/87. Deze rechtspraak van het hof heeft evemi·el niet de status  van
'law'  in de  zin van het EVRM. Op zichzelf kan de rechtspeak de status van  'law'  in de
zin van het EVRM hebben, nifts het gaat 0111 vaste rechtspraak. Alsdan dient het te gaan
oni rechtspraak van de Hoge Raad, als college bij uitstek 0171 de eenheid in het recht te
handhaven. In ieder geval kan de jurisprudentie van het Gerechtshof te Aliisterdmi in
verband met de hier aan de orde gestelde probleniatiek niet wordeii aangenierkt als zoda-
rige vaste rechtspraak, derhalve heeft deze rechtspraak niet de status van 'larr' in de zin
\'an het EVRM. (...) Hier is sprake van praktijkge\\·oonte.. 'lacking the necessan' regu-

,105
latory control in the absence of legislation for case lm·.

De  Hoge Riad overweegt in tegenstelling  tot  het  Aiiisterdanise  gerechtshof dat  de  raadsnian
wel degelijk heeft geklaagd over de wijze waarop van het aftaptiuddel in deze zaak gebruik is
geniaakt. De Hoge Raad stelt dat uit het proces-verbaal van 's-hoG terechtzitting niets
anders kan volgen dan dat de raadsnian heefi betoogd dat de verdachte niet geconfronteerd
is met de geinaakte batidopnanien van de telefoongesprekken waaraan hij deelgetionieti zou
hebben, en de controle op de informatie die aan de telefoontap ten grondslag lag onniogelijk
geworden is. Toch meent ons hoogste reclitscollege dat deze onjuistheid van 's-hof oordeel
niet tot cassatie kali leiden onidat de verdediging niet geklaagd heeft over het feit dat door
het ontbreken van een tapterniijn in deze zaak de verdachte te lang is af elitisterd. Boven-
dien is niet gesteld dat daarmee afgeweken is van de gangbare tappraktijk. Daannee heefi de
verdediging geen redelijk belang en kan niet worden aangetoond dat de belangen van de
verdachte door het optreden van politiefunctionarissen in deze zaak zijn geschaad. Hoewel
in cassatie de aandacht gericht is op rechtskwesties, er zal voortdurend een verbinding gelegd
moeten worden met wat er in de concrete zaak but zou zijn gegaan. Dit laatste heefi de
verdediging niet gedaan. Hierdoor wordt onze telefoontapregeling door ons hoogste rechts-
college niet bilioudelijk getoetst aan het Etiropese recht en worden de cassatieiniddelen

verworpen.
106

2.4.6 Het GVO-wetsvoorstel

Door de toetieniende vragen rondotii de kwaliteit en de eigetiaardige positie van het opspo-
ritigsgericht aftappen binnen oils strafbestel besluit de strafwetgever de Nederlandse tele-

1.5
HR 15 december 1992,4 1993/353.

106 Zie voor de tiiogelijke gevolgen vati eeti inhoudeluke toetsing de noot bu her arrest HR 15 deceniber
1992. NJ 1993/353 (ill.nt. C).
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foontapregeling ingrijpend te wijzigen en daarniee te voorzien v:Iii een ilietiwe kwaliteits-
stenipel en gewijzigde positie binnen oils strafprocesrecht. De voorstellen van de Conimis-
sie-Moons worden daartoe voor het grootste gedeelte overgenonien. Dit laatste gebeurt met
het wetsvoorstel Partiele Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening gerech-
telijk vooronderzoek) welk voorstel van wet iii het vervolg van dit onderzoek de na;mi
GVO-wetsvoorstel zal dragen: 07 In dit wetsvoorstel wordt de telefoontap - in navolging
van de Conmiissie-Moons - losgekoppeld van het gerechteluk vooronderzoek. Het opspo-
riligsgericht tappen kan voortaan plaatsvinden op vordering van de oHicier van justitie en
bijgevolg buiten het gerechtelijk vooronderzoek toegepast worden. Het is de figimr van de
oRicier v:Iii justitie die zorg draagt voor de rechtniatige toepassing van de tapbevoegdheid.
De rol van de rechter-c0111171issaris wordt teniggebracht tot inachtigings- en periodieke
toetsingsrechter Het voorgestelde artikel 125b Sv regelt de nieuwe bevoegdheid van de
officier van justitie. Het eerste lid is daarbij als volgt geredigeerd:

De rec|,ter-co,11,1,issaris ka,i op i,orderi,19 1,41,1 de OBeier i,im justitie bet,ele,1 dat itiet i,oor liet ptil,liek beste,ild
geget<,ist,erkeer l'i(1 cle telecollillitillialtie-illfr£lstnictimr door eeli opsporiligwlibteli,1,ir i,oor eell tenilijil 1411% 1,ier
ttrkell  zivrdt  dfget,ipt  of opge,io, Iint. 108

Later volgt nog een redactionele aanpassing van artikel 125 lid 1 Sv wamtiiee een zitiver
teclmische wijziging wordt beoogd. Hierdoor wordt de veratiderde telecotimnmicatieotii-
geving iii acht genonien. Het voorgestelde wetsartikel wordt zodanig aangepast dat tussell de
woorden 'telecotillnzinicatie-illfrastructutir' eii 'door' het zingedeelte 'of via een teleconi-
niunicatie-inrichting die wordt aangewend voor dienstverlening aan het ptibliek' wordt
itigevoegd:" Kort daarop wordt de temi 'ten hoogste' voor de terniijnstellitig van vier
weken ingevoegd, oin daannee te betiadrukken dat er op basis van een afgegeven tapbevel
inaxinual voor een periode van vier weke11 getapt 111ag worden. Ook andere voorgestelde
afiapbepalingen worden redactioneel bijgesteld.

110

Uit de tekst van het voorgestelde artikel 125b Sv volgt dat de rechter-commissaris de door
de  officier  van jitstitie ingediende tapvordering vooraf dient  goed  te  keuren  iii de vorni vati

een inachtiging. Hier konit de rol vall niachtigingsrechter naar voren. Bovendien zal de
inzet van het afluistenniddel periodiek getoetst dienen te worden door de betrokken rech-
ter-c01111nissaris. Een verlenging van de inzet zal en niag niet zonder nadere toetsing van de
feiten en oinstatidigheden goedgekeurd worden door een rechter-conmiissaris. De machti-
ging van de rechter-conmiissaris wordt verleeiid, indien uit feiten of onistandigheden blijkt
van eell verdenking vali een tilisdrijf als 011ischreveti iii artikel 67 lid 1 Sv, dat gezieii zijn
aard, het georganiseerde verband waariti het is begaati, of de sanienhang met andere door de
verdachte begane 111isdrijveii, een ernstige ilibreilk op de rechtsorde oplevert. Tegelijkertijd
dient het bevel redelijkenvijs nodig te zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid of
voor de amihouding van de verdachte. De aanvulletide toepassingsvoorwaarden zijn geregeld
iii het voorgestelde artikel 125b lid 2 Sv. Het voorgestelde artikel 125c lid 1 Sv bepaalt dat
de  vordering  van  de  o#icier  van justitie  zo  nauwkeurig  mogelijk  de  feiten  of onistandighe-
den veniieldt waantit blijkt dat de in artikel 125b lid 2 Sv gestelde voorwaarden zijn ver-
vuld. Het tapbevel dient met redenen 0171kleed te zijn en bovendien liet aanstuitnuminer
evenals de naani en het adres van de houder te bevatten. Indien de tapbeschikking nlonde-

10-  K,mictstlikketi .U 1992/93, 23 252,118. 1-2.
108  Ku,immkkm I/ 1992/93.23 251, nrs, 1-2, p. 8
109 Kniteismkkin U 1992/93, 23 251, nr. 9 , p. 4. De so,afu·etge,·er spreekt abusievelijk vati 'doen' iti plaats vati

het iti mikel 125b, eerste lid Ss' gefoniiuleerde 'door'
110 Kit,immkkeit U 1992/93,23 251, nr. 11, p. 9.
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litig gegeven wordt, zal zij bitinen drie dageti schriftelijk bevestigd dieneti te wordeti. Dit
alles wordt bepaald door het voorgestelde artikel 125c lid 4 Sv. Het vijfde lid regelt vervol-
gens dat vati het aftappen bi111ien drie dagen proces-verbaal opgeinaakt wordt.
De eiseii voor de categorieen van strafbare feiteii waarvoor de telefoontap geoorloofd is, zijn
tiiet het wetsvoorstel aangescherpt. Op basis van het wetsvoorstel is voortaan het enkele feit
dat er sprake  is van eeti voorlopige hechteizis inisdrijf otivoldoende  0111 daannee de opspo-
ringsgerichte itizet van een tap itit te voereii. Als aativzillende eis wordt gesteld dat het
bovendieti dietit te gaaii oin een strafbaar feit dat een enistige itibretik op de rechtsorde
oplevert. Deze eis vloeit voort uit de voorstellen vaii de Coimnissie-Moons waariti gesteld
was dat een enistige inbreuk kati berusten op de aard van het misdrijf het georganiseerde
verbaiid  waarin het niisdrij f is  begaan  of de  sanienhang van  dat inisdrij f met  andere  door de
verdachte begane inisdrijveii. De regeritig neenit het voorstel dat er enkel getapt mag
worden  iii het geval vati een inisdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaar of nicer is
gesteld niet over uit de voorstellen vati de Con nissie-Moons. Volgens de regering klinneti
ook nlinder ernstige nlisdrijven die in georganiseerd verband zijn gepleegd, grote lijaat-
schappelijke onrust veroorzaken de inzet van de afluisterbevoegdheid rechtvaardigen.

111

Bovendien wordt, anders dati de Commissie-Moons, voorgesteld de toepassingsniogelijk-
heden van het opsporingsgericht tappen te verruitnen tot de proactieve opsporingsfase. Het
voorgestelde artikel 126i Sv regelt het tappen bi11nen deze opsporingsfase. Het eerste lid van
het bewuste artikel is als volgt geredigeerd:

Eeti bet,el als bedoeld iii anikel 125[i, eersk lid, kati I,vrdeli geget,e,1 i,tilie,i dit redelijkent,ijs tiodig is iii
t,erbalid  „let  de  opspolitig  v.1,1  ee,t  misdrilf als  0,1,scliret,e,1  i,1  artikel  67,  eeiste  lid,  tel,  A,1,izie,11,vian,mi  op
groitd  t,ailfeite,i  of Ollistalidigliedell mt reclelijk  t,entioeile,1  best,lat  ditt  het  zal 11,01·de,z gepleegil m clilt gezie,i
zij,i aard,  liet geo,9,1, tiseerd  t,e,{14111d it,aa,in het z,11 11,0,·de,1 beg,14111,  of cle sm,ie,111,1,191,iet midere of,log te

112
begalie 11,isdriji•e, i, ent enistige itibrettle op de rechtsorde zat oplet,ere,1.

Dit voorstel vloeit voort itit het op dat inonient aailhaligige wetsvoorstel Wijziging vali het
Wetboek van Strafvordering iii verband niet de regeling van het opnenien van gesprekken
niet  een  technisch hulpiniddel (hierna: wetsvoorstel direct afluistereii).113  hi  laatstgenoenid
wetsvoorstel is gekozen voor proactieve toepassing van de nieuw iii te voeren direct aftitis-
terbevoegdheid. Onidat deze regeling volgens de regerilig nailw sanienhaligt tiiet het
onderzoek vati teleconniitmicatie, in het bijzonder de telefoontap, wordt besloten proactieve
toepassing van de tapbevoegdheid ook 1110gelijk  te tiiaken. 1 14 Indien liet wetsvoorstel direct
aftitisteren tot wet verheven wordt, zal de proactieve tap evetizo ingevoerd worden eti zal
het GVO-wetsvoorstel daartoe aangepast worden: 15 In de inemorie van toelichting op het
GVO-wetsvoorstel wordt overigens geen bijzondere aandacht gesclionken aan proactieve
opsporing.

De regering acht het in navolging van de Conniiissie-Moons niet lager noodzakelijk dat
alleen gesprekken illogell worden afgetapt waarvati liet vernioeden bestaat dat de verdachte
eraan deelneeint. Voorgesteld wordt deze toepassingsvoorwaarde niet langer te handhaven
in de nieuwe tapregels, Waarheidsvitiding kan de inzet van een tap rechtvaardigen nadat de
verdachte gatigehouden is. De voortzetthig is bovendien gerechtvaardigd ter aanhouding van

111 Vgl. Kimiersnikke,1 U 1992/93,23 251, nr. 3, p. 27.
112  Ktintersmkkeli U 1992/93,23 251, tirs. 1-2, p. 25.
113 K,itte,snikka, U 1992/93, 23047, nrs. 1-2.
114 K",te,snikken H 1992/93, 23 251, tir. 3, p.27
115    Kimle,sttikke,1 11 1992/93,23 251,  nrs.  1-2,  p.  23.
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de verdachte. Ook op dit punt is de regering het eells met de Conitnissie-Moons. Bij de
toepassing van het dwaliginiddel dient volgens de regering rekeiling te worden gehoudeti
met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Door de rechter-coniinissans dient te
worden vastgesteld dat de waarheidsvinding niet via een alternatieve en tegelijkertijd niinder
ingrijpende weg bereikt kan worden. Deze norni vloeit voort uit de eerdere tapvoorstellen
van de Coniinissie-Moons. Ook de volgende gvo-punten koinen overeen niet de Coni-
missievoorstellen. Een tapbevel kan telkens met een zelfde periode worden verletigd door de
rechter-conimissaris. Dit is geregeld iii het voorgestelde artikel 125c, tweede lid Sv. De
rechter-conimissaris zal in de hoedaniglieid van toetsingsrechter over de wenselijkheid van
voortzetting van het afiappen dienen te beslissen. Wijst de rechter-conmiissaris een (nadere)
tapvordering af, dan staat op grond vati artikel 446 Sv hoger beroep open voor de oilicier
van justitie. Zodra de oflicier van justitie of de rechter-conlmissaris van oordeel is, dat de
gronden waarop het bevel tot aftappen is verleend of is verlengd, zijn vervallen, dient de
rechter-coniniissaris of de officier van justitie ingevolge het derde lid te bepalen dat het
opnetllen of aftappen van teleconlmullicatie wordt beeindigd:16 Na  de beeindiging van het
tappen zal aan de houder van de telefoonaansluiting en aan de verdachte worden getiield dat
en over welke periode de telefoon tap ingezet is. Dit laatste wordt bepaald door artikel 1251,
eerste lid Sv.  De processen-verbaal en de geluidsbanden die door de officier veIl jitstitie niet
bu de processtukken zijn gevoegd, onidat hij deze niet voor het onderzoek in de zaak van
betekenis acht, dienen door de rechter commissaris te worden bewaard en ter beschikking
van het onderzoek te worden gehouden.1 17  Het is voor de oilicier van justitie niogelijk  0111
naderhand nog kennis te neinen vati deze niet-gevoegde tapinaterialen Het wetsvoorstel stelt
hiertoe een afionderlijke bevoegdheid voor. Deze is terug te vinden in het voorgestelde
artikel 125h Sv. Deze bevoegdheid konit niet de verdachte of diens verdediging toe. Zij
kitmien wel de rechter-conimissaris verzoeketi na te gaan of bepaald tapinateriaal alsnog
voor een behoorlijke verdediging bij de processtukken gevoegd dient te worden. Deze
'inini-instructie' wordt voorgesteld in artikel 125i Sv en kan worden gedaan zodra het
gerechtelijk vooronderzoek is gesloten of geeindigd of, indien een gerechtelijk vooronder-
zoek met heeft plaatsgehad, zodra de kennisgeving van verdere vervolging aan de verdachte
is betekend. De verdachte of diens raadsnian kan het verzoek ook eerder doen, indien
processen-verbaal of andere voorwerpen, bedoeld in artikel  125d  Sv, bu de processtukken
zijn gevoegd en de kentiisneniing daarvan heni met wordt onthouden. De rechter-cominis-
saris dient dit verzoek in te willigen, indien hij alsnog tot het oordeel is gekonien dat de
betreffende processen-verbaal of geluidsbanden  voor  het  onderzoek  in  de zaak, waarbij  ook
het verdedigingsbelang in ogenschouw nioet worden getionien, van betekenis zijn.118 Tot
slot kan de rechter-coiiimissaris op vordering van de oflicier van justine ten gatizien van
bepaald tapmateriaal vrijstelling van vernietiging verlenen 0111 deze informatie te bezigen tot
het  bewijs  van een ander begaan  of nog te begaan ernstig 111isdrijf. Het voorgestelde artikel
125k lid 2 Sv regelt deze bijzondere situatie. Er kan overigens nog altijd binnen een gerech-
telijk vooronderzoek anibtshalve of op vordering van eeti officier van justitie door de
rechter-coniinissaris af etapt worden. Het voorgestelde artikel  125f lid 2 Sv bepaalt in dit
verband:

Tijde,is  het gereclitelijk vooro,iderzoele  k,1,2 ile recliter-cotit,itiss,iris ,1,Jibtsliati,e of op vorderi,tg v,111 de oBcier
imi jaistitie, eeti bevel bedoeW iti artikel  125b, eerste lid, of artittel  125c, titiecle lid, geveli.

116  Ka,11£80*kke,i U 1992/93, 23 251, nr. 3, p. 28.
11-  Ktillietsnikkc,1 U 1992/93,23 251, tir. 3, p. 2.
118  Idoit, p. 3
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Het diiurt overigens ruilii tiegen jaar alvoreils geiioenid wetsvoorstel aaligenoinen wordt eti
bijiia  10 jaar alvorens het van kraclit wordt. Dit heeft alles te maketi niet de door de Parle-
111etitaire Enq116te Cotimiissie (liierna: PEC) geconstateerde crisis iii de opsporitig. Tijdetis
de Kainerbehandeling van het GVO-wetsvoorstel wordt door de minister bepaald dat het
voorstel tot itivoering vati de proactieve afiapbevoegdlieid itit liet aailhangige GVO-wets-
voorstel wordt gelicht eii iii a acliting van de uitkonisteii vati de PEC wordt itigetrok-
keti: 19  Daanziee  zouden  de  voorgestelde  aftapbepalitigen  iii  de  traditiotiele  opsporiligs6se
statid hotideti.120 Echter, bij Nota van wuziging vati 11 april 1997 volgt, dat ook deze

tapvoorstelle11 kotiieti  te vervalleii.12'  Dainiiee  zijn  alle tapvoorstelleti opgeschort  iii  al vacli-
ting vati de defiliitieve conclusies van de PEC. hi febmari 2000 treedt de Wet Bijzondere
Opsporingsbevoegdheden iii werking. Deze wet wordt over liet algetneen gezien als het
directe gevolg van de door de parleinetitaire enqu6tecotiumssie geconstateerde drievoi,dige
opsporingscrisis. Met deze wet is er een emde konien aan de eigenaardige positie vaii de
tapbevoegdlieid bituien  ons  strafbestel  en de gebrekkige kwaliteit  vati de tapregels  uit  1971.

Nog voordat de eerste Kanierstukketi van deze nieliwe opsporingswet ingediend wordeti en
de gebrekkige kwaliteit sanien iziet de eigetiaardige positie van het populaire opsporingsiiiid-
del  aftappeti  daadkrachtig  aangepakt  worden,  koineti de tapregels  int  1971  door  teclltiologi-
sche ontwikkelingen en niarktotitwikkelitigen onder Vltlir te liggeti. De telecoiwininicatie-
onigevitig ondergaat halverwege de jaren tachtig en begin jaren negentig iii otiverwacht
teinpo eeti heuse metamorfose. Iii plaats vali een alialoge telefoononigeving, met als 1110110-
polistisch dienstaatibieder het staatsbedrijf der PTT, dient voortaan gesproketi te wordeti vati
eeti turbitlente eti geliberaliseerde infortiiatiesanietileving. Hierdoor konit de bestaande
teletoontapregelilig en de praktijk van het opsporingsgericht tappen vanitit eeti geheel
atidere hoek onder druk te staan. Niet de gebrekkige kwaliteit ofde eigenaardige positie van
het opsporitigsgericlit tappen bhuieii ons strafbestel leiden tot deze drtik, inaar de snelle
opkoinst van nieinve teleconmitillicatieaailbieders, -vomiell en -teclmologieen. Het opspo-
ritigsgericht aftappen en alluisterbaarheid zijn door deze ontwikkelingen niet langer valizelf-
sprekendheden. De bestaande e ctiviteit en uitvoerbaarheid konien op zowel regelgevelid
als praktijkniveau voor het eerst ter discussie te staaii. Van de strafivetgever wordt verwacht
dat hij met adequate oplossingen koint en daannee de effectiviteit en uitvoerbaarheid van
het populaire opsporingsiniddel in de toekonist garandeert. In 1993 koint de strafwetgever
tiiet de Wet coniputercriininaliteit dat een alitwoord geeft op de geconstateerde problenien.
Deze wet wordt  in de volgende paragraaf besproken.

2.5 Opsporingsgericht aftappen in een gewijzigde telecom-omgeving

Na   itivoering  vali   de  tap- en direct afluisterbepalingen   ill   1971   krijgt   de  atiapbevoegdheid
nlillisclloots de tijd en ruinite uit te groeien tot een volwaardig en haast vanzeltiprekend te
tioemen opsporingsmiddel bintien de strafpraktijk. Terwijl veleti twijfelen aaii de positie vali
de telefoontap binnen otis strafbestel eii de daaraaii gekoppelde waarborgen voor de ver-
dachte. twijfelt bijna nieniand aati de opsporingswaarde van het aftipmiddel als zodanig. De
telefootitap kati 0111sclireven worden als een veilige, relatief makkelijke en onzichtbare
opsporitigsniethode, die olidanks de oimiisketibare inbreuk op grondrechteti (persooillijke

119    K immn,kkm U 1994/93,  23  251, nr. 8. p. 1.
121 1 Killictsnikkal U 1994/95, 23 251. lir. 9, p. 14. Uit dit Kallierst·lik ,·04 dat wat betreft de ,·oorgestelde

tapbepalitige,1 enkel de Artikelen 11 ell III kotiien te , en allen. Artikel III regelt orider nicer het opsporings-
gericlit tappen iii de proactiei e fase (artikel 126i Sv).

121  Aimle'sntkket, II 1996/97,23 231, tir. 17, p. 1
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levenssfeer) door rechters-commissarissen snel wordt toegelaten als er zwaardere strafbare
feiten in het geding zijn. Vanaf de jaren tachtig doen zich echter een aantal belangrijk te
noenien niaatschappelijke en teclmologische ontwikkelingen voor, zoals de verzelfstalidiging
van het staatsbedrijf der PTT, de geleidelijke liberalisering van de teleconlmunicatiemarkt en
de snelle opkonist van nieliwe teleconlintinicatievornlen en -teclmologieen. Al deze niaat-
schappeluke en technologische ontwikkelingen stellen de effectiviteit en uitvoerbaarheid van
de afiapbevoegdheid voor het eerst ter discussie.

2.5.1 Aftapproblemen

BU uitvoering van de aftapbevoegdheid zijn opsporingsinstanties afhankelijk van niedewer-
king van de teleconuminicatiesector. Tot eind jaren tachtig konit dit er in de praktijk op
neer dat van de PTT medewerking wordt verlangd indien de overheid bepaalde telefoon-
gesprekkeli wenst  af te tappen.  De PTT  is  tot die  tijd de enige aanbieder van telecotilimmi-
catie en bezit hiertoe, in de hoedanigheid van staatsbedrijf, het exchisieve recht. De overheid
is echter juridisch beheerder van het  staatsbedrijf waarniee  het de regie van het teleconilim-
nicatiebedrijfstevig in handen heefi. Dit resulteert in de onistandigheid dat de overheid naast
opdrachtgever tegelijkertijd uitvoerder is van een concreet afgegeven aftapbevel. Door dit
alles is medewerking vanuit de telecoinnitinicatiesector dat gelijk staat inet niedewerking
door de PTT, 111iti of inter 'vanzelfsprekend' te noeinen.122 Met de privatisering van de
PTT eind jaren tachtig koinen de verhoudingen ecliter voor een groot gedeelte anders te

liggen en doet zich het eerste afiapprobleeni voor. De overheid is weliswaar nog altijd
opdrachtgever van een concreet aftapbevel, maar heeft geen juridische zeggenschap ineer         
over de feitelijke uitvoering van het a egeven aftapbevel. De regie is overgegam in handen
van het geprivatiseerde telecotiuminicatiebedrij f waarbij  laatstgenoeinde  bestist  of er -  al  dan
niet - aan een aftapbevel voldaan wordt; het zijn voortaan private lijnen die afketapt dienen
te worden door opsporingsilistanties. Hiennee staat voor het eerst de feitelijke uitvoering
van een aftapbevel op de tocht eli kan de overheid niet een aftapweigering geconfronteerd
worden. In een dergelijk geval konien de opsporingsinstanties met lege handen te staan
omdat er geen tastbaar aftappunt ter beschikking gesteld wordt door de geprivatiseerde
teleconiniunicatieaanbieder. Opsporingsgericht aftappen wordt daarinee in de praktijk
onniogelijk. Een klein lichtpunge voor de overheid vornit het gegeven dat er een lang
saizietiwerkingsverband ttissen de overheid en de PTT bestaat. Op basis van dit saliienwer-
kingsverbatid liggen er al vele praktijka6praketi op tafel. hi veel situaties zal hierdoor voort-
geboliwd kunnen worden op eerdere tapervaringen en zal tionnaliter toestetimiing voor eeii
aftaphandeling gegeven worden. De twee partijen kuntien op basis van onderliggende
afspraken redelijk goed op elkaar anticiperen, iiilai, volledige zekerlieid heeft de overheid
nattiurlijk niet 111eer.

Een volgend tapprobleeni waarniee de overlieid geconfronteerd wordt vormt de geleidelijke
liberalisering van de teleconinninicatieniarkt. Hierdoor konit de toch al verzwakte mede-
werking vanitit de teleconmitinicatiesector nog verder onder druk te staan. Nietiwe tele-
conuiiunicatieaanbieders vestigen zich op de teleconmizinicatieniarkt. Deze ilieuwe part en
hebben, in tegenstelling tot het geprivatiseerde staatsbedrijf, totaal geen ervaring met politie
en justitie. Afspraken of convenanten met betrekking tot aftappen zijn er niet. Het is lilaar
de vraag hoe deze nieinve aanbieders op toekonistige aftapbevelen zzillen reageren. Het is

122   Medeir·erking werd via mill,tsinstructies veiliggesteld.
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detikbaar dat relatiefnieitwe aatibieders sneller weigeren 0111 daaniiee bepaalde bedrij6bel:111-

gen te waarborgeti.

Naast de hiervoor genoeinde ontwikkelingen bintien de organisatiestnictllitr van de tele-
conitininicatietiiarkt doen zich tiog een tweetal ontwikkelingeii voor die ervoor zorgeii dat
de oorsproilkeluke effectiviteit vati de aftapbevoegdheid onder druk konit te staali. Hierbu
kali iii eerste iiistaiitie gedacht worden aan de snelle opkonist vati niet,we teleconlillitilica-
tievonnen eti -niiddelen. Teleconitiiunicatie konit niet alleen meer tot stand via vaste
teletooillietwerken en -ratidapparaten. De geniiddelde burger inaakt 81 toeneniende niate
gel)ruik vati atidere telecoiilliizinicatievortneii zoals 111obiele telefonie, Bxverkeer en e-111ail.
Dit houdt aittoinatisch iii dat inforniatie voor een groot deel verplaatst wordt vati vaste
teletonie iiaar tal vall andere teleconuiiunicatievorliien. Door genoenide ontwikkelitig lieeft
het wetsartikel waarin de telefoontap geregeld is sterk aan kracht itigeboet doordat daariti
nog altijd gesproken wordt van 'telefootigesprekken'. Een bevoegdlieid tot interceptie vali
andere vornieti van teleconlliilinicatie bestaat niet. Door gebruik te tiiaken van de nietiwe
teleconlinunicatievornien zotiden 'crilninelen' buiten het bereik vali tappende opsporiligs-
instanties kimlieli blijven.

Bovendien doeti zich technische afiapmoeilijklieden voor. Deze technische moeilijkheden
ontstaan vooral door de snelle opkonist van digitalisernigtechnieken. Aftappen van telefooti-
gesprekken gevoerd op het vaste eti tegelijkertijd atialoge telefooilliet is niet zo 1110eilijk.
Met twee klenmieges op de juiste draadjes, hardware en een gat in de grond of in de
bovengrondse telefoonkast kati door een ieder al aardig afgetapt worden. Voor de overheid
is  het nog geniakkelijker.  Via  tlissenkonist van het telecommunicatiebedrijf wordt de  oor-
spronkelijke itilioitd van de gervenste telefoongesprekken doorgestuurd naar de tapkaiziers
van de daartoe bevoegde strafvorderlijke autoriteiten. Met de introductie van digitale tech-
nieken. zoals het ISDN-netwerk, konit het opsporingsgericht aftappeii iii een heel ander
daglicht te staan. In tegenstellitig tot het opsporingsgericht aftappeti van atialoge telec011111111-
nicatienetwerketi levert het atiappen van digitale netwerketi, buvoorbeeld eeti ISDN-
netwerk, niet l:Inger direct de oorspronkelijke itiliotid van coninizinicatie op, maar enkel
ilietszeggende piep- of kraakgelitiden of 0111eesbare bestatiden. De oorsprotikelijke conuiizi-
nicatie kan met de technische Biterceptiehandeling ilog iliet direct vastgesteld worden. Er
dient in zulke gevallen als het ware een 'onizettingsslag' geleverd te worden. Dit heeft te
inaken niet het feit dat over de koperdraadjes vati het ISDN-netwerk allerlei bits getrans-
porteerd worden.123 Dat kan bovendien data van verschillende soorten verbitiditigen zijii
zoals video,  fax of telefoijie.124  De  apparattizir die  bij  de eitidgebruiker staat is steeds geavan-
ceerder en de oorspronkelijke cointnunicatie wordt pas tia bewerking via diverse conibilia-
ties vali protocollen digitaal op de lijn gezet. De zogeheten 'niwe data' is weinig beteketiis-
vol voor de tappende instalities. 0111 effectief af te tappen dient men de bits die over de twee
koperdraadjes gaan, terug te brengen tot zinvolle data, geluid of video. Dat alles niaakt het
aftappeti vati nioderne cotiuiiunicatievornien die gel)ruik inaken vati vergelijkbare digitale

123 R.aadpleeg voor tiieer illfonilatie over bia eli bi·tes <http://cotiiptiter.howstliffu-orks.coni/bytes2.ht,11 eti
<http://sen·ed17.tiadz,·ork.111/>. Op laarstgenoemde inteniedite staat het zolgende veniield over bumire
getallen: 'Eeti binair getal is opgebotiwd uit nullen eti etien. Een bit is zo'11 getal (alkorntig van binan·digit,
oftewel binair getal).  Her is  de kleulste eenheid van intomiatie  ili een illformatievenverkend systee,11.  Her
kan mee  waarden ammenien:  0 of 1, ja of nee,  plus  of nihi.  Eeti combhiatie vati  m·ee  bits  levert vier tiioge-
lijke waardeti op:  00, 01,  10 eti 11, Een sege van drie bis kati acht (oftewel 23) ,·mchillende beteketiissen
hebben. Met eeii byte (= 8 bits) kiui je 256 (ofiewel 28) getallen weergeven.'

124 Vergl. <http://www.x34711.111/-resplib/afluisteren/Hfs£6.hmi>.
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transportgegevens een stuk coniplexer eli een stlik duurder dan het traditioneel afiappen van
alialoge telefootigesprekken.135 Ook de enomie kostenstijging viui het opsporingsgericht
afiappen zet de ilitvoerbaarheid van artikel 125g Sv onder flitike druk. Daarbij doet zich
voornainelijk de vraag voor in hoeverre de overheid het opsporingsgericht aftappen tiog wel
kan en nioet finalicieren.

2.5.2 Van telefoontap naar telecommunicatietap

In 1993 besluit onze strafivetgever de bestaande ititerceptieregels aan te passeti aan de illms-
sen ingrijpend gewijzigde teleconlmunicatieonigeving. Op diverse plaatsen binnen de
strafwetgeving wordt het van oudsher gebezigde wetsbegrip 'afluisteren' vervatigen door het
nieer 1110derne en bovendien ruiniere (ineer techniekonafhankeluke) begrip 'aftappeti'.126
Het begrip 'ailitistereti' zag vooral toe op het gesproken woord. Tijdens de vaste telefonie,
als enige vorni vati teleconmiuiiicatie, volstond deze aandiiidilig. Datacotillinuiicatie was
destijds uit het oogpinit van regelgeving tiog iliet am de orde. Met de feitelijke opkonist van
alidere telecoiimitinicatievoniien, waarbij het heleniaal niet 0111 de uitwisseling vati gespro-
ken woorden hoeft te gaan, schiet het alluisterbegrip ill technisch-juridische zili tekort. Men
kan  iti ners nioeilijk spreken van het afluisteren van elektronisclie post (e-inail) ot- firver-
keer: 2, De nietiwe voniien van dataconitiiunicatie voniien al vrij snel een integreretid
bestanddeel van onze samenlevitig. Oni deze redenen wordt het begrip 'afluisteren' door de
stratwetgever geschrapt uit de bestaande regelgevitig en wordt het begrip 'atiappeti' iii plaats
daarvan geintroduceerd, wat een ietwat techniekonafhankelijker begrip is. Genoenide
wetswijziging viiidt bovendien plaats 0111 te benadrtikken dat het onderscheppen vaii tele-
comlininicatie iii de nietiwe telecotimninicatieoingeving een coiiiplexe beziglieid is. Onidat
teleconlintinicatie dikwijls iii gedigitaliseerde vonii over de telecoiillintliicatie-infrastrlictzmr
getratisporteerd wordt, zal er 11:last een iliterceptiehalideling ook een 'otiizettiligshalideling'
verricht dieiien te worden 0111 daarniee de oorspronkelijke inhoud vati de draadgebondeti of-
elektronische colimiunicatie te achterlialen. Pas tia eeli zodailige onizettingsslag wordt het
strati,orderlijk doel valihet opsporitigsgericht aftappeti in de nieeste gevallen bereikt.

1 25     Op   de   ilitenietpagilia   vmi   Oliderzoeksbitreati  Jailsen   &  Jallssen   „·ordr   opgemerkt   dat   het   afiappen   ran

ISDN kati plaats,·ilideii niet eeti zogeheteti protocol-,iii,dys·cr. Over de werkitig vati het apl)araat wordt het
rolgende opgenierkt: 'Eeti protocol-anal,ser laat zich geniakkelijk in het ISDN-zietwerk koppeleti, is ilier
traceerbaar, op afstatid te bedietien \·ia een PC en ketit alle bekende protocollen. Ze is te verstoppen bij je
thilis  in  di,bbele plaR,ncis, kelders of andere  plekken,  maar ook  in  schakelI:asteii  of in  de  KPN-cetitrales.
Het enige  ·at tiodig is, is fysieke toegang tot het ISDN-tiet. Eeti zodmiige protocol-ai alyser kopieert de
bits. anah·seert de data en detecteert de gebrt,ikte protocolleti. Ali eetmiaal de protocollen geidentificeerd
zijii is de nveede stap voor een afluisteraar de bitrij met behulp rm diezelfde gedetecteerde protocollen
weer tmig te vertalen ilaar beteketiisrolle gegevens. Voor fax-data kini je daartoe een fax gebruikeii. roor
niodeniverkeer een niodeni eti\·oor een telefootigesprek eeti relefoon. Het is niet nioeilijk voorstelbaar dat
er een apparaat bestaar dat beide boveilstamide stappeti kati netiieti eii buroorbeeld bu de KPN-cetide
staat  oni  nier jouw  coninmiicatie  mee  te  litisteren'.  De  etuge  beveiliging  hiertegen  is  het  versleittelen  van
de  (trmatiussie)gegevens.'  Raadpleeg  i·oor  nicer  inforniatie  over  het  afiappeti  ran  ISDN
<http://www.xslall.ill/-respub/aflitistereti/H tu.htni>.

126  Kmim#kal U 1990/91.21 551, nA. 1-2, Wijzigilig vall het Werboek vall Strafrecht en van het Wetboek
\·mi Strafvorderitig in verbatid niet voortschrijdende toepassing van informatietechniek (Wet coniputercri-
nwialiteit)·

12- HR 26 mei 1992, NI 1992/753. hi deze zaak oordeelt oiis hoogste rechtscollege dat het optietiieti en
leesbaar maken van Etrsignalen niet op eeti lijit valt te stelle,1 n jet het afluisteren van telefoongesprekketi of
een gesloten brief De rechtbank overwoog ill eerste amileg ongereer hetzelfde, nlaar stelde revens dat de
gebodeti restricne\·e ititerpretatie ,·1111 de ,·oorschr#eti ilizake de toepassilig vati dwatigiliiddeleti er in de
i.·eg staat aa11 her \\·etsbegrip ailitisteren eeti bredere bereketiis (dati eeti tiiorideling otiderhozid) toe te dich-
tell.
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Otider de Wet conipittercriniuialiteit wordt liet wetsbegrip 'telefoongesprekken' op een
zodanige wijze vervangen dat onder de nietiwe regelgeving alle detikbare vonnen van
telecointnunicatie vallen. Artikel 125g Sv spreekt iii dit verband niet laliger van 'telefoon-
gesprekketi'. niaar van 'niet voor het plibliek beste:iid gegevensverkeer via de telecotimnini-
catie-illfrastrtictitur'.128 Met deze techliiekoilafhalikelijke wijze vali redigeren wordt de
'teletootitap'  verheven   tot   'teleconmitinicatietap'.   De  strafwetgever introditceert tegelijker-
tijd een aalital strafrechtelijke begrippen, waaronder het begrip 'geautoinatiseerd werk'.
waannee de strafi-echtelijke beschemiing tegen het wederrechteluk otiderscheppen van
gegevells verntiliid wordt. Onder 'geautoinatiseerd werk' wordt 'elke inrichting die niet
teclitiische liziddelen geschikt is geniaakt voor de opslag, verwerking of overdraclit vati
gegevetis'   verstaaii. 1 29   Het   adjectief  'geautoinatiseerd'   ditidt   op   een   hinctiotieren   vati   het

werk voor eeii deel onafhankelijk van metiselijk ingrijpeti. Hieronder vallen onder nicer
conipitters, netwerken van aati elkaar verbotiden computers en geaittoniatiseerde illrichtin-
ge11 vall telecolillilililicatie.130   gellierkt dieiit te worden dat 'geautoinatiseerde gegevens-
overdraclit' 111eer 011ivat dati etikel conuniniicatievornien. Het gaat ook 0112 tratisniissiege-
gevens buiteti de teleconllinuiicatie-ilifrastructinir. Door het nieitwe begrip wordt de
bestaatide strafrechtelijke beschemiilig ilitgebreid tot vomien van non-colimittnicatie. Denk
hierbij aati de persootilijke invoer vati data iii een coniputer zoals tekstbestanden (bijvoor-
beeld Microsoft Word)  of opgeslagen  inaar tiog 11iet verzoii(len e-niail berichten.  Dit heeti
tot gevolg dat het technisch onderscheppen vati deze computergegevetis, bijvoorbeeld met
beliulp van  een Key Logger System of via het opvangen ofwel onderscheppen van residu-
straliiig (Tenipest) op basis van de artikelen 139a/b tweede lid Sr strafbaar is. Naast de directe
aftitisterbepalingen 139a-b Sr wordt de tiiaterieelstrafrechtelijke tapbepalitig 139c Sr gewij-
zigd. De tot dan toe bestaande beschertiiing van telefoongesprekken wordt ilitgebreid tot
gegevetis  die  worden  overgedragen  via  de telecotillininicatie-infrastructintr of door daarop
amigesloten randapparatuur. Onder die beschrijving vallen nog steeds telefoongesprekken.
111aar daarn:last alle overige vormen van teleconmiunicatie afgewikkeld via de openbare
telecoininunicatie-infrastrlictintr. Een en alider betekent een aailzieillijke uitbreidilig van de
strafrechtelijke bescherniitlg V:Ill teleconiliiitnicatie. Het eerste lid vati artikel 139c Sr koint
er op basis vali liet wetsvoorstel als volgt uit te zien:

Hij die door illitidel 1,11, de telecolit,mt,ticatie-i,grasmicttittr, of door i,tiddel t,ati de dii,irop 8111-geslotel,
ra,idapp,initimr ot,e edragel, geget,mis die idet i,oor he,11, 1,te<le i,oor Init of degette iii 1,#ells opdraclit |tij
limittelt,  zij,i  beste,tid.  opzettelijl:  11,et  ee,1  tedi, iiscli  litilin,tiddel qftapt  of 01),teellit,  tivrdt gestnift  i,tet ge, 4111-

131Nellisstr,ifiwi  te,i  hoogste ee,1 jaar ofgelill,oete i,im  cle t,ierile categorie.

Iii dit artikel wordt het begrip telecotilliiutiicatie gebruikt in de beteketiis die dit woord
heeft iii de Wet op de teleconlinunicatievoorzieningeti (Wtv).132 hi de Wtv is het begrip
teleconmnmicatie als volgt gedefinieerd:

iede,r ot,erdr,iclit,  ititze,itlitig of oliti'a, test  141,1 geget,elis i,a,1 1,Tike aard ook  door middel t•,iii  kal,els, Imigs
133r,tilio-elektrisclte  t,Ig  of tioor 11,iddel  141,1  optisclie  of,11,dere  elektro,!i,iglietisclie  syste,Iint.

128  K,illiersolkketi U 1990/91,21551, tirs. 1-2.
129     Iii  de  huidige strafu·etgering wordt het begrip  als ,·04 gedefinieerd:  eeti  umchmig  die  beste,iid  is  0171  latigs

elektronische weg gegevens op te slami en te rem·erketi (art. 80sexies Sr)
13. A;micismkke,i II 1989/90,21 351, lir. 3, p. 6.

131 /Gullt'Isolkkell U 1989/90,21 351, tirs. 1-2.

132   K,„lictsmkkm 11 1989/90,21  551, nr. 3, p. 7
133     Stb  1988.520.

51



STRAFT<)R.DERLIJK (.)NDERZL )EK VAN TELE(:c)MMUNIc'ATLE

In de inemorie van toelichting wordt bovendien opgenierkt dat de tennitiologie 'overdracht
van gegevens' in samenhang met het woord 'telecoilmlimicatie' primair duidt op overdracht
van gegevens op afstand, tussen personen onderling, tlissen personen en computers, oftlissen
coniputers onderling. Tegelijkertijd wordt opgeiiierkt dat 'overdracht vati gegevens' even-
zeer ziet op gegevensverkeer over korte a taiid. Als voorbeeld wordt de overdracht vati
gegevelis tlissen compitter en het daaraati gekoppelde beeldscherni getioenid. Deze laatste
vonii van gegevensoverdraclit valt, zo blijkt uit de toelichtitig. niet onder de reikwijdte v;ui
het begrip teleconmitinicatie.

2.6 Opsporingsgericht aftappen in een genortneerde omgeving

2.6.1    Parlementaire enquetecommissie (PEC)

Op 1 febm:iri 1996 presenteert de PEC haar 1 vige rapport Ilizake opsporilig. De Deltaine-
thode, die door het IRT Noord-Holland/Utrecht in een aantal politieregio's is toegepast.
vortiit een belatigrijk onderdeel vati het onderzoek vati de Conitnissie. Hoewel veleti het
onderzoek vati de Conunissie als *IRT-enquete» hebben betiteld, bestrijken de uitkonisten
van het oiiderzoek een veel oinvatigrijker terreiti dan louter onderzoek iiaar de IRT-
affaire.134 Er bestond nanielijk veel onditidelijkheid over zowel de juridische grotidslag als  de
sturing eii controle vati veel in de opsporingspraktijk toegepaste opsporingstizetlioden. 135  De

parlenientaire enquBteconiiiussie heeft am alle bestaande opsporingsbevoegdheden en
opsporitigstiiethoden aandaclit besteed, dus ook aan de tapbevoegdheid. De Cominissie
fonnuleert iii haar rapport een aantal algemene uitgatigspunten waaraan opsporingsmetlio-
den. waarotider het opsporingsgericht aftappen, 1110eten voldoeii. De enqudteconmiissie
htildigt deze zietiswijze dat opspornigsinethodeti iii een deniocratisclie rechtsstaat altijd eeti
expliciete wettelijke basis dietien te liebben: opsporingsniethoden kiltineti tiiet worde11
ingezet indien een foniieelwettelijke basis ontbreekt. De Conlinissie stelt iii dit verbatid dat
de wet de opsporitigstiiethoden liliiitatief defiliieert die een ilibretik op de fimdamentele
rechteii vati de burger inhoudeti. Opsporingstiiethoden niogen niet zonder wettelijk kader
ingezet wordeii. Daarniee zijn buitenwettelijke opsporingstrajecten uit den boze. BU de
juridische verankeritig van opsporingsniethoden dient volgens de PEC voorkoiiieii te
worden dat de omsclirijving van de bevoegdheden zo vaag is dat verschillende interpretaties
tiiogelijk zijn. Ook de wijze waarop bepaalde inforniatie wordt verkregen dient te wordeii
vastgelegd.136 Er dient een adequate nornistelling aatiwezig te zijn. Bij nieer ingrijpende
opsporingsniethoden acht de enquBteconitijissie liet noodzakelijk dat andereii dan politie-
fiinctionarissen (lees: liogergeplaatste functionarissen) toestenlining geven. In bepaalde

''   137gevallen zal 111achtiging door de rechter-coniniissaris noodzakelijk zun. Toetsing vooraf
dient volgens de enqu6tecotimiissie pla:Its te vindeti aan de hand van objectieve criteria, zoals
de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het uitgangspunt van opsporing is volgens de
PEC dat de gebezigde opsporingsmethoden iii het opetibaar ter terechtzittilig kitimeti
worden besproken. Er ktinnen zich volgens de Conunissie uitzonderingssituaties voordoen,
niaar het feit blijft overeilid dat de recliter alle niethoden nioet kuntien toetseii.138 De Coni-
inissie is van inening dat de zogenaainde proactieve opsporing een ditidelijke plaats dient te

134
IOnicnmkkett U 1993/96, 24 072, nrs. 10-11, p. 412.

135 Idall.
136  K,u,icmtkke,i U 1995/96,24 072 tirs. 10-11, p. 448.
13 I,Am, p. 449
138 Vergl. k;micismkkni  H 1995/96,24 072 nrs.  10-11,  p.  449.
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krijgeti iii het Wetboek vati  Strafvordering.  Het  proactief opsporen  dient  wel een specifiek
doel te hebben, natiielijk opheldering vati strafbare feiteii en een strafreclitelijke sanctie.

De enquBtecoiimiissie nierkt wat betreft het opsporingsgericht tappen bintien het geldende
regitne het volgende op. Voor het tappen is een vooraikiiatide inachtiging van de recliter-
co111111issaris vereist. Deze machtigiligen worden vrijwel routinetiiatig verleelid en verlengd,
vooniaiitelijk iti opsporitigsonderzoek tiaar georganiseerde cruninaliteit. Aangezien het
opsporitigsgericht afiappen plaatsviticit bintieti eeii gerechtelijk vooronderzoek vornit het
een otiderdeel vati het tactische onderzoek, zo nieent de Conunissie. De Conlinissie stelt
vast dat tapgegevells opgeslagen wordeti door de Criiiiitiele Inliclitingen Dienst in CID-
registers, terwijl eeti wettelijke grondslag daartoe ontbreekt. De etiqiidtecotilinissie nierkt in
dit verband op dat op het nionient dat de rechter-conitiiissaris opdraclit tot vernietigilig van
de tapverslagen geeti lang niet zeker is dat ciaannee tegelijkertud de tapgegevens in de CID-
registers worden vernietigd.139 Even later concludeert de PEC dat het gel)ruik van niet iii
het stratdossier opgen0111en tapgegevens door de CID weliswaar begrijpelijk is, iliaar naar
het huidige recht evenzeer onrechtinatig is.140 Uit het rapport volgt dat de enquheconunis-
sie de opgeschorte gvo-tapvoorstelleti grotendeels ondersclwijft. Wel heeft de Conitiiissie
voor de tapbevoegdheid afwijkende aalibevelingeii gedaan:

1. Het vertiioeden dient te bestami dat de verdachte ian de teleconiniuilicatie decl-
tieenit.

2. De tap kati worden toegestaan als sprake is van feiten en onistandighe(len die een
redelijk vemioeden ople\'eren van een te plegen enistig misdrijf. De tapbevoegdheid
kati in dit \·erband alleen worden ingezet tegen personen tegen Irie dit veniioeden
zich richt.

De enqi,6tecoiilinissie is vati niening, dat er voorafgaande am het opsporingsgericht tappen
het vennoedeii dient te bestaan dat de verdachte aan de af te tappen teleconmiunicatie zal
deelnemen. Op dit punt wordt afgeweken van het opgeschorte GVO-wetsvoorstel en de
eerdere patibevelingeii vati de Conunissie-Moons. Door de PEC wordt ecliter niet toege-
liclit waaroni dat redelijke vernioeden wordt gehatidhaafd. De enqudtecoininissie steunt wel
de eerdere voorstellen wat betreft het opsporingsgericht aftappen iii de proactieve opspo-
ringsfase. In dit verband tiieeiit de werkgroep, dat het wenselijk is. dat het opsporingsgericht
atiappen inogelijk 111oet zijn, als er sprake is van feiten of omstandigheden die een redelijk
veniioeden opleveren vali een te plege,1 ernstig 111isdrijf, en dati alleen tegen de persotien
tegen wie dit vennoeden zich richt. De enqi,Bteconitiiissie konit tot de slotsoni dat proac-
tieve opsporing niet nicer iing zon dan het verrichten van opsporiligsactiviteiten ten aalizien
van te plegen ernstige strafbare feiteti, die bijna altijd verbondeti zijn niet georgatiiseerde
crimilialiteit.141 Het gel}ruik vati tapgegevens in andere zaken of tegen alidere personen is
naar liet oordeel vati de Conimissie alleen niogelijk met toestenuiiing vati de rechter-com-
niissaris. 142 Iii de politieregisters 1110eten de tapgegeveiis tiiet bronveniielding worden
opgeslageti. Zij kinitien volgetis de Conmiissie niet als CID-itifortiiatie versluierd worden.

139  Zie Aimimmkketi H 1995/96,24 072, ilrs. 10-11, p. 169.
140 Vergl. Aluttersmkke,1 H 1993/96,24 072.irs. 10-11, p. 202.
141   Zie Kilitersnikke,1 Il 1995/96.24 072,118. 10-11. p. 431.
142 Abil, p. 453.
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2.6.2 Tappen onder BOB

Veel van de beslispittiten vall de parlenientaire etiqudtecotinnissie zijii verwerkt ili het
wetsvoorstel BOB.143 Zo zuii de door deze Cointnissie gefomitileerde algeinetie

uitgangspunten vati opsporingsniethodeii voor het grootste gedeelte overgetionieti met dit
wetsvoorstel. Iii het wetsvoorstel BOB is de systeniatiek gevolgd dat hoe iiigrijpetider de
opsporingsbevoegdheid is, des te lioger de aittoriteit nioet zijn die toestenuiiing geeft. In
begitisel kai de 06cier vati jitstitie een bevel geven dat em bepaalde opsporingsbevoegdheid
wordt uitgeoefend. In eeti aantal gevallen hoeft de oilicier van justitie daartoe een 1112chti-
ging van de recliter-cotiniiissaris. Het vereiste van voorafgaande liiachtigilig is gereserveerd

voor opsporingsiniddeleti die het meest in grondrechten vati verdachten/burgers ingrijpeti.
Daartoe wordt het opsporingsgericht atiappen gereketid. Zwaardere opsporingsbevoegd-
heden kiumen over het algenieen sleclits uitgeoefend kati worden indieii het otiderzoek dit
dringend vordert. Op basis van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld bijzotidere
opsporiligsniethoden een expliciete plaats te geveti iii het Wetboek van Strafvordering.
Opsporingsbevoegdheden zijn bijzonder, waimeer het opsporingsinethoden betreft die zeer
risicovol zijii voor de hitegriteit en beheerbaarheid van de opsporitig, dan wel die een
ilibretik maketi op de grondrecliten vati bitrgers. Voorgesteld wordt, de bijzondere

144

opsporingsbevoegdheden die ingezet kittitieti wordeti uidieii er sprake is van eeli gepleegd
strafbaar feit, te regelen in titel IVa vaii het Wetboek vati Strafvorderitig. Voorts wordt
voorgesteld de bijzondere opsporitigsbevoegdlieden, welke ingezet kunnen worden op basis
van eeti vernioeden dat er in georgatiiseerd verband enistige nlisdrijven wordell beraaind of
gepleegd, afzonderlijk te regelen. Hiertoe verntiint de regering het bestaatide opsporitigsbe-
grip. Het voorgestelde 1322 Sv otiischrijft het opsporingsonderzoek als volgt:

(.. -)  Itet o,t lerzoek o,Ider leitii,tg v.1,1  de o  1cier v,1,1 j,istitie 11,tar ,1,11,leidi,1-9 ,•,1,1 eei,  redelijk i,en„oede,i  dilt
ee,1  str,lfl,ditr feit  is  beg,1,1,1  of d,it  iii geoN,ittisee,·d  ie,1,(11,d  misdiijt,ett  Ii,onle,1  1,era,ititd  of gepleegd,  (ils
oitisel,ret,el, iii cinikel  67. cerste lid, die gezie,1 litm aciril of sattie, ili,i,tg met 41,1(lere 1,1isclrijt,e,i die i,t d,11
geoN,i,tiseerd rei{„112 1 it'ordm ber,1,11,id of•,epleeg,1 ee,1 enistige i,il,retik op cle reclitsorile oplei,em . met cils cloel
liet 11£111011•,111 str, i·orde,lijke bestissilweli.14'

De regerilig neetiit de niaatstaf 'redelijk vernioeden vati een te plegen enistig inisdrijf met
over van de parlenientaire enqudtecominissie. Het kabitiet nieent dat het opsporingsbegrip
niet zo ntilii niag zijn, dat naast onderzoek tiaar georganiseerde critnitialiteit, onderzoek
wordt verricht ilaar enistige stratbare feiten beraaliid of gepleegd buiten georganiseerd
verband.146 Daaretiboven stelt het kabinet dat het opsporingsonderzoek naar critninele
organisaties niet beperkt inag worden tot otiderzoek naar een te plegen strafbaar feit. Het is
de bedoeling dat het geheel vati criminele activiteiten van critnitiele organisaties iii beeld
gebraclit wordt. Proactiet- opsporingsonderzoek ziet daannee doorgaans toe op liieerdere
erlistige feiten bermind of gepleegd in georganiseerd verbatid. De tapbevoegdheid vornit
een bevoegdlieid die kati worden toegepast iii de proactieve opsporingsfise.
In tegetistellilig tot de wens van de enqueteconmiissie, wordt iliet vastgehouden aan de
voorwaarde, dat bu toepassing van de tapbevoegdheid het vernioeden dietit te bestaati dat de
verdachte aan de telecoinnitinicatie zal deeltieizien. Iii de toelichting op het wetsvoorstel
wordt gesteld, dat Li het geval vati toepassing van de tapbevoegdheid de opsporitig vati

143 Kimic,snikkcli H 1996/97,25 403, 118.1-2.

144   Zie in dit veti,alid K,miersnikke,1 H 1996/97,25 403, tir. 3, p. 3
145    K,miemikkmi  U  1996/97,25  403,  tits.   1-2.
146  Vgl. Kanimmkketi H 1996/97, 25 403, tir. 3, p. 4 en 3.
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enistige misdrijven centraal staat eii, dat er in dit licht geen sprake hoeft te zijn van een
bekende verdachte. Handliaving van de voonvaarde dat het vennoedeti dient te bestaan dat
de verdaclite aati de telecoiilliitinicatie deellieeint, heeft tot gevolg dat de praktijk vaii de
NN-tap gecoiitiinieerd wordt.14- Als gevolg diiarvan zal iii het belang van de opsporing zo
latig tiiogeluk volgehouden worden dat er nog geen sprake is van een bepaalde verdachte.
Deze gang vati zaken wordt door de minister afgeketird. Ook indien de verdachte al bekend
is, kati waarheidsvinding voortzettitig van de tapbevoegdheid vereiseii. Volgens de minister
kan deze vemtiining van de toepassinginogelijklieid van de tapbevoegdheid plaatsvitiden
aangezien a) de categorieeti feiten waarvoor de telecotillimnicatietap geoorloofd is, is aan-
gescherpt en b) de eisen vati proportionaliteit eii sitbsidiariteit uitdnikkelijk in de wet zullen
worden opgenonien. Daarbij wordt aan de uitoefening van de tapbevoegdheid een148

inaxiniale  temiun  van vier weken verbonden  en  zal  achteraf dienen te worden nieegedeeld

wietis teleconuiititiicatie is af etapt.
149

Op 1 febrtiari 2000 treedt de Wet Buzondere Opsporingsbevoegdhedeii in werking. iso De
artikelen 126111 en 126t Sv regeleti voortaan het opsporingsgericht aftappen. De bepalingen
vervaligen - het hoofdzakelijk op de oude telefoontapregeling benistende - artikel 125g Sv.
Artikel 126111 Sv regelt het opsporitigsgericht atiappen iii de traditionele opsporingscontext:
er is sprake van een redelijk vertiioeden dat een enistig strafbaar feit is begaan waardoor er
getapt niag worden. Artikel 126111. eerste lid Sv bepaalt daartoe het volgeiide:

1,1  ge,wl 14111  eell  t,ercle,ikilig 141,  ee, 1 mistirlif als  01,isclirei,mi  iii artikel  67,  eerste  liti,  dat gezie,i zijit actrd  of
de salite,ilia,w iliet,111(lere door ile t,er,1,1(lite begatie titisd,iji,elt eelt enistige i,ibretik op de reclitsorde opleve,1,
4,1,1 de o®cier 141,1 ji,stitie, ittilie,1 liet oit,lerzoek dit drilige, 1,1 t,orciert, bel,ele,1 &it eeli opspori,igs,1,1,bte,ta,ir

151teleco,imittilic,itie op,tee,Iit titet eel, ted,itisch littlpittiddel.

KIZINGVER-RUIAlING
Onder de Wet BOB hoeft niet latiger het vernioeden te bestaan dat de verdachte aan de af
te tappen telecotillimnicatie deellieenit. Door het schrappen vati het vereiste dat het
vernioeden dient te bestaati, dat de verdachte zal gaan conmitinicereti over de af te tappell
verbitiding kuiuien voortaaii atidere personeti daii de verdaclite af*etapt worden en daaniiee
andere verbindingen, geheel los vati cotiniiunicatievennoedens over de verdaclite. Hierdoor
wordt liet toepassingsbereik van de tapbevoegdlieid, ofwel de kring van aftapbare personen,
flink vemtiliid. Een kleine kanttekening is hier overigens op zijn plaats. Voor totstatidko-
illing van de Wet BOB werden vanzelfsprekend ook al personen anders dan de verdaclite
afgelitisterd, niaar was dit aflitisteren een (onbedoeld) neveneffect van het vennoeden dat de
verdachte over de bewziste verbinding zou gaan conuininiceren. Op dit punt verschilt de
Nederlandse tappraktijk vaii de Anierikaanse tappraktijk. In de Verenigde Staten wordt er
rechtstreeks nieegelitisterd door opsporingsagenten en dient het aftippen stopgezet te wor-
den indien blijkt dat de verdachte niet aaii de conmitinicatie deelneetiit. De hoofdtelefoons
worden akkezet en de taprecorder wordt stopgezet. Zodra er een nieurve verbiliding gezoclit
wordt (geregistreerd door prititapparaten), wordt de atlitisterapparattitir opnietiw ingesclia-

14-  Vgl. K,Ititersnikke,1 U 1996/97,25 403, tir. 3. p. 39.
148  lik711. p. 4.1.
149    Vgl.  K,u,ic,sn,kke,1 U 1996/97,2.5  4)3,11r.  3,  p.  40
15. Wet ,·a i 27 lilei 1999 tot wijzigitig vati het Wetboek vmi So·af,·ordering iti ,·erbatid lilet de regeling vali

etiige buzoildere be,oegdhedell tot opsporilig eli „·uziging vati enige midere bepalitigell (buzo,idere
opsporitigsbe\oegdhedeti). Stb. 243.

151  Stb. 245.
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keld en volgt dezelfde werkwijze. Iii Nederlatid wordt er vanou(is niet rechtstreeks meege-
litisterd, niaar wordt tiles dat op eeti bepaalde verbitidilig gedurende een bepaalde tapperi-
ode gel)eurt. afgetapt en opgenoineti. Later wordt bepaalde infomiatie uitgefilterd en wor-
den de belangrijkste zaken opgetionien en venverkt in schrifielijke tapverslageti. Onder de
Wet BOB kuntien voortami personen anders dan de verdachte intentioneel af*etapt wordeti,
volstrekt los van  de  niogelijkheid  of het veniioeden bestaat dat de verdachte over  de af e-
tapte lijilell zal gaaii conuiiuniceren. Tappen is voortaan zelfs niogelijk wantieer de ver-
dachte aangehouden is. Ter rechtvaardiging van deze stap wordt door de niiliister opge-
nierkt dat het opsporingsgericht aftappen mede gericht is op de oplielderitig vaii de stratbare
feiten. Ook indien een verdaclite aangeholiden is, kati waarheidsvinding voortzetting van de
tapbevoegdheid rechtvaardigen. De gedachte hieracliter is dat (tiaaste) onistatiders van de
verdachte nog wel eens uit de school willen klappen waillieer de verdachte al aangehouden
is. Extra itifortnatie kati leiden tot de ophelderitig van het stratbare feit waarvoor de ver-
dachte is a:wigehouden. Daaniaast dient de tapbevoegdlieid ilaar zeggeti van de minister

152izitgevoerd te kuntien worden indien dit noodzakelijk is ter aanhoitding van de verdachte.
Dat kali bijvoorbeeld liet geval zijn indien het strafbare feit is opgehelderd, de verdaclite
ininiddels geidetitificeerd is, inaar nadere gegevens vereist zijn 0111 de verdachte ook daad-
werkelijk :1911 te holiden.
Tappeti ter amihouding dietit de effectiviteit van de opsporitig eii is iii deze cotitext een

volstrekt legitieni doel, 111aar verschilt echter wezenlijk vati de traditionele grondslag waarop
er tot dali toe getapt kon wordeti, tianielijk waarheidsvitiding. Het tappen vati een verdaclite
in de traditionele context kati enkel leiden tot opheldering van strafbare feiten waiuieer de
verdachte zichzelf,  of zijn conimimicatiepartner heni  op  de een of atidere wijze iii verband
brengt met strafbare feiteti. Andere personen die geheel los van de verdachte coninitulicereti
over de telecominitixicatie-infrastructutir korideti tot 1 febniari 2000 niet afgetapt wor(len.
Wat deze bretik illet het verleden betekent voor de opsporingspraktijk volgt oiider nieer itit
liet volgende voorbeeld:

VOORBEELD 1

Pre BOB
De niobiele (telet-oon)werbinding \·mi de liioeder \·ati \·erdachte Musta wordt \·oor een
periode rail t\\·ee  ·eketi afgetapt.  Vertiioed  ,\ordt, dat Mtista betrokken is bij  de hatidel
iii harddrugs en dat hij via deze telefoonverbitiding zijii r·erboden zaakjes iii li,ttele secoii-

den zal regelen. Het I·ernioeden is ontstami naM aanleiding ran een tip van een bekende
van de rerdachte. Uit de tip volgt, dat Musta een partij drugs heefi 'bititgemaakt' vaii een
drugsbende en zo snel niogelijk deze partij in een grote hoeveelheid Euro's wil onizetten.
Deze tip kotiit o\·ereen met het feit dat korte tijd terug een drietal 'bekenden'van de
politie 11iet flinke gaten in hitii hoold teruggevonden zijn in een duister steegje in Rotter-
dain, viakbij het itidustriele Har·engebied, pier nr. 574. Uit de taprerslagen rolgt, dat ver-
dachte Musta een ;ijfial keer zeer kort gesproken heeft niet ene Dihubrci. Uit de afge-
tapte gesprekken volgt daarenboven, dat laatstgenoenide een potentiele afilenier is van de
buitgeniaalte partij drugs. Er wor(It volgens de politie telefonisch afgesproken oni  15 Kilo
'Meth' (straamaatii voor heroine) op een parkeerplaats dicht bij de A2, ter hoogte vati
Utrecht, oni niaandagnacht onistreeks 02.25 uur af te leveren.  Uit een later telefoonge-
sprek niet ene Di(la (die gebeld had via openbare telefooncel) blijkt, dat beiden het een en
ander af weten van de drievoudige moord in Rotterdani en dat beiden op de beir-uste

152    K,wietsmkke,i H 1996/97,25  403, nr. 3,  p. 39-40.
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ontnioetingsdag aan„·ezig zullen zijn. Alle afgetapte telefoorigesprekken rraren overigens
in een Turks dialect, gecombineerd met geheinitgal. Toch denken de opsporingsdiensten
de juiste dag, plaats en tijd achterhaald te hebben en besluiten alles in gereedheid te bren-
gen oni de drie afbtapte personen (u'aaronder hoofdverdachte Musta) op het atgesproken
trefpunt  aan  te  houden. De politie steat niaandagnacht  vanaf 00.51 ziur gereed tiiet drie

arrestatieteatiis oni de drie afgetapte personen, waaronder rerdachte Musta, iii te rekenen.
0117 05.55 uur is het nog altijd angstaanjagend stil in de directe onige,ing \·an het be-
riziste parkeerterrein. Besloten \\'ordt operatie 'MustaA2' af te breken.  Geen sticces voor
opsporend Nederland. [Bron: auteur]

Post BOB
De afiaptemiijn ran vier rr'eken is nog altijd niet verstreken nadat de eerste tap op de
niobiele telefoom·erbinding van Musta's nioeder is geplaatst. De opsporingsdiensten gaan
weer aan de slag. Daartoe hebben zij nog MT'ee weken. Tijdens deze weken blijli het ake-
lig stil. Enkel de nioeder, het broertje en het jongste zusje van verdachte Musta telefone-
ren niet het niobiele eindapparaat, niaar verschaffen geen infoniiatie over het stralbare feit
of de verblijfplagits van Musta. Ook de andere afgetapte personen, medeverdachten in
deze zaak, hebben geen telefonisch contact nicer gezocht met Musta. De tap op het 06-
nuninier levert niets op. Men besluit 'de stekker uit het stopcontact' te halen. Vallwege
het gewelddadige karakter van Musta en de mogelijkheid dat hij het land zal verlaten
indien hij  op  de  een of andere wijze vermoedt dat de politie  op zijn hielen zit (politie-
diensten zijn niaandagnacht wellicht door Mlista opgenierkt) verschuift het accent van
waarheidsvinding naar aanhouding. De Wet BOB biedt de opsporingsdiensten de nioge-
lijkheid oni de teleconmiunicatie van twee of meerdere niet-verdachte personen af te
tappen ter aanhouding van een verdachte. De opsporingsdiensten besluiten de telefoon-
verbinding van Musta's beste rriend Jacobi  af te tappen.  In het verleden heeft Musta  een
aantal 'klusjes' geklaard voorJacobi. Wellicht dat nu een wederdienst geboden wordt. De
rechter-conuilissaris verleent toesteninling de telefoonverbinding af te tappen. Het is
vrijrT'el direct  rank.  Op  dag twee van het aftappen neenit ene W. contact op niet Jacobi
en  vertelt  hem  dat M. korte tijd onderdak nodig heeft oni  daarna  'op  val:antie' te kunnen
gaan. Een adres ir-ordt direct verstrekt. Even later wordt Musta in Anisterdani-Zuid
opgepakt. Winst voor opsporend Nederland. [Bron: auteur]

AANSCHER.PING
Tegetiover het vervallen van het vereiste dat het vennoeden dient te bestaan dat de ver-
dachte  aan  het  af te tappen gesprek zal deelneinen, vindt aanscherping plaats  van de catego-
rieen van strafbare feiten waarvoor de teleconimutiicatietap geoorloofd is. Deze aanscherping
slitit aan bij de Richtlijn onderzoek van telefoongesprekken van 2 jltli 1984. Genoeinde
richtlijn stelt dat het aftappen uitsluitend dient plaats te vinden indien dit kan leiden tot de
opsporing van 111isdrijven die gelet op de aard of omvang,  dan wel het georganiseerd ver-
band waarin ze wordeii gepleegd, een ernstige inbretik op de rechtsorde iliaken. Dit nieuwe
wetsonderdeel wordt in de toelichting op de Wet BOB (Ka,ite,stitkke,i U 1996/97, 25403,
nr. 3) helaas met toegelicht. Duidelijk wordt wel dat bij de toepassing van het opsporings-
middel niet uitsluitend door de o#icier van justitie gekeken dient te worden naar de wette-
lijke stratbedreiging van het gepleegde misdrijf niaar dat tevens onderzocht dient te worden
welke uitwerking het stratbare feit heeft op de rechtsorde. hidien een ernstige inbreuk op
genoenide rechtsorde vastgesteld wordt, welke voortvloeit uit de aard  of de satiienhang van
het misdrijf tiiet indere door de verdachte begane inisdrijven,  kan het iiigrijpende opspo-
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ritigfiiiiddel toegepast worden. Onder welke onistandiglieden gesproken kati worden vati
een 'ernstige inbreilk'. is mij nog altijd niet duidelijk. Het lijkt er in ieder geval op neer te
konien dat geen objectieve criteria voorhanden zijn en dat de ofider van justitie ten aalizien
van de vragg  of er sprake  is  vati eeii 'ernstige iiibreuk'  telkens eeti politiek gekleurde belan-
genafweging (neocorporatisine iii de zin van politieke bettivloeditig) dient te niaken.

PROACTIEF TAPPEN
Voor toepassing van  de  tapbevoegdheid  in de proactieve  fase  dient er uit feiten of otilstati-
digheden een redelijk vennoeden voort te vloeien dat er ernstige stralbare feiten iii georga-
niseerd verbatid worden bera:und of gepleegd (voorlopige hechtenisniisdrijven ex artikel 67,
eerste  lid) die gezien him aard,  of sanienhang niet andere strafbare feiten die  in dat georga-
niseerd verbatid worden gepleegd of bera:und, een ernstige inbreuk op de rechtsorde ople-
veren. In deze context kati er getapt wor(len teli aanzien vati verschillende enistige strafbare
feiten, zolang er inaar getapt wordt tijdens onderzoek naar dat georganiseerde verband. Doel
van dit aftappen is hoofdzaketijk het vistialiseren van de critikinele verbanden en individuele
peI'sonen daarachter.

Artikel 126t lid 1 Sv bepaalt:

I,i  ee,1  ge,wl  cits   becloel    iii   artikel   1260,   eerste   lid ,  kan  de  oficier  t„iii  jitstitie,   i,idie,i   liet  oticlerzoet   dit
d,i,tgeliti t,ordert, bet,ele,i d,it ee,1 opsporitigs,1,1,bte,iaar i,iet ee,1 ted,itisdi littlp,ilicidel telecoiti,itititicatie
opiieellit tivara,111 daii pers0011 deebieeilit te,1 0,1,1zie,1 1„111 1,#e ilit feitell of O,1,stalitligliedel, eell redelijk
i,en,toede,1  room,loeit  41,it ileze  lietroleketi  is  bij  het  iii geo,ga, Iisee,·d  l'ell,illtil ber,litie,1  of Plege,1  t,all lilisddj-

153
/,£11.

Het artikel verwijst tenig 11aar artikel 1260 lid 1 Sv. Slaat meii de redactie van dat artikel er
op na dan blijkt.  dat er sprake dient  te  zijn vm em 111isdrijf waarvoor voorlopige hechtenis
ex artikel 67 lid 1 Sv toegelaten is. Nornialiter dient het te gaan 0111 niisdrijven waarop eeti
inininiale gevatigenisstrat-vati vierjaar is gesteld. Deze voorwaarde konien we dus niet tegen
in het proactieve tapartikel ex artikel 126t lid 1 Sv, maar is door de verwijzing naar liet
stelsehiiatige observatieartikel ex artikel 1260 lid 1 Sv wel degelijk vati toepassing. Boven-
dien verwijst Artikel 1260 lid 1 Sv tiaar het karakter van de inisdrijven: deze 1110eten een
'ernstige inbreuk op de reclitsorde' oplevereii. Eeti dergelijke iiibretik kan vastgesteld wor-
den door de aard van de niisdrijven of door de sanienhang van de niisdrijven tllet alidere
niisdrijven. Doordat het wetsartikel spreekt van 'inisdrijven' wordt gestiggereerd dat er iets
'structureels' onderzocht dient te worden. Het kan niet zo zijn dat de proactieve tapbe-
voegdheid ingezet wordt bij het onderzoek naar een opzichzelfstaand ernstig nusdrijf zelis
niet  wanneer dit misdrij f door nieerdere personen gepleegd  of beraanid wordt. Dat strookt
ook niet niet  de tenn 'georganiseerd verband:  Het  plegen  of berainen  van niisdrijven dient
een opvolgend karakter te dragen, een patroon of onderdeel  van de misdaadagenda van  een
georganiseerd verbatid uit te iiiaken.

SPELLElDING TAPPEN
De tapbevoegdheid is met het vati kracht worden van de wet BOB definitief in handen
gekoiiien vati de ofIcier van justitie.  Laatstgenoenide heeft de regie van het tappen volledig
overgenonien en dient te wakeii voor de rechtniatige uitoefening vati de bevoegdlieid

153 Wet van 27 inei 1999 tot wijziging van het Wetboek \·mi Strafvordering ui verbatid niet de regeling ran
eidge bijzondere be\·oegdhedeti tot opsporilig 211 \\·ijzigi ig van enige andere bepalitigeii (bijzoiidere op-
sporitigibevoegdheden), Stb. 245.
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otider  zijii  verantwoordelijkheid eii regie.154  Het  is niet langer noodzakelijk  voor de 06cier
van justitie 0117 een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen. De bevoegdheid is volledig
losgekoppeld vati dit voorotiderzoek. Voor het tappen is uitslititend een niachtiging van de
rechter-conmiissaris vereist. De rechter-conunissaris is daannee op grotere a tand van het
opsporingsonderzoek geplaatst, inaar behoudt wel waarde als periodieke inachtigingsrechter
eti toetsiligsrechter.

2.7    Afstappen van aftappen2

2.7.1 Inlei(ling

Naast de ingrijpende wijzigingen voor het opsporingsgericht tappen leidt de Wet BOB tot
een geheel nietiwe opsporingsbevoegdheid, naiiielijk de bevoegdheid tot liet opnenien van
vertroitwelijke cotilinunicatie inet een techtiisch hulpijiiddel. De nietiwe interceptiebe-
voegdheid bouwt in grote lijnen voort op de 'direct afluisterbevoegdheid' zoals voorgesteld
in het iligetrokken Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in

155verband inet de regeling van het opneinen van gesprekken met een technisch litilpiniddel.
Onder de Wet BOB worden de begrippen 'afluisteren' en 'gesprekken' vervatigen door de
ruilnere en bovendien nieer techniekonafhankelijke begrippen 'opnenien'en 'vertrouwe-
luke cotiniiunicatie: Naast niondelinge gesprekken worden door deze wijziging ook andere
voniien van 'vertroziwelijke conmiunicatie' het object van opsporingsonderzoek. In tegen-
stelling tot 1971, acht de strafwetgever het inedio 2000 klaarblijkelijk de hoogste tijd voor
opnalne van deze bijzondere opsporingsinethode. De vraag hiidt waarotii?

2.7.2 Versleuteling

De nietiwe bevoegdheid tot het opnemen van vertrouwelijke conmninicatie wordt onder
atidere voorgesteld ollidat in toenelliende mate allerlei vornien van telecoinnizinicatie door
telecoininitnicatiegebruikers iii versleutelde toestand over de teleconimunicatie-infrastruc-
tliur verstlizird wordeti. Doel vali versleitteling vornit het (extra) beveiligeti van gegevens
tijdens de transtizissie ervan. De weg van A naar B (en oingekeerd) illoet veilig af elegd
worden eii derdeti niogeti iliet de gelegenheid krijgen oni de gegevens ergetis op de tele-
c0111111unicatieroute af te tappen en tegelijkertijd de inhoud van de afgetapte gegevens te
acliterhalen. Versleutelitig biedt overigens geen beschemiing tegen teclmische onderschep-
ping, wel tegen de effectiviteit van het technisch onderscheppen c.q. atiappen, nainelijk het
achterhalen van de oorspronkelijke inhoud van de gegevensoverdracht. De regering is bang
dat verdachten aan de werking van de tapbevoegdheid kunnen ontkonieii door gebruik te
niaken   van   versleutelde   telecotilliiunicatie:56   Dit   laatste,   samen   inet   de   opkonist   van   de
georganiseerde critninaliteit doet de balans in het voordeel van de nieuwe interceptiebe-
voegdheid doorslaan.15  De nieuwe bevoegdheid dient tot op zekere hoogte de traditionele
afiapbevoegdheid te vervaligen. Hoewel de behandeling van het onderwerp versleuteling
een stevige teclitiische conipotient bezit eii hierdoor behandeling in een ationderlijk hoofd-
stlik verdient, is door inu tia overweging besloten het onderwerp op deze plaats van het

154  Iii de \·oorstelleti r'ati de Cotimile-Moons was nog weI een atiibtshalve toe te passen afiapberoegdheid
voor de rechter-cotimiissaris geresenrerd t dens het gerechtelijk vooronderzoek. Chider de Wet BOB is
deze mogelijkheid geschrapt.

155  Kai//ersmkke,1 H 1992/93, 23 047, tirs. 1-2.
156 I(mic,mikka, U 1996/97,25 403, nr. 3, p. 35.
15-  IOuttersoikkal U 1992/93, 23 047. nr. 3, p. 2.
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dissertatieonderzoek te behandelen:58 De techniek van versleutelilig vornit een van de
redenen waarom het effectief aftippen de laatste jaren onder Binke druk is kotiien te staan.
017idat de overige oorzaken van druk op het opsporingsgericht aftappen in het onderhavige
hoofdsttik de revue passeerden, lijkt het niij beter de tecliniek van versleutelitig iii dit
hoofdstuk op te nemen. Daarbij wordt gefocusseerd op tratisniissie- c.q. telecotimiutiicatie-
beveiliging, het beveiligen van hihotidgegevens tijdens de overdracht ervati over de tele-
con111111nicatie-itlfrastrtictt,tir.

VERSLEUTELVORMEN
De nieest voorkoniende vorni van telecoiimizinicatiebeveiliging door euidgebn,ikers voniit
Mid-to-end-encryptie. Gegevens kiumen door eitidgebruikers voorafgaande aan het verzeti-
den versleuteld worden op basis van een bepaald algoritme. Het algoritme is de gekozen
verslelitelinginethode. Er zijti diverse vortiien van algorittiieli en bekende algoritizien zijn
gebaseerd op wiskundige technieketi. De sleutel is 'het geheinischrifi' op basis waarvan het

algoritnie opereert. De geheitne sleutel is meestal een getal van bepulde oinvatig. Hoe
groter dit getal, des te nloeilijker wordt het oin de onderschepte tratisniissiegegevens te

kraken. Aan de ontvangstzijde kintien de bintiengekoinen bericliten ontsleuteld worden.
0111 transinissiegegevens te versleutelen kan gebruik worden geiziaakt vati spiuiietrische
cryptografie. Bij synunetrische cryptografie wordt dezelfde sleutel gebruikt voor zowel het
versletiteleii vati gegevens als voor het otitsleutelen ervali. Het volgetide (otigeatitoiiiati-
seerde) voorbeeld van tratisinissiebeveiliging dient ter illustratie:

VOORBEELD 2

Je creeert een gecodeerd e-111ail bericht dat je rmi plan belit naar een goede rriend te
stliren. Elke letter\\-ordt doorjoit ingenieus ven·angeii met een tweesprong iii her alfabet.

'A' wordt dus 'C', en 'B' wordt:  'D: Het originele bericht, door jou eerst op papier uit-
geschreven, ziet er in e-niail foniiaat behoorlijk vreeizid uit. Het lijkt coniplete onzin. Je
geefi de geheitiie code 'Alfabetische Mresprong' als naani. De sleutel wordt door joii
opgeschreven  op  eeti  A4-tje  eii   iii een gesloten etivelop  via  de  gerione  post  J·erstziurd.

Op het A4 papier ,·ernield je dat de code hoort bij het e-iiiail berichtje dat je op de ver-
nielde datutii zal sturen en dat als onderu erp 'onzin' heeli. Een paar dagen later heeft je
r-riend het onzin-iiiailge elektronisch opgehaald. Met het kort ditan·oor afzonderlijk ont-
rangen sleutelbericht in de hand gaat je vriend min de slag het elektronische bericht te
ontsleutelen. [Bron: auteur]

Uit dit hypothetische voorbeeld volgt dat de geheinie sleittel via een apart transinissiekaliaal
overgebracht dient te worden v:Iii verzender n:tar ontv;Inger. Dit herbergt een behoorluk
risico. De slezitel kati inuners onderschept en tegelijkertijd waargenoiiien worden. De
confidentialiteit van het bericht konit iii gevaar wanneer het eigenlijke e-mail bericht
*tapt wordt. Indien men de geheinie sleutel niet kent, kan er alleen gedecodeerd worden
door alle mogelijke sleutels uit te proberen.
Data Encryption Standard (DES), een sytiunetrisch en tegelijkertijd geautoniatiseerd systeeni

van (transmissie)beveiliging, vornit een voorbeeld van gegevensbeveiliging waarbij door de
conitiiunicerende partijen met een geheitne sleutel gewerkt wordt en waarbij sleuteluit-

158  Deze beveiligitigstechtiiek wordi ook wel 51217geduid als cr,·ptografie, vercufering ofcodemig.
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wisseling via eeii atzonderlijk katiaal noodzakelijk is:59 Bij DES gebmiken de verzender en
oxitvanger van tratisniissiegegevens eeti geheiliie sletitel van 56 bits:6' Dit hotidt in dat er
twee tot de 56": ongeveer 72 biljard decodeerniogelijkheden zijn.16' Het kraakproces kost
zelfs niet reketlkrachtige cotiiputers behoorlijk wat tijd. Toch wordt DES gezien als kraak-
baar. Dit laatste oindat de sletitels niet 56 bits relatiefkort zijn. Hierdoor is het aalital moge-
lijke sletitels zodanig 'kleiti' dat het doorzoeken van alle mogelijke sleutels tegetiwoordig
niet hypertiioderne computers praktiscli haalbaar is. Wanneer iets op 'brute kracht' kraak-
baar is hatigt doorgaans af van de (fillaticiele) iniddeleti en inspaiitiitigsbereidheid vaii de
krvkende partij Grote orgmisaties als NASA en NSA wordeti geacht DES relatiet-'eetivoii-
dig' te kitilliell kraken. 0111 de sleittellengte en daannee (waarschijnlijk) ook de veiligheid
vati DES te vergroten, heeft nieti eeti scliakeling bedaclit waarbij drie DES algoritines acliter
elk:tar zijii gescliakeld. Dit wordt 3DES genoeind. 162 Hierbij worden drie afzonderlijke DES
bewerkitigeti achtereenvolgens op de te encrypten data losgelaten. Dat kati op twee iiianie-
ren, niet twee sleutels vati 56 bits waarbij de eerste en derde bewerking illet dezeltile sletitel
wordeti ititgevoerd,  of illet drie oiialli:uikelijke sleutels vati 56 bis.  De  totale sleutellengte
waannee gecodeerd wordt   is dus respectievelijk    112   bits   of  168 bits, waarvali de laatste
ititemard de veiligste VOI'lll is.163 Door de grotere sleutellengte wordt 3DES voorlopig
'otikraakbaar'.

Er bestaat nog een atidere niethode 0111 versleutelde berichten inet elkair uit te wisselen,
nainelijk Lis),itittiettisdie c,yptogrq/ie. Over liet algeineen worden Diffie en Helltiiati gezien als
de uitvinders van deze vortii vati cryptografie:64 Het grote voordeel van deze tiiethode is
daariti gelegeti dat het niet langer nodig is 0111 eerst een geheinie code tiiet elkaar af te
spreken respectievelijk uit te wisselen alvorens de versleittelde teleconinizinicatie kati plaats-
vitiden. Asyniiiietrische systenien, zoals R.SA, inaken gebruik van een steutelpaar dat wis-
kinidig gelinkt is:65 Bij dit systeeni van (transinissie)beveiliging heeft elke gebntiker twee
sleittels: eeti ptiblieke ohvel openbare sleutel en een privd-sleutel. De publieke sleutel (lees:
codeersleutel) is openbaar: iedereen niag hein weten of raadplegeti.  De ptiblieke codeer-
sleutel eii ,:ie privE-sleittel passeti op elkaar. Zij voniieti een sleutelpaar. Een bericht dat door
verzetider V 111et de publieke sleutel vati ontvanger 0 versleuteld is, kai alleen gedecodeerd

154 AES (Advaticed Encr,·prion Staticlard) vornit het opger,·aardeerde broerge vmi DES waaniiee de Anien-
knife o\·erheid gevoelige o\·erheidsittomiatie verslezitelt. Raadpleeg voor nieer itiorniatie o\·er AES
<http://csrc.tiist.go\·/CryptoToolkit/aes/uidex.lit1111#fips>. Atidere vornien rati sy,imietrische tratistiiissie-
beveiligitig ,·oniien RC2, RC4, R.(25 eii IDEA (hitenlatiotial Data Etien·ptio,1 Algoritlilii). Lairstgetioe,11-
de iiiethode  is otitwikkeld in Zwitserland  iIi het begiti van de jaren negentig.  II)EA gebruikt eeti sleutel-
letigte vati 128 bits en wordt betroli„ ba,r eti ,·eilig geacht, niede onidat er in 2003 gieii iiietliodes ofstra-
tegieeti bekend zijn 0171 IDEA te kraketi (broti: Wikipedia). Voor nicer infonilatie over de 5·erschilletide
bereiligit gtechtiieken wordt \·envezen tiaar B. Schtieier, Apl,hed Cil,ptgr,4,/ty. Rotocols. Algont/nits, allil
Sotirce Co,le iii C, New York etc.: Johii Wiley & Sons 1996.

1611 Zie voor eeti helciere ititeetizettilig vati de DES eti midere vornieit ,·mi  nitiietrische cr>·ptografie het dis-

sertatieotiderzoek \·mi BJ. Koops, 77,t' Cr ,pto Co,irmi·ersh A Key Cot#litt iii die b#on,i,mot, Soacty, Den Haag,
1999, p. 35-36.

1(it    Raadpleeg  <http://searclisecitrity.techtarger.co,11/sDefitiitio,1/1)„sidl.Lgci213893.1 H .1.1111111>.
162 <Http://271.wikipedia.org/wiki/DES-algorimie>.
163

<Http://4.wikipedia.org/\\·it:i/3DES_encryptie_algorinite>.
164 Vgl Koops,  1999. De auteur stelt iti ,·oemoot 7  vmi  hoofdstzik  3 dat niet Diffe  en  Hellnun, iiiaar Janies

Ellis mid Malcolti i Willianisoti rmi de Etigeise Conuijutiicatiotis-Electronics Secitrin· Group (CESG) de
eigeillijke itit\·iliders \·mi asy,imieoische cryptografie zuti. As,muiietrische cr.ptografie zoit door hen in
1970 ilitgez·otideti zijn, mmir door de orgallisatie latige tijd geheitii gehoildeti zij,1.

163 RSA is \·enioenid naar haar itinitiders Rivest, Slimiiir eti Adleniali. Zij biedeti oillilie 11101 cnprogrifische

dielisteli aati. Riadpleeg daartoe <http:/Ar·ww.rsaseatrity.cotii/>.
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wor(len met de corresponderende privd-sleutel van en door 0. Een bestaand voorbeeld ter
verduidelijking.

VOORBEELD 3

Stel dat Maarten, die een conflict heeft niet zijn r,·erkgever, wil corresponderen met Eis,
die bij een vakbond werkt. Maarten heefi alleen een e-niailaccount ria zijn r, erk en ir il
zijn correspondentie met Els vanzelfsprekend vertrouwelijk holiden. 0111 versleutelde
berichten te kunnen uitwisselen niet Els moet hij de publieke sleutel ran Els achterhalen.

Die kan hij bijvoorbeeld opzoeken in een zogenaatiide keysen,er, een database waarin
publieke sleutels opgeslagen  zijn.   ( . . . ) Als Maarten de publieke sleutel  van  Els  weet,  kan

hij zijn berichten versleutelen met een encryptieprograninia roor e-mail (bijvoorbeeld
PGP). Met dit programnia versleutelt hij zijn bericht ami Els door niiddel ran haar
publieke sleutel. Als Maarten het bericht eentimal versleuteld heeft, kati nieniand - ook
hij  zelf niet - behalve Els het bericht ontcijferen.  Eis is de enige  die  dit kan, onidat  zij  de
bijbehorende geheinie sleutel in haar bezit heefi. 166 [Bron: Surfilet.1111

Deze wijze van versleitteling kent nietteniin een zwakheid. De vrvag luidt himiers hoe Els
weet dat het bericht daadwerkelijk van Maarten afkoint. Dat weet ze niet onidat iedereen
toegatig heeli tot haar publieke codeersleutel welke bij een zogeheten ptiblic key sewer,
waarover later nieer, opgeslagen en door een ieder opgevraagd kati worden. Het versleit-
telde e-inail bericht kan daarinee van iedereen afkonien, wat de mitheitticiteit van het verzon-
den bericht op de tocht zet (,itaity to elle). Dit probleetii wordt verholpen door twee altenia-
tieve versleutelscenario's. De verzetider kali tialnelijk het eigen bericht eerst inet zijii eigeti
priv6-sleutel versleutelen. Dit heefi voor de (transinissie)beveiliging weinig zin, oindat de
bijpassende (decodeer)sleutel zich voor een ieder toegankelijk in de database van een ptiblic
key sen,er bevindt. De ontvangende partij weet zich in dit scenario dan wel verzekerd van de
juiste conmitinicatiepartij, zekerheid wat betreft de coll#de,itialiteit van het bericht bestaat niet.

Daarniee raakt deze versleuteloptie de vertrouwelijkheid, of wellicht beter venvoord, de
exclusiviteit van het verzonden bericht. De ontvanger kan er niet langer op vertroitweii dat
het bericht afgescherind   blij fi   van   de  buitenwereld   (o„e  to   i,iany).16,   Daaroin   zal   er   in   de

praktijk oniwille van deze beveiligitigsprobleineti doorgaans gebruik geniaakt worden van
een dubbele beveiligingsbodem en daannee een combitiatie van de twee genoeinde ver-
sleutelopties door twee sletitelparen te gel,ruiken bij de beveiliging vati de transmissie. De
verzender (V) zal eerst het te verzetiden bericht versleutelen 11iet zijn privd-sleutel. Door dit
te doen wordt het voor de ontvangende partu duidelijk dat het bericlit daadwerkelijk van V
afkomt waamiee de authenticiteit gewaarborgd is. Vervolgens gebruikt V de publieke sleutel
vali  de otitvangende partij (0). Hierdoor  kan  slechts  0 het bericht ontsleutelen  waarniee  de
confidentialiteit van de transmissie gewaarborgd is. Zodra de ontvangende partij het ver-
sleutelde bericht ontvatigt gebruikt hij eerst zijn bijpassende privd-sleutel oni het bericlit te
decoderen en vervolgens de opetibare sleutel vati de verzender om de afkonist te controle-
ren. Op het Internet zijii er speciale Public Key Servers, die als een soort telefoonboek voor
publieke sleutels finigeren. De privd-sleutel wordt doorgaans bewaard op een168

166 <Http://www.surfiiet.iii/publicaties/brochures/be\·eiliging/h3.html#3.3>.
167 T. Schlidelaro. Electroliic Paymit Syste,ils d,id Moitey Lititideritig, Risk mid Cotmteniteast,Es in tlie Post-I,itentet

H)pe Ent, Nijmegen 2003, p. 158.
168 <Http://www.nuiix.nl/curjus/boek/sboek-appetidix.pdf>. Surf voor een Public Key Server naar

<http://www.ke,server. tiet>.
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gegevensdrager (harde schijf, cd-rom) en zal iii de nieeste gevallen beveiligd worden niet
een extra wachtwoord. Hier konien ook de zogeheten Trusted Third Parties (TTP's) in
beeld. TTP's waarborgen dat een publieke sleutel feitelijk aati een beoogde cotimituiicatie-
partij toebehoort. Dit heet Certification Authority:69 De instatities certificeren hotiders van
openbare sleittels. Daartiiee weet de verzender van gegevetis zich verzekerd van het feit dat
de versleutelde gegevens op de juiste manier op de juiste bestenlining tereclitkotijen. 170
Andersom blijti er onditidelijkheid bestaat, tenzij twee sleutelparen gel)ruikt worden bij de
tralisnusne.

Naast synitnetrische of asytiitiietrische trailsinissiebeveiliging is tot slot ook een conibinatie
van beide versleuteltechnieken illogelijk. Een dergelijk hyb,ide systee,ii van tratismissiebeveili-
ging zal iii de praktijk het nieeste voorkonien omdat asynmietrische transmissiebeveiliguig
nogal wat rekenkracht vereist en daannee tijdrovend is en syniinetrische cryptografie afz011-
derlijke overdraclit van een privd-sleutel vereist.171 Bij de nieiigvortii wordt asynitnetrische
beveiliging etikel ingezet oin een syinnietrische sleutel veilig van verzender tiaar otitvanger
te sturen. Damnee wordt een behoorlijk veilig tralisinissiekanaal voor de priv6-sleutel
gecreeerd. De synlinetrische sleutel wordt in deze context ook wel sessiesleutel genoenid
011idat voor elke gegevensoverdracht een afzonderlijke privd-sleutel gegenereerd dient te
worden. Met de uitgewisselde syminetrische sleutel worden de transinissiegegevens door de
verzender versleuteld en na ontvangst ervan door de ontvanger gedecodeerd. Men zou
kutmen stellen dat asytimietrische transmissie in dit verband de fitnctie van een digitale
envelop heeft. 172

Naast het afschennen van telecoinlizimicatie niet behitlp van versleilteling bestagit er nog een
andere techniek oin teleconlinunicatie te beschernien. De praktijk leert dat in veel gevallen
teleconinitinicatiepartijen zich heleniaal niet zo druk niaken dat de oorspronkelijke inhoud
van hull transiiiissiegegevens door aftappen waargenonien kan worden, inaar zich echter nu
juist wel over de onweerlegbaarheid c.q. zuiverheid van de uitgewisselde berichten zorgen
111:Iken.173 Om het gevaar van beTtivloeding door derdeti tegen te gaan bestaat bijgevolg de
tecluliek van hashi,W. Een hash-functie is een wiskulidige fittictie die een tekst, afbeelding of
aanverwalite inforniatie van een willekeurige letigte neenit eti tralisfornieert naar een niet-
direct begrijpelijke inforniatie (meestal een binaire string) van vaste lengte.174 De unieke
uitkonist wordt een i,iessage disest genoemd. BU een goed hashing-algorithtne verandert de

169  R.aadpleeg voor meer itiomiatie over Certification Authorit,·, over de rechts\ragen die hierbij olitstaall eli
over  PKI  (public Key  infr:structure)  Sdmite for Certiftcatioti of Certificatioti Atitliotitics agai, st ETSI TS  101
456, TTP.NL, Workgrotip ACT'ITP.NL, Novetiiber 2002, raadpleegbaar op
<http://www.ecp.111/ptiblictions/TI'PNL_Schenie_version_5_final.pdfPHPSESSID=920191)fla578109lf
0cdbc9d03dalddl> en United States General Accoutiting Office, Report to the Chainiiati, Subconmdttee
on Governnient EIEciency, Financial Managenient and Intergovernmental Relations, Conuidttee on Gov-
eninient Reforni,  Hotise of Representatives,  Febrliary 2001, bion,tatioit  Seairity, Adi,ailtes a,id Re,ilaitti'iw
Challeliges to  A,loptioll of Pliblic Key  I,grasmiatire Tedlitology, GAO-01-277, rmdpleegons  op
<http://www.gao.gov/new.iteiiis/d01277.pdf>.

1-0 Zie <http://rechten.ug. nl/koops/ap-opk.hmi>.
1-1 11.aadpleeg voor meer infonilatie over deze hybride systenien <http://www.linitxfocus.org/Nederlands

/May2002/article243.shmil>.
1-2  T. Schudelaro 2003, p. 160.
1-3  Ik bezig op deze piaats liever tiiet de ter,11 'ilitegriteit'. Laatstgetioenide tenii ziet volgeils mo toe op niate

waariii iets zotider fouteti c.q. otikreukbaar is. Het begrip '01iweerlegbaarheid' zit toe op de niate ,·211 echt-
heid.
Vergelijk iti dit verband het TNO-rapport Tcleroimmitratic m Cryptgr,#ic, Fel-(01-C048,01-02-2001.

1-4  Deze definitie is grotendeels otitleend ami het TNO-rapport uit 2001 (zie forige noot)
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korte bitreeks volledig als er ook maar 1 bit is veranderd in het oorspronkelijke bestand. De
i,iessage  digest kan worden beveiligd  met  behulp  vati  synimetrische  of asynlinetrische crypto-
grafie en vervolgens naar de ontvatigende conuminicatiepartij verstuurd worden. Indien het
verzonden bericht een andere uitkonist biedt, kan er niet enige zekerheid gesteld worden
dat er niet het bintiengekonien bericht geknoeid is:-5

2.7.3 Gegevensregistratie buiten telecommunicatieland

Door brede toepassing van cryptografie, voor een groot gedeelte vrij verkrijgbaar op het
Internet, loopt de overheid het gevaar dat bepaalde vormen  vati  telecoinnizmicatie  of opge-
slagen  infoniiatie onverstaanbaar, onleesbaar of in ieder geval onbegrijpelijk genmakt wordt.
Effectief aftappen ten behoeve  vati  waarheidsvinding  ofter  amliouding  van  geidentificeerde,
tiiaar nog niet aangehouden verdachten, wordt op deze wijze, af ezien vali de kosten,
ititertiiate 1110eilijk, zo niet 0111110gelijk. Eii er doet zich nog een probleein voor. hi het geval
eeti eindgebruiker gebruikt niaakt van een versleittelprogratiiina 0111 daarniee zijn gegevens
te versletitelen en deze gel)ruiker tegelijkertijd verdachte is, kan de gebruiker niet worden
bevolen zelf te ontsleutelen. De gel,ruiker zou dan ineewerken aan zijn/haar eigen veroor-
deling, en dat wordt nomialiter als probleniatisch ervaren. 176 Onder nieer deze problenien
hebben tot juridische verankering van de bevoegdheid tot het opneinen van vertrotiwelijke
coiiniumicatie geleid. Met deze nieuwe bevoegdheid wordt het voor de opsporingsinstanties
1110gelijk 0111 niondelinge gesprekken met een technisch hulpiniddel af te luisteren. Zowel
binnenshuis als buitenshuis gevoerde gesprekken kiinnen worden af eluisterd met een
technisch hulpmiddel. Dit gedeelte van de bevoegdheid wordt ook wel 'direct ailuistereii'
genoenid. De nieziwe bevoegdheid inaakt het bovendien niogelijk andersoortige inforniatie
met technische hulptiiiddelen te onderscheppen en op te neinen. In de nieniorie vati toe-
lichting op het wetsvoorstel BOB wordt in dit verband opgenierkt dat de bevoegdheid de
1110gelijklieid opetit gegevensinvoer te onderscheppen nog voor er geconiniziniceerd
wordt. 1-- Hiervoor is gebleken    dat opsporingsinstalities tijdens liet aftappen    van
telecotiummicatie op versleutelde telecoininunicatie switen wanneer teleconimunicatiepart-
ners e,id-to-e,id elial'ptic toepassen. Dat heeft tot het gevolg dat de opsporingsitistatities niet
acliter de oorspronkelijke inhoud van de atgetapte transinissiegegevens koinen. Van effectief
aftappen is iii dergelijke situaties geeii sprake. De transmissiegegevens kunlien weliswaar
onderschept worden, 111aar de aigetapte gegevens levereti geen bruikbare informatie voor de
betrokken opsporingsdiensten op. De gewenste intorniatie kan met de nieuwe interceptie-
bevoegdheid worden onderschept alvoretis deze door eindgebntikers versleitteld en verzoii-
den wordt. Wat opsporingsuistanties iii dergelijke sittiaties onderscheppen is (nog) geen

1-5 IUadpleeg voor nieer itifoniiatie over SHA-1 (Seaire Hash Algonmi), de door de National histitute of
Standards and Technology opgewaardeerde hash-statidaard <http://csrc.nist.gov/cnprval/shs.html> en
<http://,miz·.itl.nist.gor/fipspubs/fip 180-1.hoii>.

1-6 Zie hiertoe BJ. Koops, Ferd,idite (71 o,itskittelplidit: hoe i,er n,ikt tle,lio telicnir.'. Deventer 2000.

Een ontsleutelbevel bu afiappen heefi volgens mu geen praktische tiieem·aarde aailgezieii de verdachte op
deze nianier op de hoogte wordt gesteld van het opsporingsgericht ahappen dat tegen heni plantsvitidt. Her
tappen wordt daarniee illusoir. Het in eeti later stadiiini alsiiog verplichten tot het ontsleittelen vati afketapte
(lees:  opgetionien)  teleconmiunicatie  zal doorgaails gedateerde inforniatie opleveren of het lopende onder-
zoek kustreren. Wellicht is het niogelijk de bestaande tapregelgeving zodanig uit te leggen, zodat teleconi-
nnulicatieanlibieders ili nieer gevallen verplicht kiuilien wordeti te ontsletiteleti. Zie in dit verband het vmi
nlijn haiid geschreven NJB-artikel 'Gegronde angst ofCn,profobie?', Nederl,iticls.biriste,ibkid, 2004, afl. 08, p
376-379. Dit artikel is \·rijgegeren en raadpleegbaar op
<http://stagitig.njb.ill/NUB/tiienuarchief/art30408.hmil>.

1--  Kwiersmkkni It, 25 403, 1996/97, nr.3, p.35.
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coiiiimitiicatie. Volgens de regering dient de inzet van de nieuwe interceptiebevoegdheid
achtenvege te blijven, indien vooraf redelijkenvijs beketid  is  dat  door de  plaatsing  van  een
teclmisch hulpiniddel geen cotiliminicatie, inaar alidere uitiligen opgenonien worden. 178

Het lijkt erop dat de overheid de eis heeft gesteld dat er bij de uitoefening van de bevoegd-
heid vertroziwelijke 'conitiiwiicatie' op te nenien sprake nioet zijn van de operationele
1110gelijkheid tot telecotimiunicatie. Iii dit verbalid wordt tijdells de Kainerbeliatideling
overwogen, dat het iliet toegestaan is een bug (geheilii inicrofoontje) te plaatseti op een
toetsenbord van een PC die 11iet op een tietwerk is aangesloten:79 Dit ptint dietit volgetis
niij door de regering nader geexpliciteerd te worden onidat het veel interpretatieruilizte laat.
De viaag luidt itimiers of de bevoegdheid kati worden  losgelaten op  zogeheten  smi,d-aloite
conipitters.180 Deze coniputers bieden gebruikers niet de operationele niogelijkheid tot
telecointimnicatie, inaar kuillien zonder bijzondere ilispaiming omgezet worden in net-
werkcomputers. Hieronder volgt een voorbeeld.

VOORBEELD 4

De Amsterdatiise politie doet op een dinsdagochtend oni 06.00,iur een huiszoeking in
een patid op de Walderdijkseweg 1342. Het patid wordt betreden zonder toesteninling
en nieder\'eten van de bewoners die op dat monient niet in de woning aanwezig zijn.
Voor het heitiielijk betreden van de 11·oning hebben de opsporingsanibteriaren op vorde-
ring van de o cier van justitie een machtiging verkregen vali de rechter-conmiissaris.
Deze schriftelijke niachtiging vernieldt, dat opsporingsanibtenaren de bewuste woning
niogen betreden om daartoe geheinie niicrofoontjes te plaatsen. Het pand behoort toe
aan een crinlinele organisatie. Vermoed wor(It, dat de bewoners zich schuldig niaken aan
allerhande zware misdrijven, waaronder handel in verdovende niiddelen en verboden
wapenhandel. Bij de politie is bekend dat de leden van dit criniinele verbatid uiterst voor-
zichtig zijn  in hun communicatie, zeker wanneer  dit Via 111obiele of vaste telefoonverbin-
dingen gebeurt. Bedoeling is de organisatie 'bloot te leggen en op te rollen' via de ge-
heinie 111icrofoontjes, alleniaal zeer goed verstopt op diverse plaatsen iii het pand. Tijdens
de huiszoeking treffen de opsporingsanibtenaren in een van de bovenkaniers een gloed-
ilieuu·e coniputer aan. Deze computer heeft al wel een ingebouwde inbelmodeni, 111aar
blukt (nog) niet te zij11 aangesloten op een openbaar netwerk. De stekkers van de niodetii
liggen nog in de originele verpakking van de winkel op de computertafel. De agenten
vernioeden dat de computer in de toekonist zal worden gebruikt om druggerelateerde
afspraken te maken. De betrokken opsporingsdiensten willen een technisch htilpiiiiddel
(bug) op het toetsenbord van de cotiiputer plaatsen zodat rrichtwoorden en geheime
sleutels achterhaald kunnen worden. Op deze inanier kan de politie zicht krijgen op ge-
gevensinvoer, nog voordat deze gegevens (versleuteld) over de telecomniunicatie-infra-

1-8 I /ctit, p.35-36.
1-9 Idoll, p.36-37.
180 Otider eeii stand-alone cotiipitter wordt hi dit otiderzoek elke (thuis)cotiiputer verstaa11 1,·elke met

aailgesloten is op eeti openbaar teleconmiulikatienetwerk waardoor het titeditini iliet gebruiksklaar is voor
telecotillitullicatie. Conipitters die gebruiksklaar zijii voor teleconlnitulicatie worden iti dit onderzoek aan-

geduid als nerwerkcotizputers, De eindgebruiker hoefi bij laastgenoemde categorie coniputers geen bijzon-
dere handeling nieer te verrichteii om re kittitieti conuinuiiceren over de teleconlniuilicatie-infrastructuur.
Er hoefi geen extra hard,rare  aaligesloten  te  worden,  bepaaide  sofiware geinstalleerd te wordeti  of eeti
abonne,iietit bij eeti teleconitiiunicatieamibieder 2%esloteii te worden alvorens teleconiniuilicatie kan
plaatsvitiden. Er hoeft :tls het ware ei kel ingelogd te worden.
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structuur verzonden worden. Uit eigen en·aring weet de politie dat de leden van deze
criniinele organisatie huti teleconmiunicatie nornialiter extra bo·eiligen 111et ,·ersleutel-
prograiiitiia's. Daartegen zal het opsporitigsgencht tappen ir'eiriig soelaas bieden, \·andaar
het rerzoek de computer te 'buggen'. [Bron: auteur]

Iii het geschetste geval treffen de opsporiligsmibtenaren een stmid-alo,te cotiiputer aati. De
coinputer is in zijn huidige statits itilmers niet gebmiksklaar voor teleconuminicatie. Het
niediuni is (tiog) niet aangesloten op het opetibare teleconuinmicatienetwerk waardoor er
volgens de regering nog geen sprake is vati een netwerkconiputer. Deze benadering heeft op
het eerste gezicht tot gevolg dat het toetsenbord vati de aaligetroffen computer niet 'gebug-
ged' niag worden. Tijdens de Kanierbeliandelitig werd door de regering opgeiiierkt, dat een
teclitiisch hitlpiliiddel niet op een PC geplaatst niag wordeli ilidien deze tiiet op eeti net-

werk is aangesloteli. Dit lijkt erop neer te koxiien dat het plaatsen vati het technische hulp-
iniddel alleen niogelijk is indien een netwerkverbinding ook daadwerkelijk gerealiseerd is.
Pas dan is ililliiers gegevensititwisseling over de teleconitiiunicatie-infrastructitur mogeluk
Aan de mdere kant is door de regering overwogen dat techilische hitlpiniddelen niet ge-
plaatst mogeti  worden, itidien vooraf redelijkerwijs bekend  is  dat  door  plaatsing  geen  coin-
1111111icatie, inaar alleen alidere uituigen worden opgetionien. Uit de omstandigheden van
het geschetste voorbeeld blijkt, dat het vennoeden bestaat dat de computer in de nabue
toekonat opgewaardeerd zal worden tot netwerkconiputer en versleittelde teleconmninica-
tie met het ilieditini verzondeti en ontvangen zal warden. Hier is sprake van een schenier-
gebied. De vraag litidt in hoeverre dit vertijoedeii een rol kali ok-iiiag spelen bij de inzet vati
de   nietiwe   niterceptiebevoegdheid.   Het   lijkt   illij   verstatidig   dat   de   regeritig  ditidelijklieid
verschaft over de vraag of de statits van een coniptiter beslissend is voor de inzet van de
nieuwe ititerceptiebevoegdheid, ot- dat de verwachting op toekonistige (tele)conwititikatie
de beslissende Eictor voor toepaSSillg VOI11lt. De geheiliie nlicrofoonges inogen overigeiis
wel geplaatst worden 0111 daannee de niondelitige gesprekken tussen de bewoners vati het
pand te ondersclieppen. De venvacliting bestaat, dat er inotidelinge gesprekken gaan plaats-
viliden, wat niij een gereclitvaardigde verwacliting lijkt. Naast mondelinge gesprekken kati
ook  de  in-  of output  van een telefoongesprek opgevatigen worden.

Uit het voorbeeld volgt, dat bu de ititoefening van de ixieziwe interceptiebevoegdheid
tegelijkertijd een woning betreden mag worden. Bepaalde plaatsen dienen mi eeimiaal
noodzakelijkenvijze betreden te worden niet het doel de plaatsing van afluisterapparatuitr
i11ogelijk te liiaken. De rechter-cointnissaris kan een niachtiging verlenen tot het betreden
van een bepaalde pla:its. Indien het oni een woning gaat, kan ter uitvoering van het bevel
worden bititiengetreden, inaar alleen indien er sprake is van gevallen van georganiseerde
crnninaliteit waarop acht jaar of nieer gevaligeiiisstraf is  gesteld:81  Voor de uitoefening van
de bevoegdheid is niet altijd een bintientreden vereist. Opsporingsinstanties kininen ook op
straat gevoerde conversaties afluisteren met behulp van een richtmicrofoon. Richtinicro-
foons kiumen gesprekken opvmigen over eeti alitand van enkele tientallen en zelfs honder-
den ineters. Er bestaan riclitmicrofoons die gesprekken dwars door muren heen op kitnlieti
valigen. Een nadeel bij het gebntik van richttiiicrofoons is dat de hoeveellieid achtergrond-
gelitiden die ongewild opgevangen worden (denk aan auto's, kerkklokken, spelende kinde-
ren) doorgaans een storende Eictor inhoudeti. Naast richtlilicrofoons kunnen ook kleine
geheime illicrofoonges geplaatst worden. Dit bleek al ilit het voorbeeld. Een verborgen

181  Killie,snikkcli H 1992/93, tir. 3, p. 5.
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microfoon  kati  stieketii  iii het  hitis of werkplek  van een verdachte verstopt worden.  Denk
daarbij aan het plaptseii van een 111icrofoontje iii eeti telefooll, achter een schilderij, onder
eeti tafelblad of otider een vloerbedekkitig. Indien strafvorderlijke instanties op deze wijze
direct afttiisteren kan niet het plaatsen vati een fiticrq/00,10, bereikt worden, dat Un zijde vati
een bepaald telefoongesprek afgeluisterd wordt. Itidien tegelijkertijd een niicrofoontje
geplaatst wordt aan de andere zijde vall het telefoongesprek kittitien de strafvorderlijke
itistatities de gehele itilioud van het met behulp vati de telecotiliminicatie-infrastnictlitir
afgewikkelde telefoongesprek achterlialen, zonder daarbij op een versleiiteling vati de
teleconlizitinicatie te stiliten. Iii dergelijke gevalleii kan de nietiwe opsporingsniethode
inderdaad een zinvol alternatief vomien op het opsporingsgericht aftappen. Bedetik hierbu
wel, dat toepassing van de nietiwe interceptiebevoegdlieid iii veel gevallen (volgetis de
wetgever) eeti grotere itibreuk op de persooiilijke levenssfeer vali degene(n) tegen wie het
onderzoek wordt gericht oplevert, otiidat tiieestentijds besloten plagitsen betreden dienen te
worden door daartoe aangewezen opsporingsainbtenaren voor de installatie van afluisterap-
paratitur c.q. interceptieapparatitur. Oniwille van deze privacybedreiging heeft de strafwet-
gever zoals eerder opgetiierkt bepaald, dat besloten plaatsen enkel betreden niogen worden
waimeer de verdenking een inisdrijfbetreft waarop een gevangenisstraf vati aclitjaar of meer
is gesteld. In tegenstelling tot de teleconinlunicatietap, wordt de bevoegdheid tot het optie-
illen van vertrouwelijke conimunicatie klaarblijkelijk tiiet gezien als een veilige, relatief
inakkelijke en onzichtbare opsporingsniethode die ondanks de inbreuk op grondrechten
door rechters-coniinissarissen snel wordt toegelaten als er zwaardere strafbare kiten in het
geding zijii. Ofhet opsporingsniiddels inderdaad uitgroeit tot een betekenisvolle vervaliging
van de telecointiiunicatietap blijft daannee de vraag.

BLOK II - TELECOMMUNICATIEREGELS TEN BEHOEVE VAN
HET OPSPORINGSGERICHT AFTAPPEN

2.8 Nederlands eerste meewerkplichten

2.8.1    Algemene meewerkplicht

Tegelijkertijd illet de invoeritig van de Wet op de teleconmitinicatievoorzieningen (Wtv) 182

heeft de wetgever een bepalitig opgetionien die telecotiuntinicatieaanbieders (in die periode
aangeduid als concessiehouder) voor liet eerst verplicht niedewerking te verlenen aan de
uitvoering van een bevoegd gegeven bijzondere last tot het aftappeti van telecoinlininicatie
die over de eigen telecotilliiunicatie-infrastructuitr wordt afgewikkeld.183 Tudens de
parlenientaire behandeling van het wetsvoorstel wordt allernlinst uitvoerig stilgesta:Iii bij de
nieuwe nieewerkplicht. Enkel de nota van wijziging bevat een passage waaruit de motieven
achter invoerilig vati de nieewerkplicht volgeti. In het betreffende Kanierstuk wordt door de
regering opgenierkt,  dat de PTT nog wel een staatsbedrijf is, maar dat dit in de zeer nabije
toekonist zal gam veranderen. 184 In de hoedanigheid van staatsbedrijfis niedewerking vmuit
de teleconibratiche volgens de regering altijd een vatizelfsprekendheid geweest. Met de
amistaande  privatisering van dit bedrij f zal  deze vanzelfsprekendheid  naar het oordeel van  de

regering verdwijnen. Medewerkitig kan, zo wordt in de nota opgenierkt, alleen gegeven

182 Stb. 1988, 520, Wet vali 26 okrober 1988 hotidende regels niet betrekking tot Loorzieningen voor
teleconuiitullcatie.

183 Ktitictsnileketi II 1987/88, 20 369, nrs. 1-2; Stb. 1988, 520.

184  IGuite,snikke,1 U 1987/88,20 369, tir. 7, p. 2
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worden krachtens wettelijke verplichting.185 Deze wettelijke verplicliting wordt neergelegd
in artikel 64 Wtv. Ingevolge dit wetsartikel kan actieve niedewerking van telecotimitinica-
tieaanbieders gevorderd worden.186 Een teleconimunicatieambieder dient opsporingsinstan-
ties mee te helpen bij de technische realisatie van de tap. Er kan niet geweigerd worden. De
actieve medewerking kati bestaan uit het ter beschikking stellen van eigen inedewerkers
en/of materia,1 en het verlenen van technische Assistentie bu de plaatsing van een tap op het
eigen netwerk. De plicht reikt overigens met zover dat een teleconlmunicatiebedrijf zijn
gehele netwerk technisch aftapbaar dient in te richten. Een aanbieder dient er wel alles aan
te doen om een opsporingsgerichte tap in een bepaald geval technisch te realiseren. D\vars-
liggen is niet langer mogelijk. De technische realisatie van de tap is het achterliggende doel
van de meewerkplicht, niaar geen strafvorderlijke resultaatverplichting waaraan een strafbe-
dreiging gekoppeld is.

2.8.2 Mobiele telefonie en technische aftapbaarheid

In oktober 1993 wordt door de sterke opkonist van draadloze digitale telefonie het zogehe-
ten wetsvoorstel 111obiele telecotimiunicatie bij de Tweede Katiier ingediend:87 Met dit
wetsvoorstel wordt voorgesteld voor alle openbare iliobiele coninninicatie een nicer libel:aal
regime in te voeren. Het wetsvoorstel wordt tot wet verheven en treedt op 1 septeniber
1994 111 werking.188 De Wet tiiobiele telecoinijizinicatie strekt tot Wuziging van de Wtv
teneinde liberalisering niogeluk te lilaken ten behoeve van de aailleg en instandhouding een
niobiele teleconmizinicatie-infrastructuur. 189 Daartoe wordt een vergunningenstelsel iii het
leven geroepen voor inobiele telecommunicatie-illfrastructutir. Daaraan gekoppeld, wordt
het recht van de vergimilinghouder bepaalde diensten aan te bieden. De systellien waarvoor
verglulliing kati wordeii verleend zullen op basis van lagere regelgeving wordeli oiiischre-
veii.

Met het van kraclit worden van de nieuwe wet wordt tia artikel 13 Wtv een nieitw hoofd-
sttlk II ingevoerd. De bepalitigen ilit dit hoot-dsttik zien toe op het vergunningenstelsel voor
1110biele telecoinnizinicatie. Artikel 13g eerste lid Wtv bepaalt, dat bij ofkrachtens algeniene
tiiaatregel van beskiur regels worden gesteld illet betrekking tot de overige verpliclitingen
van de houder van een vergunizing. Deze betreffen onder nicer de capaciteit, kwaliteit en
eigenschappen, waaronder de technische aftapbaarlieid vati de teleconmitinicatie-infrastrtic-
tuur. Hier konit het ti:110111een (technische) aftapbaarheid in beeld. De vraag luidt wat het

185 1/C,/1.

186  Iii de Wn· worden telecolilliitulicatieaalibieders nog amigeduid niet de terni 'horider van een concessie',
respectievelijk 'houder vai eeti infrasaricwzin'ergitilliilig' en 'h01,der van een registratie'. Stb. 1988,520;
Stb. 1997,320. Raadpleeg voor de wettekst <http://www.ivir.t,1/wetten/id/wtv.hmil>.

18-   Kal,te,stitkke,1 U 1993/94, 23 444, ms. 1-2, wetsroorstel tot Wijziging van de Wet op de teleconmninicatie-
,·oorzieningen, het Wetboek van Strakecht en het Wetboek van Suafvordering in verbatid met de door-
breking van het exclusieve recht vmi de concessiehotider in hoofdzaak door nuddel van de invoering vaii
een geliniiteerd vergtintiingenstelsel voor specifieke romien van openbare niobiele telecotiinitulicatie.

188   Wet van 16 jutli  1994,  Stb. 628, houdende wuzigilig van de Wet op de  teleconmizinicatievoorzieningeti,
het Wetboek vmi Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband niet de doorbreking van het
exclusieve recht van de concessiehouder door nuddel vati de in,oering van een gelimiteerd ,'ergzinningen-
stelsel voor specifieke vormen van openbare niobiele  teleconinlunicatie  (Wet tiiobiele  teleconinninicatie)
Aan\'tilletide regels worden gesteld in het Beslitit verglinizilige,1 niobiele releconinizulicatie, 4 aug istus
1994, Stb. 629, gewijzigd op 1 november 1995, Stb. 531.

189    Kai,Imal/dee,i H 1993/94,23 444,  nr.  3,  p.  2.
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wetsvoorstel hienizee precies bedoelt. In de nieinorie van toelichting wordt hierover slechts
het volgeti(le opgenierkt:

'Ten slotte wordt er nog op gewezen dat (...) expliciet onder de eigenschappen van de
infrastructuur van vergunninghouders mede is begrepen de technische aftapbaarheid, zo-
dat  de vergunninghouders vanaf het begin verplicht zijn alle  voorzieningen te treffen  om
het voor de ter z ke bevoegde autoriteiten niogelijk te niaken teleconmiunicatie over de

,190betreffende infrastructutir daadwerkelijk af te luisteren of-op te  nenien.

Leden v:iii politieke partij D'66 vragen zich afwelke technische voorzienitigen op grond van
artikel 13g sub a Wtv door telecominunicatieaatibieders in de praktijk getroffeii dieiien te
worden 0111 damiiee teclinische aftapbaarheid 1110gelijk te iiiaken.191 De toenliialige 111iliister
van Verkeer en Waterstaat antwoordt daarop als volgt:

'De technologie betiodigd voor het afiapbaar niaken rail GSM 1110et nog rw·orden ont-
,\'ikkeld. Dit zal kuntien aan de hand vati de functionele eisen die op grond van de ge-
harnioniseerde aftapbehoefien geformuleerd worden. Tot welke precieze technische
roorzieningen dit zal leiden valt op dit niotiient nog iliet niet zekerheid te zeggen.'

Het blijft daarniee vooralsnog onduidelijk wat nu precies van mobiele teleconmiunicatie-
aanbieders verwacht wordt. Uit de aaligehaalde passages volgt ill ieder geval dat het om het
garanderen van technische afiapbaarlieid g:rat. Dit begrip dient inijns inziens als hiplugbaar-
heid, de 1110gelijkheid 0111 tapsystenien 61111 het netwerk te koppelen, uitgelegd te worden.
Hoewel de meniorie van toelichting ongehikkige bewoordingen bezigt waannee de schijn
gewekt wordt dat aanbieders van i11obiele telefonie zorg dienen te dragen voor technisclie
afiapbaarheid dii afluisterbaarheid, veronderstel ik dat uitsluitend de plicht tot tecluiische
aftapbaarheid geldt. Deze plicht staat niet op gelijke voet tiiet het garanderen van inhoude-
lijke afluisterbaarheid, wat volgens mij met enige terughoudendheid uit de bewoordingen
van de minister afgeleid kati worden.
Aftapbaarheid ziet toe op het veiligstellen van tastbare aftappunten binnen de telecotiumuli-
catie-infrastructuur zodat er door overheidsdiensten 'ingeplugd' kan worden en de gewenste
itihoudgegevens (iti ruwe vortii) naar de aaligesloten tapkaniers van jitstitie doorgestiturd
kuiltien worden. Afluisterbaarheid vortnt het achterliggende doel van tecllnische aftapbaar-
heid, namelijk inlioudelijke waameenibaarheid. Zonder technische aftapbaarheid is inhou-
delijke waarneenibaarheid niet te realiseren. De angst bestaat dat de opsporingsdiensten het
geavanceerde tiiobiele telefootmetwerk door de ingebouwde digitaliseringteclmieken niet
nieer kuilnen aftappeti, waardoor atitoinatisch afluisterbaarheid op de tocht staat. Validaar
dat de regering voornemens is de plicht tot technische afiapbaarheid in te voeren.
hihoildelijke waarneembaarheid blijft een taak vati de overheid. Op dit pittit kan niet
wordeti 'ontzorgd'.
Het is nog niet heleniaal duidelijk welke technische voorzieningen door de mobiele aatibie-
ders ingeboziwd dienen te worden 0111 technische aftapbaarheid te garanderen. Uit de
bewoordingen van de minister volgt dat de technische standaarden over aftapbaarheid nog
ontwikkeld dieneii te worden en dat daarbu vooral geharnioniseerde afiapbehoefien in acht
wordeti genonien. Daarniee lijkt gesuggereerd te worden dat de Nederlandse regering
wacht op Eliropese tapstatidaarden en -regels. Naast telecominunicatieaanbieder zal ook
jitstitie technische maatregelen dienen te treffeti oni afluisterbaarheid veilig te stellen. In het
geval van 1110biele telefonie zal een 'onizettingsslag' geleverd dienen te worden. Mobiele
telefonie wordt voor een bepaald gedeelte in digitale vorni over de 1110biele teleconlinimi-

190     Melli,   P ·   27.
191  Kalite,sockken U 1993/1994.23 444, nr. 4, p. 12
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catie-infrastructuur verplaatst. Taphandelingen leveren iliet autoniatisch de stenmien van
telecotimninicatiepartijeti op, iiiaar etikel gepiep en gekraak oiiidat spraak onigezet is in bits
en bytes. Deze nietszeggende piep- en kraakgeluiden dienen in klare taal onigezet te worden
door de opsporingsdiensten. Dit gebeurt door specialisten in de tapkaniers. Naast 'technisch
onizetten' zal in voorkomende gevallen een vertaalslag geniaakt dienen te worden onidat
conimimicatie niet altijd in de Nederlandse taal is.192 Jitstitie hittirt tolken in 0111 bititenlatidse
cotimitmicatie te vertalen.

Naast de verplichting voor mobiele teleconlinunicatieaanbieders 0111 voorzieningen te
treffen om daarmee de eigen infrastructuur technisch aftapbaar te niaken wordt op basis van
de Wet niobiele teleconununicatie de bestaande nieewerkplicht voor de concessiehotider ex
artikel 64 Wtv mede van toepassilig verklaard op aatibieders van niobiele telecomlinitiicatie.
Aan het bestaande artikel 64 Wtv wordt daartoe een tweede lid toegevoegd:

Het eerste lid is tevens van toepassitig niet betrekking tot de teleconimunicatie die wordt
afgewikkeld over de teleconmiunicatie-inrichtingen van de houder van een niachtiging die
de desbetreffende teleconlinunicatie-inrichtitig gel)ntikt ten behoeve van het voor derden
verzorgen van het tratisport van gegevens 111et en tlissell 111obiele gebruikers. 193

2.8.3 Kostentoedeling

Iii niaart 1995 dient de regering het wetsvoorstel Wijzigilig vali de Wet op de telecotilliiu-
nicatievoorzienitigen in verband niet het aftappen van GSM bu de Tweede Katiier iii. 194

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld artikel 642 Wtv in de bestaande regelgeving op te
nenieri. Op 15 december 1995 treedt de nieuwe wet in werking. Artikel 64a Wtv is daarili
als volgt geredigeerd:

De i,it,esteli,igs-, exploit,itie- e,1 micierliotidskosteli poor de tedlitisclie i,oorzielii,igeti die door de liot,der 11,1,1
em ImpmnAW 1•oor het voor derde,1 verzorgeti v,111 opelit,are mobiele teleco,11,11,111icatie iii de t,on,1 141,1
teleS,tie  als  bedoeW  iii  aa,ibet,eli,ig  lir.   87/ 37  1EEG  vati  de  Ri,id  v,11,  de  Eitropese  Geitieelisdiappm  i,ati
25 jititi  1987 (PbEG L 196), zijit ge,11,1,1kt te,iei,tile te lettitite,1 1,01 10211 (7,1,1 liet bep,iatile i, i attiki,1 64.

koillell te zijitell Idste.
195

Ter verdediging van deze nieurve verplichthig voert de toeilliialige niinister aaii dat het
opsporingsgericht aftappen van telecomnizinicatie steeds belatigrijker wordt, zo niet een
onniisbaar instrument vornit, bu de bestrijding van met natne de georgatiiseerde criniinaliteit
en de beschenning van de staatsveiligheid. Het aftappen brengt steeds hogere kosten voor de
Staat met zich nice. Volgens de 111inister wordt deze kostenstijging enerzuds veroorzaakt
doordat opsporingsinstanties bij de bestrijding van criminaliteit vaker dan voorheen tele-
conitininicatie nioeten aftappen, en anderzijds, dat het afluisterbaar niaken van nieuwe
vornien van telecolillillinicatie steeds opnieuw investeringen vereist. De Staat heeft daarbij
geen invloed op de technische ontwikkelingen op het gebied van teleconmiunicatie, niaar
wordt echter wel geconfronteerd niet de gevolgen in de VOI111 van steeds hogere kosten. 196

192 Zie overeeilkonistig Katite,snikket, U 1995/96,24 679, tir. 3, p. 5
193  Wet van 16 juni 1994, Stb. 628.
194    Alimmoikke,1 U 1994/95,24  108,  nrs.  1-2.
195  Wet ,·mi 23 noveniber 1995 tot wuziging vali de Wet op de teleco,imiluiicatievoorzieilingen in verband

tiiet her aftappen van GSM, Stb. 1995,594.
196  K,utietsnikkai U 1994/95,24 108, nr. 3. p. 1-2.
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De regerilig meent dat een deel vali deze kosten door telecoiniminicatieaanbieders betaald
dienen te worden. Het gaat zowel 0111 (eeilliialige) ilivesteringskosten voor de teclitiische
voorzienitigen in de teleconmititiicatie-illfrastrtictultr, als 0111 de hieniiee gepaard gaande

19-
jaartijkse onderhouds- eti exploitatiekosten van deze infrastrlictutir. De zogeheten varia-
bele kosten komeii voor rekening van de Staat. Variabele kosten zijn de kosten die sainen-
haligen 111et daadwerkelijk aftappen door strafvorderlijke atitoriteiten, zoals de lijilhuur eli de
inrichting vati de tapkainers, niaar ook de kosten van de evetititeel te levereti 'onizettings-
slag'.   Volgens   de   toeilinalige   niinister  ligt  het  meer  voor  de   hand   de   itivesterings-,   onder-
liouds-, en exploitatiekosten ten laste te brengen vati een verguilningliolider oizidat laatstge-
noenide degene is die het gebruik van liet netwerk 1110gelijk niaakt, en daarotii tegelijkertijd
de kosten dient te dragen die het niogelijke gebruik door criininele organisaties van dit
netwerk oproept. De niinister nierkt verder op dat illogelijke verrekening vati de door de
GSM-vergunningliozider geiiiaakte kosten in de tariehtellitig voor zijn klatiten de eigeti
veratitwoordelijkheid als ondememer is. Tot slot merkt de bewindsinati op dat artikel 642
Wtv vooralsnog beperkt blijft tot mobiele telecomniunicatie. Dit vanwege het feit dat het
hier oin een systeem gaat dat Europees gestandaardiseerd is en onidat de gerechtvaardigde
venvachting besta;it dat door de technische karakteristieken (digitaal signaal) er door de
georganiseerde critiiinaliteit veil gebruikt zal gaati worden.198 Of dezelfde kostentoedeliiig
bovendien voor andere telecotimimiicatieaanbieders gaat geldeti, zal tiog 011derzocht 1110eten
worden. Daartoe is een interdepartenientale werkgroep in liet leven geroepen welke een
kabinetsstandptint dient voor te bereiden.

2.8.4 Geheime tapagenda's op internationale taptafel

Begin 1993 wordt door een stevige lobbycanipagne van de FBI (en op de achtergrond
NSA) de zogeheten de Inteniational Law Enforcement Teleconimunications Seminar
(ILETS) in het leven geroepen.199 Diverse Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk,
Spatije en Nederland, worden door de FBI uitgetiodigd om naar zijn geheinie basis iii
Quantico (Virginia, VS) af te reizen voor deellialne aan internationaal en tegelijkertijd
heitiielijk tapoverleg. Bij dit overleg sluiten zich ook enkele Echelonbondgenoten aan,
waaronder Engeland, Australie en Canada.200 Inzet van de ontiiioeting is het harnioniseren
van de diverse nationale aftapregels, het waarborgen van technische aftapbaarheid, het
regelen vati gretisoverschrijdend aftappeti en het gladstrijken van iliterliatiotiale tapperike-
len.201 Met het uit 1992 staintiiende docunient Law Eilibrceinent Requireinents for the
Surveillance of Electronic Conmnmications  maakt  de  FBI  zon  aftapvisie  aati  de  intematio-
nale genieenschap bekend.202 Ketmelijk achten de deelneinende landen het tapoverleg en

19-  Ic/etit, p. 2
198  Kittiersnikket, 11 1994/95,24 108, nr. 3, p. 2
199   R.aadpleeg voor aannillende infoniiatie <http://www.heise.de/tp/english/special/enfo/6398/1.hmil>.
200 Sid roor exira inforniatie over Echelon naar <http://www.xs+all.nt/-respub/aflitistereti/Hfst+.haii>;

<http://www.nrc.nl/W2/Lab/Echelon/>;<http://www.netkwesties.nl/editie7/artikeB.html>;
<http://www.heise.de/tp/delitsch/special/ech/6928/ 1.hmil>.

201  Vergl. <http://www.xs4311.nt/-respub/afluisteren/HEB.htni>.
202 Vergl. <http://www.statewarch.org/etifbi/etifbi01.htlii>.

Het FBI-docunient ,·ornit in Atiierika de basis van de Anierikaanse tapwet CALEA (Conmutnications
Assistance  for Law  Enforcenie,it Act). Deze federale tapwet wordt in hoofdstuk  4 van dit boek  uitvoerig
besproken.
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het aangereikte doaiment constructiet, want na Quantico volgen nog ettehjke ontinoetin-
gen waarbij ook andere Europese landen zich in het foruni aansluiten.

203

Tijdens de bijeenkoinst van de Europese Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken  /Z-
R.aad) in november 1993, nenien de niinisters een resolutie aan over interceptie van tele-
conmiunicatie.204 De JBZ-Raad treedt op iii de zogeheten derde pijler vati de Eziropese
Unie, waarin  de sanienwerking trissen Europese politie- en justitiediensteii  op strafrechtelijk
gebied is geregeld.205 De Raad van de Europese Unie wordt gevornid door de vertegen-
woordigers vati elke lidstaat op ministerieel iliveau. Over het algemeen opereren de illinis-
ten van Justitie en Binnenlandse Zaken  als Raad verantwoordelijk voor justitie en binnen-
landse zaken.206 De beraadslagingen van de Raad worden voorbereid door het Comit6 van
permanente vertegenwoordigers (het Coreper).207 In de betreffende resolutie wordt een des-
kundigengroep in het leven geroepen welke ili opdracht van de Europese Unie een lijst van
technische eisen opstelt. Deze technische eisen staan bekend onder de naain International
User  Requirements  (IUR.).208 De lijst  met teclinische eisen wordt  in  1998  onigedoopt  tot
een ENFOPOL-document, te weten ENFOPOL 90.209

Met deze opnierkelijke metaniorfose zijn we automatisch in de werksfeer van de Werk-
groep Politi6le Sanienwerking van de JBZ-Raad beland.210 Deze werkgroep krijgt in  1993
de opdraclit de sitziatie rondoiii het opsporingsgericht aliappen biimen Europa in beeld te
brengen en de internationale tapbehoefte  af te stenlinen op de  turbillente  telecotilmunica-
tieonigeving. Op 17 januari 1995 wordt daartoe door de R.aad van de Europese Unie de
zogeheten Resolutie inz:ike de legale interceptie van teleconlinunicatieverkeer aaligeno-
111en.2 11 Iii deze Europese resolutie staan tal van specifieke plichten voor teleconmiunicatie-
aanbieders ten faveure van het opsporingsgericht tappen en het onderzoek van verkeersge-
gevens veniield. Eeti groot deel vati deze buzondere verplichtingeti zijn door de Neder-
landse regering overgenonrn en ili lagere regelgeving uitgewerkt. De plichten konien
grotetideels 11eer op technische inspanningsverplichtingen, inrichtings- en kwaliteitseisen.
Hieronder worden de belangrijkste aftapverplichtingen uit de betreffende resolutie weerge-

'03 Vergl.<http://w -w.heise.de/tp/deutsch/special/et,fo/9306/1.hmil>,<http://www.heise.de/tp
/eilglish/special/enfo/6398/1.haid,<http: //www.statewatch.org/etitbi/eufl,i03.hnii>.

204 <Http://1,7,7,·.xs4011.ni/-respub/aflitisteren/HEB.hmi>eii
<http://www.burojanse,i.til/crypto/2.hmil#6187>.

205    In  de  Raad Justitie eti Bilitieillatidse  Zaken  (JBZ)  komen de  nlinisters  ran deze  beleidsterreinen  fornieel zes
keer per jaar bu elkaar. Tijdetis deze bueei7kotiisten  wordt de  roortgatig iti de sanienwerking besproketi op
het gebied van JBZ.  Met de itiwerkingtreding vati het Verdrag van Amsterdani en geconcludeerd op de
Europese raad van Tanipere in  1999 zon de centrale uitgangsputiten voor JBZ sanienwerking: \·rijheid,
veiligheid eti rechtvaardigheid. (Bron: <http://ww„·justitie.nl/thenias/nieer /europa/jbz_raad.asp>).
Meer inforniatie over het werkterrein van de JBZ-raad vindt u terens tenig op
<http://tie.eu.int/c11153_fo/showl'age.aspilang=idaid=249&niode=gdnanie>.

206 <Http://ue.eu.int/jai/default.aspilang=nl>.
20- <Http://www.grondwetet.tropa.nl/9326000/lf/jgn'ginazrhmix9/vgajex992z9>en

<http://etiropa.eu.int/conin /dgs/secretariat_general/sgd/index_iiI.hoii>.
318 Interception of conlmwikations, report to COREPER, ENFOPOL 40, 10090/93, Confidential,

16.11.93.
3,9 R.aadpleeg voor nieer infommtie <http://www.heise.de/q,/english/special/enfo/6398/1.hmil eti

http://www.fill.nl/news/shownews,php3?TickerID=2001.03.27-bdh-001>. Het berniste Enfopol-doat-
tiient is raadpleegbaar op <http://www.statewatch.org/eufbi/enf098.hmi>.

210  Vergl. <http://www.nrc.nl/W2/Lab/Beveiliging/000715-a-html>.
211  Resolutie vati de Raad \·711 17 jalitiari 1995 ilizake de leglie interceptie van teleconvinuiicatieverkeer,

96/C 329/01. Deze resolutie is raadpleegbaar op <http://europa.eti.uit/eur-lex/lex/LexUriSen
/LexUriSen·.do?uri=CELEX:3199661104:NL:HTML>.
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geven, waarbij enkel wordt afkeweken van de oorspronkelijke mtiiwiering.212 Het overzicht
geeft een aardig beeld van wat er vali telecommittiicatieaanbieders venvacht wordt als er op
hun teleconunimicatienetwerken of-diensten getapt wordt voor opsporingsdoeleiliden:
1.  De „etshandharingsdiensten dienen toegang te kullnen krijgen tot al het teleconmiumcatie-

verkeer  dat  al  dan niet rechtstreeks plaatsvindt  van  en  naar het  nuninier  of een andere identi-
ficator van de beoogde dienst die wordt gebruikt door het subject van de interceptie. De
iretshandharingsdiensten nioeten ook toegang kunnen hebben tot de oproepgegerens die
ontstaan bij de verbindingsopbouw.

2.    De  JI etshaiidhavingsdiensten dienen toegang te kunnen krijgen  tot alle subjeCtell  ran  de
iliterceptie  die  tijdelijk of pernianent  van  een teleconllilunicatiesysteem gebruik iiiaken.

3. De  'etshandhavingsdiensten dienen toegang te k,innen hebben in gerallen waarin het
subject \-an de interceptie voorzieningen gebruikt oni oproepen orn te leiden naar andere te-
leconiniunicatiediensten of eindapparatuur,  ook  als de oproepen via nieer dan Un netwerk
 *orden geleid  of door  nicer  dan dn netwerkexploitant/dienstemerstrekker z\·orden behan-
deld voordat de verbinding tot stand konit.

4.  De wetshandha,ingsdiensten nioeten ook toegang kunnen hebben tot het,·an de aansluiting
van het subject van de interceptie uitgaande, respectievelijk daar itikotiiende teleconiiiiunica-
tieverkeer, met uitsluiting van eventueel ander teleconmiunicatieverkeer dat niet binnen de
werkingssfeer van de interceptievergunning valt.

5. De netwerkexploitanten/dienstemerstrekkers zouden de wetshandhavingsdiensten 66n of
i11eer interfaces moeten verschaffen ran u·aaruit de geintercepteerde conimunicatie naar de
bez,·akingspost van de wetshandhavingsdienst kan worden gezonden. Over deze interfaces
nioet wederzijdse overeenstenmiing bestaan tzissen de intercepterende diensten en de net-
werkexploitanten/dienstenverstrekkers. Andere kri·esties in verband illet deze interfaces wor-
den behandeld overeenkonistig de in de afzonderlijke landen algemeen aanvaarde praktijken.

6.  Voor de zetshandhavingsdiensten is het noodzakelijk dat het forniaat roor het doorzenden
van geintercepteerde conmiunicatie naar de bewakingspost een algenieen beschikbaar forniaat
is. Over dit fortliaat  'ordt per land o\,ereenstenlming bereikt.

7. Voor de wetshandharingsdiensten is het noodzakelijk dat, indiell new erkexploitguite11/
dienstenverstrekkers codering, conipressie of encryptie  ran het teleconwiunicatieverkeer in-
troduceren, de netwerkexploitaiten/dienstenverstrekkers de geintercepteerde conmiunicatie
66en Clair" opleveren.

8.  Voor de wetshandhavingsdiensten is het noodzakelijk dat netwerkexploitanten/dienstenver-
strekkers de geintercepteerde conwiunicaties via vaste of geschakelde verbindingen naar de
bewakingspost van de wetshandhavingsdienst kunnen zenden.

9.  Voor de wetshandhavingsdiensten is het noodzakelijk dat bij het zenden van de geintercep-
teerde conmiunicatie naar de bewakingspost, aan de toepasselijke veiligheidseisen wordt vol-
d:lan.

10. Voor de ,\ etshandhavingsdiensten is het noodzakelijk dat de interceptie zo wordt opgezet en
uitgevoerd dat onbevoegd ofoneigenlijk gebruik wordt uitgesloten en de infortilatie or·er de
interceptie wordt beschernid.

11. V66r de uitvoering van de interceptie verzoeken de 1,·etshandhavingsdiensteii de netwerkex-
ploitanten/dienstenverstrekkers in het kader van een legaal onderzoek om de volgende gege-
vens: 1. de identiteit, het abonneenunmier ofeen andere kenmerkende identificator van het
subject van de interceptie; 2. inbrmatie over de diensten en voorzieningen van het telecolii-
niuilicatiesrsteem die door het subject van de interceptie worden gebruikt en door de net-

212 De Engelse ,·ersie van de resolutie is af te lezen vali <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriSen·
/LexUriSen·.do?im=CELEX:31996G1104:EN:HTML>.
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r,erkexploitanten/dienstenverstrekkers  uorden  w·erstrekt;  3.  infomiatie  orer  de  techilische
paranieters ,·an de tratismissie naar de be\, akingspost ran de wetshmidharingsdienst.

12. Voor de uetshandharingsdiensten is het noodzakelijk dat net\,erkexploitatiteii/diensten-
verstrekkers \·oorzieningen treffen roor de uitvoering ran een aand gelijktudige intercepties.
Voor 6611 enkele beir·aakte dienst kmvien verscheidene intercepties rr-orden verlangd zodat
bewaking door meer dan 66n wetshandhavingsdienst niogelijk is.

13. Voor de  ·etshandharingsdiensten is het noodzakelijk dat de nenr·erkexploitatiten/diensten-
verstrekkers de interceptieniaatregelen zo snel niogelijk uitvoeren (in dringende gevalleii bill-
nen  een  paar  uur  of niinuten). De eisen  ran  de  rvetshandhavingsdietisten  ten  aanzien  \·an  de
reactietijd zullen per land en per t>·pe te interceptereti diellst varieren.

De resolutie wordt via schrifielijke procedure aangetionien: per fax verlenen de betrokketi
lidstaten him expliciete goedkeuring aan de resolutie. Geen enkel nationaal parlement,
inchisief het Etiropees Parletiient, is in die penode op de hoogte vati het bestaan van de
resolutie.213 Over de precieze aard van de nieerlandelijke sanienwerking betreffende het
opspornigsgericht afiappen blij% een sluier van geheinizinnigheid nisten. Hannonisatie krijgt
gestalte in een groot aantal intergouvernementele fora, welke zicli (ook hedendaags) volledig
otittrekken 67311 deniocratisch toezicht.214 De geheilne tapresolutie wordt pas in november
1996 onicieel bekend geinaakt in het Publicatieblad vall de Europese Geineenschappen. Uit
optizierkingen van de toetinialige Staatssecretaris J.M. de Vries tijdens de parlenietitaire
behandeling van het wetsvoorstel Regels ilizake telecotimiunicatie volgt dat het Nederlandse
aftapbeleid in grote mate steunt op de Europese aftapresolutie uit 1995:

'Over het onderrverp aftappen wordt nionienteel overleg gevoerd in de rr-erkgroep Poli-
tionele Sanienr,·erking in de derde pijler van de Europese Unie. Iii dit overleg zijn de lili-
nisteries rati Buitenlandse Zaketi, Justitie en Verkeer en Waterstaat rertegenir·oordigd
Het overleg heeft  in 1995 geresulteerd  in een resolutie  waarin de eisen  roor het  aftappen
zijn geharnioniseerd. Deze resolutie romit ook de grondslag voor het Nederlandse aftap-
beleid. '215

Na de Europese afrapresolittie van 1995 zijn door de Werkgroep Polititle Sanietiwerking
nog diverse Europese tapbehoefien op schrift gezet welke doorgaans als ENFOPOL of
JUSTPEN-doatmenten te boek staan.216

2.8.5 Beleidsvoomemen Mtappen van teleconimunicatie

Op 4 april 1996 legt onze regeritig het beleidsvoomemeti Aftappeti van teleconitininicatie
21-aan de Tweede Kanier voor. Inzet van dit beleidsvoornemeti is het beleid voor het

bevoegd aftappen van telecotilmimicatie aati te scherpen en daarbij aan te geven langs welke

213 Vergl.<http://www.smrewatch.org/eufbi/erifbi01.hmi>;
<http://www.groetie.i /1998/8/ab_aftaptionii.haid>,<http://www.fas.org/irp/epriiit/ic2000/ic2000.ht
iii#Report>.

214  Tegen deze 'slitier vaii geheinizinnigheid' reclit privacyorganisatie Statewatch. Zie daartoe huti indrukwek-
kende site niet i,iteenlopende inforniatic op allerhande terremeti waar de privac>· van EU-burgers door het
behoortijk oiidetiiocratisch optreden van de di\'erse instellingen van de Eitropese Unie in gevaar gebracht
wordt. Honiepage is <http://www.statewatch.org>.

215  Hand. I 1998/99,25 533, nr. 3.
216 Raadpleeg ili dit verband <http://www.fipr.org/polarch/enfop0119.hoill> (ENFOPOL), <http:

//www. fipr.org/polarch/wptokl.pdf> (IUSTPEN). Surf\·oor een helder overzicht vaii diverse JBZ-docu-
menten naar <http://www.statewatch.org/eufbi/eufbi06.hmi>.

21-  K:,lieisnikkm H 1993/96,24 679, nr. 1.
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lijtien de relevante regelgeving inoet worden herzieii oin, gelet op de ontwikkelingen in de
telecoiillntinicatiesector, het bevoegd aftappen als effectief nliddel van opsporing en ter
bescheniiing vali de veiligheid  van de  Staat te  behouden.218  In de brief- vati  de niinister van
Verkeer en Waterstaat wordt gesteld, dat de traditionele interceptietechnieken niet zonder
111eer toepasbaar zijn op nieuwe technologische systenien. Dit impliceert, dat het opspo-
ringsgericht aliappen van teleconliminicatie een groot deel aan effectiviteit kan gaan verlie-
zen indien door het gebmik van nieuwe teleconlmunicatienetwerken en -diensten het
opsporingsgericht aftappen ontlopen kan worden. In dat geval zullen kwaadwillende perso-
neti vati niet-afiapbare systenien doelbewtist gebruik niaken.219 Daaniaast wordt door de
minister opgetiierkt, dat illet het coniplexer worden van de teleconliminicatietechnologieen
de aftaptechnieken steeds ingewikkelder en diturder zullen gaan worden, en dat door het
toeneinende gebruik van versleuteltechnieken de 4etapte inforniatie niet zonder nieer de
oorsprotikelijke inlioud van de coiwiiunicatie 111eer oplevert.220 Volgens de minister liggen
een viertal factoren aan de huidige probleniatiek van het opsporingsgericht aftappen ten
grondslag, te weten:

1.     De  liberalisering en intemationalisering  van  (ie  teleconwi,inicatie;
2.  De snelheid "·aarliiee nietm en coniplexe vornien van teleconiniunicatie ter beschikking

komen van het publiek;
3. Een toenemende diversiteit vaii partijen met legitieme, doch op onderdelen tegenstrijdige

belangen;
4.   De stijging van de voor het afiappen noodzakelijke investeringen en andere kosten.221

Met het aangekondigde beleidsvoornenien wordt voor het eerst gekozen voor een integrale
benadering van de aftapproblematiek. De voorgestelde beleidsvoorneinens zijn immers op
alle vornien van telecoinliiuilicatie van toepassing. Hiennee eindigt het bijzondere aftapbe-
leid ex artikel 13g sub a Wtv (technische aftapbaarheid mobiele telecotilinunicatie) en artikel
64a Wtv (kostentoedeling inobiele telefonie). Verder Winctioneert de internationale context
als basis van de beleidsvoomemens. De ininister is van mening dat de Nederlandse overheid
zich geen solistisch optreden nieer kan perniitteren. De internationale context laat zich
gelden door de iii het beleidsvoomenien aangehaalde resolutie van de Raad van de Europese
Unie.222 Door de niinister wordt gesteld, dat de bij de resolutie gevoegde specifieke

aftapbepalingen worden beschoitwd als een belangrijke samenvatting van de behoefien van
de bevoegde instatities betreffende de techilische realisatie van interceptiefitciliteiten. De
minister stelt verder, dat de diverse lidstaten op het terrein van de openbare orde en veilig-
heid gelijksoortige belatigen hebben. Het spreekt volgens de bewindsnian dan ook voor
zich, dat door de betrokken landen wordt saniengewerkt. Laatstgenoeinde spreekt duidelijk
zijn voorkeur over de 'harnionisatieresolutie' uit en stuitrt daarbij aan op aanpassing van
onze natioilale wetgeving. Het zwaartepimt van het beleidsvoomemen is, zo blijkt duidelijk
itit de brief van de niinister, het waarborgen van complete teclinische aftapbaarlieid van alle
vonnen vali teleconuntinicatie. Het beleidsvoornenien blinkt overigens niet uit in duidelijk-
heid. Zo wordt het doel vaii het beleidsvoonietizen als volgt 0111schreven:

218   K,ultersnikketi U 1995/96,24 679, tlrs. 1-3.
219  IQullersnikke,1 U 1995/96,24 679, 111·. 1, p. 3
23,  Klitiersmkketi U 1993/96, 24 679, lir. 1, p. 3.
221 A 1,7,1, p. 7.

222  Resolutie 96/C/329/01. Voor een kritische beschotiwing 0,·er de legitinliteit van het beslitit zie DPWP

1999, paragraafA.2.
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'Het doel van ons beleidsroomenien is oiii het beleid ten aanzieri van het beroegd aftap-
pen van teleconmiunicatie aan te scherpen en daarbij aan te geven langs \r·elke lijnen de
relerante regelgeving inoet worden herzien oni, gelet op de ontwikkelingen in de tele-
com111unicatiesector, het be\·oegd afiappen als effectief iniddel van opsporing en ter be-
scherniing van de reiligheid van de Staat te behouden.'

Wat opvalt, is dat de minister het gestelde beleidsdoel koppelt 2217 aftappeti als 'effectief
opsporingsniiddel. Door de bewindsniati lijkt daaniiee te worden gestiggereerd dat de
bestaalide regelgeving aangescherpt wordt illet het doel itihoudelijke waarneenibaarheid van
afgetapte telecotiltiiunicatie veilig te stellen. Het opsporiligsgericht aftappen is itilliiers pas
effectiefwanneer inhotidelijke transmissiegegevens 0111gezet kunnen worden in begrijpeluke
tekst oftaal. Pas dan koint de oorspronkelijke communicatie in het opsporingsvizier.
In het beleidsvoomenieii wordt daarenboven 'bevoegd afiappen' gedefinieerd als 'het
afluisteren (inonitoren/opnenien) van openbare teleconmiunicatie in het kader van strafvor-
dering of in het kader vaii de Staatsveiligheid.'223 Door het begrip 'aftz,isteren' te bezigen
wordt onterecht de indruk gewekt dat de bestaande regels wat betrefi het achterhalen van de
oorspronkelijke inhoud van 4etapte cotimiunicatie aatigescherpt worden. Later worden
deze ongelitkkige woordkeuzen geneutraliseerd. Zo wordt door de minister  iii de brief nog
opgetiierkt dat het behoud van het middel aftappen vati telecotilinunicatie centraal staat bij
het aangekondigde beleidsvoomenien. In plaats van effectiviteit draait het oin het 'behoitd'
van  het  opsporingsmiddel  afiappen.  Uit  de  Kainerbrief van  de minister volgt bovendien,  dat
bij de overheid het voornemen bestaat 0111 als beleidsuitgangspunt vast te stellen dat alle
opetibare telecoiimitinicatienetwerken en -diensten, dat wil zeggen bestenid eii toegankelijk
voor het algeniene  publiek in Nederland, vatiaf het nionient  van  introductie  q#apbaar zutl.
Het beleidsvoonienien ziet ciaaniiee 011171iskenbaar toe op teclinische aftapbaarheid, iliet op
alluisterbaarheid dan wel inhoudelijke waarneetiibaarheid als eitiddoel vati het opsporitigs-
gericlit aftappen. Openbare teleconmiunicatienetwerken en -diensten die al voor handen
zijn in Nederlatid, niaar nog niet aftapbaar zijn, zullen alsnog aftapbaar dienen te worden
getiiaakt.224 Laatstgenoenid uitgatigspitnt is overigens niet iliellw. Op basis van artikel 13g
sub a Wtv zijn aanbieders van mobiele teleconlinunicatie op basis van het vergilimingeti-
stelsel reeds verpliclit voorzieningen te treffen 0111 hun infrastructitur techtiisch aftapbaar te
niaken. Het beleid wat betreft de financiering van het aftappen van GSM wordt met het
beleidsvoomenien doorgetrokken tiaar de overige telecoimminicatiesystenien iii Nederlatid.
Daarniee wordt de problematiek inzake het opsporingsgericht aftappen op zowel techniscli
als financieel niveau integraal aangepakt. Bovendien ziet het beleidsvoomenien toe op zowel
netwerkbeheerders als dienstetileveranciers. Vandaar dat gesproken kan worden vati een
aangescherpt aftapbeleid. Naast aanscherping vindt tegelijkertijd hartiionisatie plaats. Er
wordt met het beleidsvoornemen aangesloten bij de ititernationale context, iii het bijzonder
bij de eerder besproken Europese resolutie.

2.9   Telecominunicatiewet 1998

De verschillende beleidsvoometiiens wat betreft het opsporingsgericht aftappen van tele-
cotimiwiicatie worden in de Teleconunitnicatiewet (hierna: Tw) juridisch verankerd. 225

223    Kainersatkkat H 1995/96,  24 679, nr.  1,  p.  4.
224  Ide,11, 9 8.

225  Ka„termikke,! H 1996/97, 25 533, nrs. 1-2. Uiteitidelijk heeft het wersroorstel geresulteerd in de Wet van
19 oktober 1998, houdende regels inzake de teleconlinutlicatie. Stb, 1998, 610.
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Hoofilstzik dertien draagt de naani Bevoegd Aftappen en zet de algeinelie tapplichten voor
aanbieders van openbare telecoimiiunicatienetwerken en -diensteii uiteen.

De tapplichten zijn hi begitisel gericht aan aanbieders van openbare teleconmitinicatienet-
werken en openbare teleconimunicatiediensten.226 In Nederland is het in tegenstelling tot de
Verenigde Staten niet zo iliet dat uitslititend 'transportetirs' verplicht kuimen worden tot
technisclie atiapbaarheid.227 Transporteurs zijn teleconmizinicatieaanbieders die op de een of
andere wijze invloed (kunnen) uitoefenen op de teleconmiwiicatieroute, de routering van
gegevens iii netwerkoingevingen. De bedoelde aanbieders voniieti iii priticipe een transinis-
siedienst, niet als hoofdtaak of relevante taak de afwikkeling van teleconitnunicatie. Dit
kiultien netwerkbeheerders zijn of aanbieders van diensten die een stulge netwerk van de
netwerkbeheerders gehutird of geleased hebben oin daarop hitti diensten  te exploiteren.
011idat onze eigen wetgever ervoor gekozen heeft in plaats van het begrip transporteur het
nihizere begrip 'telecomniunicatienetwerken en -diensten' te hanteren, is het naar de letter
van de wet niogelijk dat iii ons latid niet alleen transporteurs, iiiaar in wezen alle telecom-
illitilicatieaalibieders door de overheid amigesproken kilnnen worden op de wettelijke plicht
tot technische aftapbaarheid ex artikel 13.1 Tw. In het verlengde van deze plicht staat dat
elke aanbieder administratief aan dient te kitimen tonen dat de tapEiciliteit met positief
resultaat getest is niet   een   tapkanier   of de Landelijke Interceptie Organisatie (LIO).228   Er
111oet daarbij door de aanbieder gebruik zijn getiiaakt van de overdrachtprotocollen ETSI-
NL of TIIT. Deze uitbreiding naar dienstenaanbieders wordt gerechtvaardigd, 0111dat
genoenide diensten schakelmiddelen kunnen exploiteren die als het ware toegankelijk
ge111aakt nioeten worden:229

'Onidat in de moderne systenien ook aanbieders van operibare teleconwiunicatiediensten
ten behoeve van hun dienstvoorziening schakelmiddelen kunnen exploiteren dient de
afiapbaarheid zich niet te beperken tot de (kate) netwerken. Het is niet uitgesloten dat
ook de aanbieders van openbare telecommunicatiediensten teChnische tapfaciliteiten zul-
len 1110eten plaatsen.

,230

Uit deze passage meen ik niet enige reserve af te kwmen leiden dat de plicht tot technische
aftapbaarheid    ex   artikel    13.1    Tw   pas tot leve11 k011it waimeer    (dieiisteti)aatibieders    teii
behoeve  van  him dienstverletiing technische middelen  beheren  of besturen  die  de  routering
van teleconlintinicatie (kitilnen) beltivloeden. Indien dit ilit de praktijk blijkt, dan ktinnen
deze aanbieders zich niet latiger 'verschuilen' acliter andere transportezirs (tralismissiedien-
sten) en dienen zij iii de hoedanigheid van (niede)transporteur de door hen aangeboden
dienst technisch affapbaar aan te bieden. Zij kiinnen daartoe in overleg treden niet de
netwerkbeheerder en een en ander contractueel regelen. »titie nioet in de gelegenheid zijn
de geliele telecoiimiunicatieroute af te tappeti, maar hoeft daartoe niet op ieder willekeurig
punt bintien het netwerk te kiimien tappen.

226   Voor het begrip 'opetibaar' wordt terugvenvezeti iiaar hoofdsnlk 1, paragraaf 1.2.5.
22-  Voor her Amerikaanse taprecht geldt dit wel.
228 <Http://www.agetitschap-teleconi.zil/itioniiatie/afiappeti/pagitias/faq.hmil>.
229  Zie ook A.HJ. Schmidt e.a., Teleelitititi,Wamu, Tekst MC01111111:11 lill-, Deventer 2001, p. 196.
230  K,u,ze,snikket; U 1996/97,25 333, tir. 3, p. 124.
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2.9.1 Algemene tapplichten

TECHNISCHE AFTAPBAARHEID
Het herhaaldelijk genoeinde artikel 13.1 Tw regelt zoals betoogd de algemene plicht tot
technische afiapbaarheid. Het eerste lid bepaalt in dit verband:

A,1,11)ieders 141,1 opetal,are teleco,1,1,1,1,1icatieilett,·erke,i m opetib,irt· teleco,initititic,itiedie,iste,1 stelle,1 1,1 1 tele-
co,mit,iiticatielietit,erketi  e,1  teleco,it, mt,iic,itieclieliste,1 ititslititeli,1  liescltil t,a,tr 41,11,  gel,niikers  i,idie,i  deze  ,ift,ip-

baar zijit
231

De algeinene plicht tot techilische afiapbaarheid kan worden getypeerd als een algenieile
inarktvoorwaarde ofwel inrichtingseis. Wordt door aatibieders van openbare teleconiniuni-
catienetwerken of-diensten niet voldaan aan de eis van technische aftapbaarheid, dan bestaat
er voor hen iii beginsel geen mogelijkheid zich op de telecotimizuricatieniarkt als telecom-
niunicatienetwerk of teleconlimuiicatiedienst te vestigen. De wettelijke niarktvoorwaarde
wordt integraal toegepast en geldt vatiaf het  nionient  van  inwerkingtreding  van  de  wet.  In
artikel 20.13 Tw is een overgangsbepaling opgenomen voor al bestaande teleconmitinicatie-
netwerken en -diensten die op het nionient van inwerkingtreding van de wet tiog niet
technisch aftapbaar zijn. Aatibieders van bestaatide, niaar nog niet-aftapbare opetibare tele-
coninninicatietietwerken en -diensten krijgen negen niaanden de tud 0111 dergelijke netwer-
ke11 en diensten alsnog technisch afiapbaar te maken. Dit geldt overigens niet voor de
aatibieders vati openbare Internetnetwerken eii -diensten. Het Internet is tij(lens het van
la:acht worden van de technische aftapverplichting nog niet techtiisch aftapbaar. Am aatibie-
ders van dergelijke netwerken en -diensten wordt tot twee keer toe een tijdelijke ontheffing
verleetid.233 Artikel 13.8 Tw nuakt ontheffing 1110gelijk. Als gevolg hiervati hoeveii deze
hiternetaatibieders huti netwerken of -dietisten pas vatiaf 15  april 2001  teclinisch aftapbaar
aati eindgebruikers aan te bieden. Artikel 13.1 lid 2 Tw maakt het niogelijk dat er nadere
regels  bij  of krachtetis  algeinene  niaatregel  van bestuur worden gesteld wat betrefi  de  pliclit
tot teclmische aftapbaarheid.

ACTIEVE MEDEWERKING
Aanbieders van openbare telecommitnicatienetwerketi en -diensten zij11 op basis van artikel
13.2 Tw verplicht tiiedewerking te verleneti aati eeti bevoegd gegeven last tot aftappeti. Het
bewziste artikel vervatigt de 111eewerkplicht ex artikel 64 Wtv.
Artikel 13.2 Tw regelt de ineewerkplicht voor aanbieders van opeiibare teleconlintuiicatie-
diensten. In de Wtv was de ineewerkplicht nog beperkt tot de houders v;iii de concessie, de
houders van een infrastructuurvergunning, bepaalde houders van een registratie en de
houders van een vergunning.'33 Onder de Teleconlniunicatiewet krijgt deze nieewerkplicht
een ruitilere werking. Artikel 13.2 lid 3 Tw bepaalt verder dat er bij ofkraclitens algeniene
tiiaatregel van bestlitir regels gesteld kiulnen wordeti illet betrekkitig tot de te nenieti orga-

231  Stb, 1998,610; Stb, 1998,664.
232 Beleidsregels otitheffiiigr·erleilitig afiapbaarheid hitenietdiensteti, Besluit vati de Staassecretaris van Verkeer

eti Waterstaat hozidende ,·aststelling van beleidsregels ter uitvoering van artikel 13.8 van de Telecoimnini-
catiewet (Beleidsregels ontheffingverlening aflapbaarheid Intenietdietisten) 3 mei 1999/Nr. DGTP/99
/1170/JdJ Directornat-getieraal Teleconlnnulicatie en Post; Beleidsregels ontheffitigsverlenitig aftapbaarheid
Ititernetdietisten 2000, Besluit van de Stantssecretans van Verkeer en Waterstgat houdetide vaststelling van
beleidsregels ter uitvoeritig vati artikel 13.8 van de Teleconiniunicatiewet (Beleidsregels ontheffingsverle-
ning aftapbaarheid Intemetdietisten 2000), 11 juli 2000/Nr. DGTP/00/3496/RJD Directoraat-generaal
Telecotimiunicatie en Post.

233  Jomicm,kke„ II 1996/97,25 333, ilr.3, p. 124.
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nisatorische en personele inaatregelen en te treffen voorzienitigen met betrekking tot aftap-
pen. De 111einorie van toelichting bevat een uiterst silliuniere toelichting hierop:

'Hierbij nioet bijvoorbeeld zi·orden gedacht aan regels die kunnen worden gesteld niet
betrekking tot de bereikbaarheid \·ati aanbieders en ten aanzien \·an de aanle\'ering \·an de

,234
afgetapte of opgenonien informatie  aan de  bevoegde  autoriteiten.

Uit de toelichting volgt niet ondiibbelzinnig welke partij(en) de technische aftaphandelingen
dieneti te verrichten.  Het is bijgevolg onduidelijk of de taphandelingen telkens door opspo-
rnigsanibtenaren  dient  te worden verricht  of dat  de  feiteluke  uitvoeritig  van  het  opsporings-
gericlit tappen deels of- volledig 11itbesteed wordt  of kan worden aan telecomintinicatiebe-
drijven. Op welke wijze en op basis van welke snellieden c.q. teniiijnen gegevens door
telecotimizinicatieaalibieders elektronisch aangeleverd dienen te worden wordt geregeld in
lagere regelgeving, te weten het Besluit aftappen en de Regeling aftappen.235 Op deze
regelingen wordt later in dit hoofdstuk ingegaan.

AANVULLENDE INFORMATIEPLICHT
Op basis van artikel 13.4 Tw zijn teleconnimnicatieaanbieders verplicht 0111 11311 de strafvor-
derlijke ilistanties infortiiatie te verstrekken die ekctitering vali de teleconmiunicatietap ex
artikel  125g  Sv of het vorderen van verkeersgegevens ex artikel  125£ Sv mogelijk maken. 236

Onidat artikel 13.4 Tw verdergaande gevolgen heeft voor het strafvorderlijk onderzoek van
verkeersgegevells, zal de reikwijdte van deze plicht in hoofdstuk drie, waar het strafvorderlijk
onderzoek verkeersgegevens centraal staat, onderzocht worden. Op deze plaats kan bijge-
volg volstaan wordeli 111et een venvijzing naar dat hoofdsttik.

KOSTEN TECHNISCHE AFTAPBAARHEID
Op basis van artikel 13.6 Tw zijn voor het eerst alle teleconimiinicatieaanbieders verplicht
de itivesterings, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische voorzieningen voor
hun rekening te neme11 om te kunnen voldoen aan de artikelen 13.1, 13.4 en 13.5 Tw. Met
deze bepaling is de voor de GSM-infrastructimr iligezette lijll inzake de kostentoedeling
(artikel 642 Wtv) doorgetrokken naar alle telecoiimninicatieaanbieders. De hier bedoelde
kosten vloeien voort int de wettelijke verplichtingen en hebben, noginaals benadrukt, geen
betrekking op het aftappen zel£237 De interceptiehandeling zelf dient hiennee volledig door
de staat te worden gefinancierd. hi toelichting op de wet wordt hierover het volgende
opgeinerkt:

'De kosten die rechtstreeks uit een individuele tap ofinforniatieverstrekking room'loeien,
en die door de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten wor-
den geniaakt - bedoeld worden de adniinistratie- en personeelskosten -, behoren ook tot

,238
de opsporings- en vervolgingskosten en ziillen daaroni door de staat worden vergoed.

234  1,10,1,

235     Beslitit  r·ati   10  Iioreniber  1998, hozidende regels  niet  betrekking  tot  de  rechnische  afiapbaarheid  van  opeti-
bare releconlnituiicatienetwerken eii -diensten en de, inzake ahappen, te tietiieti orgallisatorische e,1 perso-
nele niaatrege|en m te treffen voorzieililigeii (Besluit aftappen openbare teleconltininicatie- netwerken en -
dietisteti) Stb.  1998, 642; Beslitit vati 5 juni 2001, hotidetide wijziging vati het besluit afiappeti openbare
teleconinizulicatietiem·erken en -dietisteil, Stb. 2001, 262; Regeling aftappeti opetibare releconinituiicatie-
netwerken eii -diensten, Staatscolirant 7 juni 2001, nr.  107, pag. 20.

236 Dit artikel is in feite een steiumiaatregel voor de ber·oegdliedeti die ktinneti wordell ilitgeoefend bituien her
somfi-echtelijk o,iderzoek van teleconmizuiicatie Cart. 125fe,1 125g Sz·). De artikelen 125£ Sv eti 125% Sv zijii
niet de inwerkiligtreditig van de Wet BOB (februari 2000) vervatigen door de artikelen 126n en 126 ni ST.

23-  Ktuttersmkke,i U, 25 333, 1996/97, zir. 3, p. 126.
238   Iclelli.
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Ook andere kosten die bijvoorbeeld voortvloeien uit de inrichting van de zogenaainde
tapkalners eti de hitur vali de atiaplijnen konien vanzelfsprekend voor rekenitig van de staat.
Voor wat betreft het opspornigsgericht aftappeti geldt als hoofdregel dat slechts openbare
telecotinnittlicatietietwerken en -diensten aan de eis van aftapbaarheid ex artikel 13.1 Tw
dienen te voldoen. Ook de overige aftapverplichtingeti t,it de Teleconmizuzicatiewet gaati
van deze hoofdregel uit. Iii de niemorie vati toelichtilig wordt met zoveel woordeli opge-
inerkt dat zich desondailks toch bepaalde sititaties killuieti voordoen waarbij het nodig is dat
ook iliet-opetibare teleconninulicatienetwerken exi -dietisten 'inoeteti kiullien wordeli
4etapt'.1,9 Een voorbeeld van een niet-opetib:tar netwerk is een (intern) bedrijBnetwerk.
Dit netwerk is ilimiers niet toegankelijk voor het plibliek, inaar enkel voor niedewerkers
van het desbetreffende concern. Een atider voorbeeld voniien de zogetiaatiide besloteii
gel,ruikersgroepeti. De noodzaak 0111 bepalingen vati dit hoofdstilk op dergelijke tietten eti
op dielisten vali toepassing te verklareii kan. zo wordt iii de nieniorie gesteld, ontstaan als
het feitelijke gebmik ervati zich beperkt tot de bedoelde groep niaar ook ongeselecteerde
personen (derdeii) ili de gelegenlieid wordeti gesteld 0111 er gel)ruik van te niaketi.24B De
niet-openbare iletwerken of diensteti waarvoor de aftapverplichtingen evenzeer geldeti
dienen door de Minister te worden aaligewezen. Het is overigetis tiiet alt d tiiogelijk een
ditidelijk onderscheid tussen openbare eli iliet-openbare teleconmuniicatietietwerken (ot-
diensten)   te  maketi.

2.9.2 Uitvoeringsregelingen

Door otize strafwetgever is bewust gekozen voor eeti niodel waar de wet de afiapplichteii
slechts op hootdzaken regelt. Hierdoor kan deze fortnele wet getypeerd wordeti :tls eeti
jiiridisch raatiiwerk. 0111 adeqziaat in te kitillieii spelen op de turbitletite eti bovendieii
sectorspecifieke telecotilinunicatieonigeving worden de algetiiene plichteti voor aalibieders
v:Iii tietwerken en -diensten op een techniekaftiatikelijke wijze uitgewerkt iii lagere regelge-
vitig Hieronder wordt aandacht besteed aan deze lagere regelgevitig.

AFTAPBESLUITEN
Het Beshiit aftappen opetibare teleconuiilitiicatienetwerketi en -dietisten (Beslitit atiap-
peti)24' bevat regels voor aatibieders vati openbare telecotimizinicatienetwerken eti -dietisteti,
de te netiieti organisatorische en personele iii:,atregeleti en de te treffen voorzieiziligeti iii het
kader vati eeti bevoegd gegeven bijzoiidere last tot opsporiligsgericht aftappeti.242 Iii artikel 2
vati het Besluit atiappen worden een aatital buzotidere aftapeisen opgesonid. Op basis vali
otiderdeel (a) vati het betreffende artikel dient een teleconmitulicatieaalibieder zijn iletwerk
of dietist een  bijzondere last op basis van het daarin  door de lastgever vernielde niuimier van
de af te tappeii gebruiker uit te voeren. Artikel 2 onderdeel (b) bevat de regel, dat eeti
telecotimiunicatievalibieder iii staat dient te zijii op eeti zelfde tijdstip eeti bij inillisteriele
regelitig nader te bepalen proniillage van de aangesloteneti afte tappen. hi de artikelsgewijze
toelichting wordt opgenierkt, dat de grootte vati deze capaciteitseis enerzijds wordt bepaald
door het belatig van de strafvorderitig en anderzijds door wat redelijkerwijs a:iii verplichtiti-
gen aaii de aatibieder kati worden opgelegd.243 Bovendien wordt opgenierkt dat de opgeno-
nien verplicliting iii ieder geval de doehiiatigheidstoets 1110et kuntieii doorstaan en dat de

239    Kutte,sn,kketi  U.  2-5 333. 1996/97,  tir.3,  p.   127.
240 Idoll·
241  Sd,. 1998, 642.
242  Zie Stb. 1998.642, p. 4.
343     K,miemileko,  H  1996/97,25  333,  rir.3  .  p.  3
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verplichting geconcretiseerd wordt ill cell illillisterille regelitig iii de vonii vali eeti vast te
stelleti proiijillage v,111 het aatital gatigeslotetien.244 Onderdeel (c) bepaalt, dat eeii bijzondere
last tot ahappen onverwijld dient te worden uitgevoerd op het tjdstip en geduretide de
periode die in de buzondere last in vastgelegd. De hier neergelegde verplichting houdt 81,
dat de amibieder er zorg voor draagt dat een eentiiaal ingestelde tap tijdetis de periode die iti
de bijzoiidere last is venneld ook iii stand blijft.245 Onderdeel (d) bepaalt met zoveel woor-
den, dat de daadwerkelijke ititvoering vall de bijzonderde last afgescheniid dient te warden
van andere telecotiitinitiicatiegebruikers. Uit de artikelsgewijze toelichting op het beshiit
volgt dat de bruikbaarheid voor de lastgever van het opsporingsiiiiddel oiii teleconuliunica-
tie af te tappell valt of staat met het teit dat dit niet door de betrokkenen wordt waargeno-
111en. Onderdeel (e) bepaalt, dat afgetapte teleconlinunicatie op het inoment vati het ter
beschikkilig konien door iniddel van een ISDN-verbilidilig doorgegeven dient te worden
aili de iii de buzoiidere last vernielde personen of instatities. Een belaiigrijke verplichting
vortiit bovendien onderdeel (t). Dit onderdeel bepaalt dat telecotilmunicatie verkregen door
111iddel van aftappen door de aaiibieder wordt ontdaan van eventzieel door heni aangewende

cryptografie en andere door lieiii aangewende bewerkingen en als zodanig aan de iii de
bijzondere last vennelde personen of instanties doorgegeven. Wat opvalt, is dat in de arti-
kelsgewijze toelichtitig niets bepaald wordt over de inogelijke reikwijdte van deze verplicli-
ting voor teleconmninicatieambieders. Zo kan de vraag gesteld worden wat onder de
clatistile 'door heiii aatigewend' verstaan dient te worden. Zeker wantieer illen de nieuwe
ontsleutelplicht itit het Beslitit atiappen afzet tegen de oudere ontsleutelplicht uit artikel 125k
SV.246 Artikel 125k lid 2 Sv regelt de situatie waarbu opsporingsanibtenaren niet op bevei-
ligde systenien zoals pc's stuiten (125k lid 1 Sv), inaar op versleutelde gegevens opgeslagen
bintieti een geazitoniatiseerd werk. In dergelijke gevallen kai een rechter-coimnissaris
bevelen, dat elk willekeurig persoon, van wie vernioed wordt, dat deze kennis over de wijze
van versleittelitig draagt, deze kentiis ter beschikking stelt aaii de betreffende opsporingsau-
toriteiteli. Het bevel tot otitsleittelilig kali overigetis tiiet ami de verdachte zelf of ami  ver-
schotiingsgereclitigden als genoenid in artikel 96a lid 3 Sv worden gericht. De ontsleutel-
plicht kati - waar inogelijk - echter wel tot de ontwikkelaars vati de gebruikte enayp-
tiesoftware worden gericht of aan  eventziele TTP's.  De strahvetgever bezigt  iii het Beslitit
afiappen - naar niun oordeel - bewlist een andere terminologie. In plaats van te spreken van
'kelmis dragen' wordt in het aftapl)eslitit gesproken van 'door hein aangewende cryptogra-
fie: Laatstgenoemde begrippeti dietien volgens mij op een midere ivilze en binnen een m,dere
context ititgelegd te worden dan 'kennis dragen' uit artikel 125k Sv. Een telecolluminicatie-
aatibieder hoeft volgells 111ij heleinaal geen kennis te dragen vaii de wijze van oiitsleuteling
om verplicht te worden tot ontsleuteling. Het aftapbeslitit eist lotiter dat er een toestand
bestaat waarbij cryptografie door een telecoinlininicatieambieder 'aalige,vend' wordt. Over
de jitridische betekenis van het begrip 'aangewend' kati overigetis verschilletid gedacht

244  Lk,li.

245     Stb.   1998,642,  p.  5.
246 Bilitien het opslagregitiie besta:It me artikel 123k S,· silids m·oering vali de Wet Coniputercruilinaliteit

(1993) de volgende ontsleutelplicht:
1. Voor zover her onderzoek dir bepaaldeluk vordert, kan bu een doorzoekitig of bu toepassing vmi artikel

125j tot degeeii ,·m wie redelijkem·Us kan wordeii remioed dat hij ketulis draagt rati de wijze vali
beveiligitig \·21 een geautotiiatiseerd werk, het bevel wordeti gericht toegang te verschaffen rot de aan-
wezige geazitoimtiseerde werketi of deleti daan·an.  Degeen  tot wie het be,·el is gericht, dient desge-
vrangd hieraaii ge,·olg te ge\·eti door de kentiis onin·ent de be\·eiligitig ter beschikking te stelleti.

2.   Het eerste lid is vati 0,-ereeiiko,iistige toepassing itidien iti eeti geaittonLatiseerd werk verslei,telde gege-
\·etis Tvorden aatigetroffeti. Het bevel lontsleutelbevelI richt zigh tot degeen r:vi wie redelijkcm·ijs kan

„'orden i'eniioed dat hu kemiis draagt ran de wuze van verileuteling ran deze gegevens.
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worden.343 Op basis van artikel 2 onderdeel (g) dient de kwaliteit van de doorgegeven
teleconuntinicatie zo veel 1110gelijk gewaarborgd te blijven. Een laatste ilinchtingsver-
plichting die niet onvenneld niag blijven is de zogenganide capaciteitseis genoenid in onder-
deel (b). Het bewliste onderdeel regelt, dat op een zelfde tijdstip, een bu nlinisterible rege-
litig te bepalen promillage  van  de  op  een opetibaar teleconmiunicatienetwerk  of een  open-
bare telecotimitinicatiedienst aangeslotenen worden afgetapt. Bij de bellandelilig vati deze
lagere regeling wordt op deze eis nader ingegaan. Artikel 3 vati het Besluit afiappen ziet toe
op de voorzieningen waarniee en de wijze waarop de inhoud van de gif te tappen tele-
cointnunicatie door de aalibieders wordt aangeleverd. Het door de aanbieders te gebruiken
techilisch protocol wordt vastgesteld bij ministeriele regelilig.248 Daaniaast regelt artikel 4
van het bedoelde besluit dat bij illitlister le regeling nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de bu die regeling aan te wuzen openbare telecotimiunicatienetwerken en -
diensten.

Het Beslitit aftappen is intussen vervatigen door het aftapbeslitit van 5 jutii 2001.249 Wat
opvalt, is dat de plicht voor teleconmiwiicatieaatibieders 0111 een bepaald promillage aange-
slotenen tegelijkertijd af te kunnen tappen onder het nieziwe aftapbesluit is komen te ver-
vallen.250 Door deze wijziging worden de onderdelen (c) tot en met (k) van artikel 2
vennuimierd   tot  (b)   tot  en  inet  (j).   Het  artikel  is  vatiaf  15 juni  2001   iii  werkilig  getredeii.
Het Kanierstuk vermeldt niets over de niotieven achter deze wijziging. Daartoe zal lagere
regelgeving geraadpleegd dienen te worden. Hieronder worden de tot stand gekomen
nlinister le regelingen chronologisch weergegeven en wordt aandacht besteed aan de
belatigrijkste aftapregels.

MINISTERIELE REGELINGEN
Met de Tijdelijke regeling aftappen opetibare telecotimimlicatienetwerken en -dietisten
(hierna: Tijdeluke regeling) wordt voor het eerst uitvoering gegeven aan de drie hierboven
genoemde artikelen van het Besluit aftappen. Het tijdelijke karakter van getioetiide251

regeling zit iii het feit dat er nog geen algenieeti teclinisch protocol is vastgesteld waannee
ititvoerilig gegeven kali worden aan artikel 3 van het Besluit dappen. Op grond van dit
artikel dienen de voorzienitigen door welke de voor het a#appen verkregen telecotilliiwii-
catie door de aanbieder wordt doorgegeven ami de autoriteit die een bijzondere last heefi
gegeven in overeelistenlining te zijn illet een bij illinisteriele regeling vast te stellen tech-
nisch protocol.
Artikel 2 Tudelijke regeling wijst de openbare telecomniunicatienetwerken en -diensten aali
waarop de nadere aftapregels uit de lilitlisteritle regeling vail toepassing zijn. Zo worden de
volgende netwerken of -diensten aangewezen: vaste openbare telefooillietwerken, vaste
openbare telefoondiensten, hutirlijnen, GSM, DCS 1800, ERMES en TETS.252

24r  Zie Smits 2004, p. 376-379.
248  Stb. 1998,642, p. 6.
249  Beslitit van 5 juili 2001, houdetide irijzigilig r'an her Beslitit afiappen openbare teleconinitulicatienem·er-

keii en -diensten, Stb. 2001, 262.
250     Stb.  2001.262,  p.   1
251 Tijdelijke regeling \,an 9 december 1998. Stat, tir. 238, p. 10.
252  GSM is een aanditiding voor eeti stmidaard i,oor niobiele telefoilie. Deze afkortilig staat roor Global S)·steni

for Mobile Conmiunicatioils. Daan,oor was het Groupe Speciale Mobile (Bron: Wikipedia) Raadpleeg
voor nicer informatie <http://id.wikipedia.org/wiki/GSM#Gstii-standaard>. DCS staat voor Digital
Cellular S>·stem. DCS 1800 zit op de GSM frequentie en werkt in het fiequentiegebied van 1,8 GHz. Dit
is een hogere ze,idkequentie dan GSM. Dit heeft tot gevolg dat de celgrootte saikken kleiner is. Dit rereist
op zon betirt weer tiieer gsni-niasten (Base Transceiver Statioii), mur heeft als voordeel dat er veel nieer
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Artikel 3 Tijdelijke regeling bepaalt dat de aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk
of vaste openbare telefoondienst zijn netwerk of dienst zodanig dielit iti te richten dat
gelijktijdig bu 0,1 promille vati het aantal aangesloten gebruikers taps geplaatst kuntien
worden. Teleconitininicatieaanbieders dienen er iii ieder geval voor te zorgen dat er mitii-
niaal  30 taps gelijktijdig  op  him  netwerk of dienst geplaatst  kininen  worden.  Dit  laatste  0111
te voorkonien dat de aftapcapaciteit bij kleine teleconmiunicatieaanbieders te gerilig wordt.
Bij aatibieders van huzirlijnen dient 0,2 promillage van het aantal aangeslotenen shintltaaii
af etapt te klitmen worden. Ook de aatibieders van GSM en DCS 1800 dieneti in staat te
zijn taps op zijll netwerk ofdienst siniulteati te pleatsen. 0111 precies te zijn 1,5 proinille van
het aantal actieve Swaaarten. Artikel 4 Tijdelijke regeling ziet hierop toe. Uit de toelichting
op de regeling volgt dat binnen de systemen van GSM en DCS 1800 de identiteit Vall de
eindgebruiker niet 1100dzakelijkerwijs gerelateerd is aan 6611 vaststaand aatislititnutinzier. 0111
deze redeii dienen de strafvorderlijke instanties in staat te zijn de volgende 1111111111ers te

achterlialen:

1.     Het     aansluitnunimer     van de betreffende eindgebruiker (MSISDN).     Dit     is     het     tele-
foon(net)nutimier van de niobiele telefoongebruiker. Genoenid aansluitnutiinier is terlig te
vinden op de SIM-kaart in de niobiele telefoon. Pas indien de telefoon over laatstgenoetiide
kaart beschikt kan er niet andere eindgebruikers getelefoneerd worden.

2.   Het IMEI-nuninier, het unieke (fabricage)nuninier van het mobiele randapparaat
3.    Het  IMSI  of TIMSI-nunmier,  het identiteitsnununer  van de gebruiker ofu'el  abonneenutii-

11ier.

Voor de aanbieders van ERMES, TFTS of hititrlijnen geldt een bijzotidere capaciteitseis
253uitgednikt iii proinillages.

Artikel 8 Tijdelijke regeling stelt tot slot het voorlopige protocol vast waarinee de afgetapte
telecoinmunicatie aan de strafvorderlijke autoriteiten doorgegeven dient te worden. Dit
protocol dient in overeenstemining te zijn met het bij de bevoegde atitoriteiten iii gebruik
zijiide protocol. In de toelichting wordt hierover opgenierkt dat deze protocollen voldoende
beketid zijn bij de Kinbieders van de desbetreffende openbare telecominimicatienetwerken
en -diensten. De ontwikketing van een technisch protocol dat geschikt is 0117 in een alge-
nieen verbindend voorschrift te worden opgenomen is, zo wordt in de toelichting opge-
inerkt, nog niet zover gevorderd dat tot de vaststelling van een zodanig voorschrift kan
worden overgegaan. Zodra het technische protocol (ontwikkeld door ETSI) voor vaststel-
ling gereed is zal de Tudelijke regeling worden vervatigen door een definitieve regeling. De
Tijdelijke regeling vervalt  na een looptijd van exact  1 jaar van rechtswege  op 15 deceniber
1999.

De overheid is er bij de vaststelling van de Tijdelijke Regeling van ititgegam dat met het
gereed niaken van het technische protocol hooguit een jaar zou zijn gemoeid. Dit laatste
blijkt echter niet het geval te zijn. Om deze reden wordt opmetiw een tijdelijke regeling van

eitidgebruikers tegelijkertijd vati her systeetii gebruik kittltien nuken. DCS1800 is daarom bij uitstek ge-
schikt voor dichtbevolkte gebieden. ERMES (Enlianced Iddio MEssaging Systeni) is een Europees sys-
teem  \·oor semafonie of paging. Naast oproepen, killitieti er ook nunierieke of tekstoproepeti verstliurd
wordeti eii is het bovendien mogelijk 0111 via een voice-niailbox gesproken berichten naar een ERMES-
gebruiker te stziren. ERMES is in de nieeste Ividen itiniiddels ,·ervatigen door SMS. De afkorthig TFTS
staat voor Terrestrial Flight  Telecointininications  Sistetii. TFTS behelst  eeti  utdomie   telecolluilunicatie-
stalidaard Tvor vliegtitigpassagiers. TFTS is een cotillinulicaties\·steeni voor \·hegruigpassagiers waarbij eeti
i·liegtuig signaleti ititwisselt 11ier een met grondgebonden niobiel radiosysteem, zodat passagiers telefoonge-
sprekketi kiulneii amigaan iti een vliegti,ig dat in de lucht is.

253 Zie hiertoe de artikelen 4,6 en 7 van de tijdeluke regeling, Stcrt. 1998. nr. 238, p.1 en 3.
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kracht, te weten de Tijdelijke regelitig aftappeti openbare telecotillininicatienetwerketi en -
diensten 2000 (hierna: TR 2000).254 hi de toeliclitilig wordt gesteld dat de ontwikkeling vati
een volledig nieliw teclmisch protocol bintien het kader van het Europese Teleconitiituiica-
tie Standaardisatie Institlitit (ETSI) tiog niet voltooid is. Daarnaast wordt opgenierkt dat de
oude regeling als nadeel had, dat de doorgeefverplichting weiizig transparatit vali karakter
was. Besloten wordt de oi,de regeling op dat ptint aan te passen. In de TR 2000 wordt de
doorgeeR·erplichting nader geconcretiseerd. Er worden een aantal esselitiele vereistell
opgetionien over de wijze van aaillevering vati aeetapte telecotimiunicatie aan de daartoe
bevoegde strahorderlijke autoriteiten. Artikel 8 TR. 2000 bepaalt daartoe liet volgende:

De afgetapte teleconinizinicatie die door de aanbieder ran een in artikel 2 aangewezeii opetibaer
teleconinizinicatienetu'erk ofopenbare teleconiniunicatiedienst ter uitvoering ran een bijzotidere
last aan de beroegde autoriteiten  ·ordt doorgegeveti, \·oldoet ami de volgende eiseti:
a.  de teleconuiiunicatie omrat:

1°. alle signalen die vanafhet nenrerkaansluitp,int of-door de gebruiker waarop de bijzondere
last betrekking heeti  ·orden ,-erzonden en otin·migen. inet mbegrip ,·an signalen,·oor de
activering van de faciliteiten telefonisch vergaderen en het 01111eideii ,·ati oproepen;

2°. joor zover het betreft de in artikel 2, onder a eli b, aalige,rezen nemerkeii en diensteii,
te,ens de inwerkingstelling vati de vrijsiglialering vali het lienr·erk.zalisluitplilit ir·aarop de
bijzondere last betrekking heefi;

b.   de telecotilliiunicatie is voorzien \·an de navolgeride identificeretide gegeT etis:
1°.  de  nunmiers  ,·an  de  nenT erkaanslititpunten  of de  gebruikers   ·aarttissen de oproep plaats-

rond;
2°.  de  millilliers \'mi  de  netwerkaatisluitplinten  of de gebntikers waarlatigs eti  „aartzissen de

oproep plaitsvotid bu onileiditig \·an de oproep;
30. dattim en tijdstip ran begin en einde van de oproep, en, roor zover het betrefi de iii arti-

kel 2, onder a en b, a:ingezw·ezen nemrrketi en diensten te\'ens dattini en tijdstip ,·an de

iii„erkingstelling van de ;rijsigtialering, onafhankelijk rati de onistandigheid of enige
\·erbinditig tot static! gekotiien is;

c.    de telecotiiniunicatie en de identificerende gege,rns „·orden ziitsluitend eenduidig gekoppeld
ter beschikking gesteld;

d.    itidieti de  \·erbinditig aissen het net\,erk  of de dienst \'an de  desbetreffende  gatibieder  eti de
faciliteiteii vati de be\·oegde autoriteit iliet  ·ali perliiatietite aard is, w,-ordeti de teleconimuili-
catie en de identificerende gege,-ens niet doorgege\·en voordat een, na overleg met de aan-
bieder, door de bevoegde autoriteit vast te stellen authetiticatieproceditre is gerolgd;

e.    indien  de rerbinding tussen het nen,erk  of de dienst  ·ati de  desbetreffetide  amibieder en de
faciliteiten van de bevoegde autoriteit vati zodanige aard is dat personen direct kelltliS kltilliell
netiien \·an de inhoud ran de telecotimizinicatie, \\ ordt de teleconiniunicatie versleuteld op
een, na overleg tiiet de aanbieder, door de be,·oegde autoriteit vast te stellen \\ijze;

E   de teleconiniunicatie \fordt door de aatibieder aati de beroegde atitoriteit doorgege,rii nlet
een tijdsvertr;aging van iliet nicer dan 3001115 bij circuitgeschakelde diensten en niet nicer dati
1 s bij pakketgeschakelde diensten.

Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal belatigrijke onderdelen van het weergegeven
255artikel. Onderdeel (a) ziet niet toe op signalen inet louter een beheersmatige fillictie.

Voorbeelden vati zo een beheersniatige functie zijn de signalen die tussen ralidapparaat en
basisstation worden uitgewisseld bij het inschakelen van een inobiele telefoon. Het is ecliter

254     Stcrt.  3 *M),  tir.  41.
255 Vergl. Stcrt.  2(K*),  tir.  41.  p.  8.
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wel de bedoeling dat signalen die  actief door de gebruiker worden verzonden of ontvangen
worden doorgegeven. Daarbij behoren, zo wordt in de toelichting gesteld, ook niet tot
stand gekometi oproepen of oproepen die via de faciliteiten *21  (doorschakelen) of *61
(telefonisch vergaderen) wordell oingeleid. De afgetapte en doorgegeven telecoinniunicatie
dient te worden voorzien vati de in onderdeel (b) opgesonide identificerende gegevens. hi
vaste telefootuietwerken en -diensten zijn de iii onderdeel (b) genoeinde nuniniers meestal
gerelateerd aan zogenaanide netwerkaansluitpiuiten. In mobiele teleconiniunicatienetwer-
keti en diensten zijii de iii onderdeel (b) bedoelde initimiers ineestal gerelateerd 7711 de
betreffende gel)ruikers. Daarbijvalt te denken aan de IMSI-, MSISDN e11 MEI-millikers. In
de toelichtitig wordt opgenierkt dat de verplichting deze identificeretide nunlmers tegelij-
kertijd inet de teleconlinunicatie te leveren niede wordt bepaald door de onistatidigheden
van elk ahonderlijk geval.256 Zo dient gekeken te worden van welke teleconinizinicatie-
dienst of -diensten de af te tappen gebruiker gel,ruik niaakt. Daarnaast kan doorschakeling
naar een alider netwerk tot gevolg hebben dat de betiodigde identificerende tilitilmers over
verschillende ambieders verspreid zijii. 0111 te kutinen aftappen zullen in het geval van
doorschakeling alle nitintners en daarniee alle betrokken aanbieders iii beeld gebracht dienen
te worden. Naast de niminierinformatie dient een aanbieder de datziin en het tijdstip van
begin en einde van de oproep door te geven. Dit laatste geldt onaAunkelijk van de onistan-
digheid of enige verbitiding tot stand is gekonien. Onderdeel (c) bepaalt verder, dat de
Mjetapte telecotimiunicatie en de identificerende gegevens uitsluitend gekoppeld doorgege-
ven niogen worden. Deze regel is opgeworpen voor een behoorlijke en zorgvuldige be-
wijslevering iii strafzaketi. Onderdeel (f) van het betreffende artikel ziet toe op de eis de
afgetapte telecotilinimicatie in real-tilne op een elektronische door te sluizen naar de daartoe
bevoegde stratvorderlijke instanties. De real-ti ne eis wordt in de betreffende uitvoeringsre-
geling geconcretiseerd. Er wordt natiielijk eeti inaxiliiaal toetiatbare tijdsvertragilig vastge-
steld. Bij ciratitgeschakelde diensten wordt de  etapte teleconimunicatie doorgegeven niet
een tijdsvertraging van niet nieer dan 300 milliseconden. Bij pakketgeschakelde diensten
niag het elektronisch doorgeven van de teleconllnunicatie niet ineer dan 1 seconde iii beslag
nenien. Bij berekening van de niaxiniunitijden is de tijd gemoeid met de verbilidingsop-
bouw (tussen aalibieder en tapkainer) en de tijd genioeid met het doorlopen van de ver-
plichte authetitificatie- en aRchertningprocedure niet in aaninerking genonien.
Op 7 juni 2001 is het dan uiteindelijk zover en treedt de definitieve Regeling aftappeti
openbare telecoinniunicatienetwerken en -diensten in werking (hierna: Regeling aftap-
pen).

257 Een tweetal dagen daarvoor was het Besluit aftappen openbare telecoiniminicatie en
-diensten hiertoe gewijzigd.258 Wat opvalt, is dat de definitieve regeling in zijii geheel niet
gebaseerd is op een door de ETSI vastgesteld technisch protocol. Een Europese aftapstan-
daard is tudens de definitieve regelitig nog altijd niet gereed. Waarotii vaardigt de Neder-
landse regering hier dan toch een defillitieve regeling uit en wordt er iliet gewacht op de
Europese ontwikkeliiigen op het gebied van het aftapbeleid? Wordt lilet dit solistische
optreden niet af eweken van de eerder besproken doelstelling van het beleidsvoornemen
0111 tot een gehaniioniseerd aftapbeleid te konien? In de toelicliting op de Regeling afiappen
wordt opgemerkt dat de aftapeiseti, uit zowel liet beslitit als de tijdelijke regelingeti, ontleetid
zijn aan de eisen die wordeti venneld in de bijlage bu de Resolutie van de Raad van de
Europese Unie inzake de legale interceptie van het telecominunicatieverkeer van  17 januari
1995.259 In de algemene toelichting wordt de venvachting uitgesproken dat de Europese

256 Vergl. Stcrt. 2000. nr. 41, p. 8
25-  Stort. 2001, nr. 107, p. 20.
258  Stb. 2001.262.
259   Stat.  7 jitili 2001. nr.  107,  p. 20.
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aftapeisen in het door de ETSI vast te stellen technisch protocol worden vastgelegd. Deze
zullen dan grotendeels overeenkonien inet de aftapeisen neergelegd iii de nationale lagere
aftapregels. De Regeling afiappen wijkt op een aantal punten af van de voorgaande ininiste-
riele regelingen. De gewijzigde aftapeisen dieneii telkens in samenhang niet het, inmiddels
gewijzigde, Besluit afiappen te worden gelezen. In de voorgaande regelingen werden al emi
aantal openbare telecomnizinicatienetwerken en -diensten aangewezen ter zake waarvan
nadere aftapregels werden gesteld. Genoand werden: vaste openbare telefoonnetwerken en
-diensten, huitrlijnen, GSM, DCS 1800, ERMES en TFTS. Ook in de definitieve regeling
worden deze openbare teleconlmunicatienetwerken en -diensten (op basis van artikel 2 in
sainenhang met artikel 4 van het Besluit aftappen) aangewezen. Daarnaast worden ntt voor
het eerst drie andere openbare telecointnunicatienetwerken en -diensten in de regelitig
vermeld, namelijk Internet, GPRS en IMT-2000.260
Internet wordt genoemd, doordat de Werkgroep Aftappen Internet (WAI) intitssen het
geheel van technische en specificaties heeft vastgesteld waaraan de systenien van de Intenie-
taanbieders bu de verplicliting tot technische aftapbaarheid dienen te voldoen.261

GPRS wordt in de definitieve regeling Kingewezen oindat verwacht wordt dat deze nieliwe
dienst eitid 2000 in Nederland geintroduceerd wordt. Ook GPRS-ambieders niogen zich
enkel en alleen op de teleconinizulicatieniarkt vestigen indien ze huti systenien teclinisch
aftapbaar geiniaakt hebben voor strafrechtelijk onderzoek.
Tot slot wordt de regeling van toepassing verklaard op IMT-2000. Aatibieders die volgens
deze standaard hun diensten ambieden zzillen aan de eis van aftapbaarheid dietien te voldoeii
alvorens ze zich op de telecomniunicatiemarkt niogen vestigen.

De zogenaanide promillage-eis die in het bijzonder uitvoering geeft aan de capaciteitseis,
konit 111et de Regeling aftappen te vervallen. Wat echter overeind blijft is de eis dat aaiibie-
ders van openbare teleconinitinicatienetwerken en -diensten 011111iddemjk een bijzondere
last tot aftappen nioeten kiinnen blijven uitvoeren. Het is aati de aanbieders nu zelf oni te
bepalen hoeveel aftapcapaciteit zij voor strafrechtelijk onderzoek wensen te reserveren.
Daarentegen zijn de strafvorderlijke itistanties niet ineer gebotiden aaii een aftaplhniet. Dat
betekent dat er wat betreft aftapcapaciteit ineer vati een teleconummicatieaanbieder verlangd
kan worden dan voorheen 011idat een plat-ond sitnpelweg niet 111eer bestaat. Toch wordt dit

26(3  Voor een uitvoerige beschrovilig van de conmitulicatietechnologie Internet wordt renrezen naar hoofd-
stuk zer'en, paragraaf 7.4.2.
GPRS (General Packet Radio Service) vomit geen ilieuw teleconmizinicatienetwerk, niaar is eeti techniek
die een uitbreiditig vornit op her bestaaiide GSM-netwerk.  GPRS is een systeem dat en·oor zorgt dat je
niet je telefoon niet alleen kan bellen niaar ook data kan verzenden en oprrageti, zoals docunienten, e-iiiail,
nitiziek, foto's. GPRS verdeelt die infonilatie in pakkedes en verzendt het via de telefooillijtien. GPRS
versnizirt via radiogolven pakkeges Doordat data in pakkeges wordt verzonden, hoefje niet cotitinu je
telefoonlijn open te hebben. Je bent in feite altijd online, niaar betaalt alleen wanneer je daadwerkelijk

hdommtie verzende of olitratigt, Bovendien is dataverzetiding via GPRS sneller en beter onidat GPILS her
netwerk heel efficient gelxuikt. (Bron: <http://www.telotiline.be>) De derde generatie van niobiele syste-
nien (3-G) bestaat ilit eeti fatidlie ,·an s,;5ftenien die onder de imani IMT-2000 worden gestandaardiseerd.
IMT staat voor International Mobile Teleconinninication. De Europese uitvoerings\'omi staat bekend
onder de naam UMTS. IMT vonit de globale standaard van de derde generatie draadloze conmitmicatie
eti  is  opgetiiaakt  door  ITU  (ltiternational  Telecoiifinuikation Uilion). 1MT-2000 onivat  een  set  aan  eiseii
voor zowel grondgebondeti niobiele systenien als satellietconuiizinicatiesystenieti. De derde getieratie
iiiobiele conmiunicaties)·stetiieti otiderscheideti zich vati de m·eede generatie door de veel hogere datastiel-
heid en door de mogelijkheid z·an wereldw de roatiling. De grotere transnlissiesirlheid niaken toepassili-
gen niogetijk 315 inobiele ,·ideotelefotite alsook andere niulnlizediatoepassiligen eii snelle iliteniettoegang.
(Bron: <http://www.telecomabc.nl>)

261  Stat. 2001, rjr. 107, p. 20.
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nieer flexibelere systeetii over het algemeen door telecoilinizinicatieaatibieders positief
gewaardeerd. De promillageregeling werd vooral bekritiseerd onidat deze onvoldoende
rekening hield iziet de geografische spreiding van de door de Kilibieders tlit te voeren bij-
zondere lasteli.262 Door het ontbreken van gedifferentieerde tioniien dienen de aanbieders
de wettelijk voorgeschreven  pronzillage-eis  voor  alle  onderdelen  van  him  tietwerk of dienst
te verwezenlijken. Integrale uitvoering van de promillage-eis leidt tot ongeweilste praktijk-
sittiaties. Voor sonitiiige regio's zal de op basis van de ministerille regelitig te reserveren
aftapcapaciteit veel hoger liggeii dan iii de praktijk op dat putit van het tietwerk of dienst
vereist wordt.  Aan de andere kant bestaan  er ook punten  billien een netwerk  of dienst  waar
de op basis vati de gestelde proinillage-eis te reserveren capaciteit te kort schiet. Wetgevilig
en praktijk zijn in beide gevalleti niet voldoende op elkaar af*esteliid. Daarotii wordt het
nieer  flexibele systeetii voorgesteld, waarbij  de  aaiibieders  zelf bepaleti welke aftapcapaciteit
op een bepaald geografisch punt bintien het netwerk ofdienst wordt gereserveerd.
Naast de proinillage-eis konit met de Regeling aftappen de bestaande regeling itizake de
inaxiniaal toegestane tijdsvertraging bij de doorgifte van de afgetapte teleconmninicatie te
vervallen. Wel dient de afgetapte telecointnunicatie oili,ent,(ild te worden doorgegeven aan
de daartoe bevoegde instantie(s).  Deze algeniene verplicliting wordt opgenoinen Li artikel  2

onderdeel (d) Besluit aftappen. De nadere invitlling van deze real-tinie verplichting wordt
tiu overgelaten 3211 de praktijk. Echt veel gevolgen zal deze wijziging niet hebben. De tot nu
toe gebezigde invulling van de real-time eis wordt nog altijd als uitgatigspunt genonien.

Voor het nieuw op de teleconmiunicatieinarkt ingevoerde GPRS gelden dezelfile inrich-
tiligseisen als iii het geval van GSM of DCS  1800. Dat houdt iii dat eeti aanbieder van
GPRS zon netwerk zodanig dient in te ricliteii dat iedere bijzondere last tot aftappen zonder
uitstel kan worden uitgevoerd, itidien deze last iii ieder geval van het aatisluitnunmier van de
gel,ruiker, het numnier van het randapparaat of het identiteitsnuninier van de gebruiker
bevat. Voor aanbieders van Internetdiensten geldt dat zij hun netwerk of -dienst zodanig
dieneti iii te richten dat iedere bijzondere last tot afiappen kan worden uitgevoerd indien
deze last ten minste een van de volgende gegevens onivat: (a) de accounttiaani van de
gebmiker dan wel een ander identificerend nunitner dat door de ambieder voor de dienst-
verlening aan de gebruiker wordt verleend en (b) het e-niailadres dat door de aanbieder
voor de dienstverlening aan de gel}ruiker wordt verleend.
De inrichtingseisen van de nieuwe dienst IMT-2000 houden een conibinatie met de inrich-
tingseiseti wat betreft 111Obiele teleconlinunicatie en Internet in. Dat betekent dat een aan-
bieder van IMT-2000 aan een concreet af egeven tapbevel 1110et voldoen indien de last ten
izihiste eeti van de volgetide 5 muiliners bevat: het aansluitnuminer van de gebruiker, het
nummer van het randapparaat dat de gebruiker iii gebruik heeft, het identiteitsnuinnier van
de gebruiker, de accozinttimii van de gebruiker dan wel een ander idetitificerend tiuninier
dat door de aanbieders ten behoeve van de dienstverlening wordt gehanteerd en tot slot het
e-mail adres van de gebmiker.

Uit het bovenstaande overzicht kati afgeleid worden dat het Nederlandse tapbeleid duide-
lijke gevolgen heeli voor de bedrij6voering van diverse aanbieders Vall lietwerken en
diensten. Tal van inspannitigs- ofkwaliteitseisen laten huti sporen achter in de bedrijfsinatige
sfeer van de teleconuiiunicatieaanbieders. Zij zzillen huti lietwerken en diensten zodanig
dienen in te richten dat am alle concrete aftapregels voldaaii kati worden zodat er een
gutistig aftapkliniaat voor opsporetid Nederland oiitstaat.

262 Zie hiertoe Stb. 2001. iir. 262.

87



STRAFVL)RDERLIJK ONDERZ<)EK VAN TELE('(.)MMUNIC'ATIE

2.10    Samenvatting en conclusie

Het eerste blok bood een chronologisch overzicht van de incest elenientaire strafprocessuele
tapregels welke de laatste decennia opgenomen zun iii ons Wetboek van Strafvordering. Het
vertrekpimt daarbij vonnde kalendegaar 1971.  In dat jaar wordt Nederlands eerste aftuister-
bevoegdheid hi artikel 125g Sv opgenomen, in de praktijk veelal aangeduid illet de tenii
telefoontap, al wordt iii plaats van het begrip aftappeti de tecllniekafhankeluke - doch voor
die tijd toereikende - terni afluisteren gebezigd. Ingevolge het nieuwe afluisterartikel is het
mogelijk dat de rechter-conimissaris tijdens een gerechtelijk vooronderzoek anibtshalve
beveelt telefoongesprekken op te nemen ten £,veure van opsporingsdoeleinden. Daartoe is
wel vereist dat het vermoeden bestaat, dat de verdachte aan de gesprekken zal gaan deelne-
nien. Buiten de verdachte oni kan niet getapt worden. Tevens kati het afluistenniddel
slechts ingezet worden, indien het 0111 een 111isdrijf gaat waarroor voorlopige hechtenis
toegelaten is eti het opsporingsonderzoek de inzet van het allitistermiddel dringend vordert.
Wat het wetsonderdeel 'dringend vorderen' precies inhoudt, wordt tiergens iii de Kanier-
still[keli uitgelegd.

Uit onderzoek is gebleken dat de motieven achter invoering vati de telefoontap enigszins

ditlitus zijn. De alluisterbevoegdheid is wellicht iii het leven geroepen oni de coniplete
autoniatisering vali het telefootmet en het damnee wegvallen van de telefoonjuffrouw als
schakeldienst op te vangen. Al zzillen ook andere factoren, zoals de tot dusver niet ge-
noeinde niaatschappelijke beroering over het a luistereii van telefoongesprekken door de
toeninalige geheinie dienst, in meer of niindere mate een rol hebben gespeeld bij invoering
van de tapbevoegdheid. hi de periode voorat aalide aan de invoering van de telefoontap
bestond voor opsporingsdiensten geen wettelijke bevoegdheid op basis waarvan politiedien-
sten telefoongesprekken via technische ingrepen konden afluisteren, inaar kon de inhoud
van telefoongesprekken wel op een andere wijze, nalnelijk via tussenkoinst van telefoonbe-
drijven op itiitiatief van justitie  achterhaald worden. Het destijds geldende artikel  100  lid  3
Sv bood daartoe wellicht voor opsporend Nederland mogelijkheden. Op basis van dit artikel
kon de oEcier vati justitie medewerkers van het staatsbedrijf der PTT vorderen inlichtingeii
te verschaffen  over alle verkeer dat door tussenkoinst van het telefoonbedrijf was afgewik-
keld. Vanafhet nionient van introdtictie vall deze bepaling bestond onduidelijkheid over de
reikwijdte ervati. Tudens de Kanierbehandelitig wordt gevmagd ot- ook inhoudgegevens
onder de reikwijdte van de inlichtiligenplicht vallen. Het atitwoord van de nlinister biedt
door de dubbelzinnigheid ervati minite voor interpretatie. Naar niijn oordeel is het zeer
goed tiiogetijk geweest dat er iii de praktijk naar de inhoud van telefoongesprekken ge-
vraagd werd. De tekst van het toentiialige artikel 100 lid 3 Sv stond hieraan in ieder geval
iliet iii de weg. Het is delikbaar dat deze vorlii van infoniiatieverzatiieling onder de noenier
'vrijwillige 111edewerking' geschoven werd. Een vordering tot het verscha n vati inlioud-
gegevens werd door het genoetiide wetsartikel en het atitwoord van de minister gedwars-
booind. Voor de toenliialige regering bestond echter wel de mogelijkheid toekonistige
inhotidgegevens op te vragen. Van een telefoonjitffrouw werd dan gevraagd een bepaalde
telefoonverbinding te monitoren en de inhoud van telefoongesprekken over genoeinde
telefoonverbiliding op schrift te stelle11. Deze illethode zou zeer goed geliefd geweest kim-
nen zijn aangezien opsporingsdiensten op de wijze uiterst gevoelige informatie op een
relatief eenvoudige wijze en zotider risico op gehezigenverlies ter beschikking konden
krijgen. Daarnaast was het voor opsporend Nederland inogelijk 0111 historische inhoudgege-
vens  op te vragen. Het blijft onduidelijk of historische inhoudgegevens ex artikel  100  lid  3
Sv gevorderd konden worden. Het antwoord van de toeninalige minister laat deze kwestie
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in het niid(len. Eind jaren zestig zijn de nienselijke tussenschakels vervatigen door geauto-
tiiatiseerde doorschakelcentrates. Hierdoor is de niogelijkheid voor opsporingsdietisten 0111
de  inlioud  vali  telefoonverkeer  te achterhalen definitief kotiien  te  vervallen.  Door of iiiede
door deze techtiologische veratideringen is het zeer goed inogelijk geweest dat de telebon-
tap iii 1971 opgetionien werd iii oilze strafwetgeving.

Naast de telefoontapregeling van 1971 is aandacht besteed aan de toetieniende druk op de
bestaande rechtsregels met betrekkitig tot het opsporitigsgericht aftappen. Deze druk deed
zich, verspreid over een aalital decetinia, op diverse ten:einen gelden. Zo wordt er bitinen de
juridische wereld begin jaren tachtig iii toenemende mate getwijfeld aan de positie van de
telefoontap binnen ons strafbestel. De karakteristieke eigetischappen van de telefoontap
stroken niet tiiet de inrichtilig en doelstellingen van het gerechtelijk vooronderzoek iii
strafzaken. Het gerechtelijk vooronderzoek eist imniers dat de verdachte zo spoedig illoge-
lijk op de hoogte gesteld wordt van de aard en onivang van de tegen lieiii gekoesterde
verdenkingen. Naleving van deze eis zou de telefootitap als heinielijk dwanginiddel volstrekt
illitsoir tiiaketi. Iii de toeilliialige praktijk wordt er vanuit het oogpunt van een effectieve
111isdaadbestrijding getracht de ilizet van de tap zo latig 1110gelijk af te schernien vati de
verdachte. Een voorbeeld vornit de zogeheten NN-tap, waarbu er zo lang inogelijk getapt
wordt tegen een onbekende verdachte. Een andere niethode vornit de praktijk vati het zo
lang 1110gelijk volliouden dat de verdachte zich nog niet schuldig heeft geniaakt aati het
strafbare feit waarvoor de tap is ingezet. De Conunissie-Moons stelt iii dit verband voor om
de telefoontap los te koppelen van het gerechtelijk vooronderzoek. Daarnaast stelt de
Commissie voor 0111 de inzet van de tapbevoegdheid ook niogelijk te niaken tegen andere
personen dan de verdachte. Ook de juridische verankering van een aftaptennijn vati niaxi-
niaal vier weken en opnaine van de eis dat het bij het opsporingsgericht aftappen 0111 een
111isdrijf dient te ga:In dat gezien de aard ervan, het georganiseerde verband waarin het
begaan is of in sanienhang illet andere begane misdrijven een ernstige inbreitk op onze
rechtsorde oplevert, behoren tot de voorstellen van de Cotimiissie.
Kort na de voorstellen van de Conlmissie-Moons vornit het Europese Hof in enkele arres-
ten een noniiatief tapkader voor het opsporingsgericht aftappen voor de Verdragslanden.
Hierdoor kotiit de Nederlaiidse tapregeling wederoin in een kritisch daglicht te stami. Niet
de eigenaardige positie van de telefoontapregeling staat ter discussie, niaar de (gebrekkige)
kwaliteit vati de diverse tapregels. Vooral het ontbreken van een wettelijke tapterniijn,
verlengingsregeling, notificatierecht en volwassen controle recht wordt in die periode door
velen gezien als een fikse tekortkoming.

Door tal van niaatschappelijke en techtiologische ontwikkelingen verandert de teleconzillu-
nicatieonigeving halverwege  de jaren tachtig en begin jareti negentig in rap teinpo.  IIi plaats
van een analoge en qua inrichting uiterst simplistische telefoonoingeving, niet als 1110110po-
listisch dienstaanbieder het staatsbedrijf der PTT, dient voortaan gesproken te worden van
een turbulente, geliberaliseerde en coniplexe inforniatiesanienteving. Hierdoor konit de
bestaiuide telefoontapregeling eii de daarop gebaseerde praktijk van het opsporingsgericht
tappen vanuit een geheel alider perspectiefotider dnik te staan. Niet de gebrekkige kwaliteit
of de eigenaardige positie  van  het tappen binnen otis strafl)estel zorgen voor kritische gelui-
den, tiiaar de snelle opkonist vaii tiietiwe marktpartijen. teleconmiwiicatievorlizen en
(digitalisering)techtiologieen. Het opsporingsgericht aftappen en afluisterbaarheid (lees:
inhoudelijke waarneeinbaarheid) zijn niet latiger vatizelEprekendheden. De bestaande
efikctiviteit en uitvoerbasrheid van het tapliiiddel zorgen voor aftapproblenien op zowel
regelgevend als praktijkniveau. Vaii de strafwetgever wordt verwacht dat hij met adequate
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oplossingen konit en daarniee de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het populaire opspo-
ringsmiddel in de toekomst garandeert. In 1993 konit de strafwagever met de Wet coni-
putercriniinaliteit dat een antwoord geeft op de geconstateerde problenien. De afluisterwet-
geving uit 1971 wordt onder deze wet zodanig aangepast dat naast telefoonverkeer en
telefoonaanbieders ook de overige teleconmninicatievormen (o.a. Fax, e-mail eli iliobiele
telefonie) en telecomnitinicatiebedrijven onder de tapbevoegdheid vallen. Daarnaast wordt
het enigszins verouderde begrip 'afluisteren' vervangen door het modeniere en bovendien
neutralere begrip 'aftappen: De telefoontap is daarniee opgewaardeerd tot telecommunica-
tietap.

Met het GVO-wetsvoorstel (Ka,ne,stukken U 1992/93, 23 251, nrs. 1-2) wordt door onze
regering getracht een deel van de druk op de telefoontapregeling weg te nenien. Zo wordt
in het wetsvoorstel het opsporingstiiiddel losgekoppeld van het gerechtelijk voorotiderzoek,
voorzien van een maxiniale taptennijn van vier weken en wordt als aativullende eis gesteld
dat het bij het aftappen dient te gaan 0111 een strafbaar feit dat een ernstige inbreuk op de
Nederlandse rechtsorde oplevert. Op basis van het wetsvoorstel wordt het bovendien
tiiogelijk iii de zogeheten proactieve opsporingsfase te gaan tappen 0111 in het bijzonder
criminele organisaties aan te pakken. Halverwege de jaren negentig constateert de Parle-
nientaire Enqudteconiniissie (PEC) een opsporingscrisis binnen opsporend Nederland. De
strafwetgever besluit hierdoor het aanhaligige GVO-wetsvoorstel in afwachting van de
restiltaten vaii de onderzoekscoinmissie in te trekken. Het GVO-wetsvoorstel ligt hierdoor
ongeveer tien jaar op de stofge bovenzolder van onze strafwetgever. Op 1 februari 2000
treden de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek en de Wet Buzondere Opsporingsbe-
voegdlieden (Wet BOB) in werking. Veel van de beslispiuiten van de PEC zijn verwerkt iii
de nieuwe regelgevitig. De Wet BOB gaat ervan uit dat eeii bijzondere opsporitigsbevoegd-
heid door een 0£Gcier van justitie gevorderd kan worden en dat, bu uiterst ingrijpende
opsporingsbevoegdheden, de figuitr van rechter-cominissaris een onalhankelijk toetsende
autoriteit dient te zijn. Het opsporingsgericht tappen wordt als zeer indringend voor de
privacy van bilrgers gezien onidat inbreuk wordt getiiaakt op grondrechten van bilrgers, in
het bijzonder het (tele)c01111111111icatiegeheilii ex artikel 13 lid 2 Grondwet. Bovendien is de
inzet van deze buzondere opsporingsbevoegdheid risicovol voor de integriteit eii beheer-
baarheid voor de opsporing. Als extra waarborg wordt daarotii de voonvaarde uit de oude
telefoontapregeling ex artikel 125g Sv gehandhaafd dat de inzet van de zwaardere opspo-
ringsbevoegdlieden, onder welke categorie de telecomnizuiicatietap valt, dringend dient te
zijn, al wordt nergens duidelijk waantit deze 'noodzaak' volgt.

Onder de Wet BOB wordt de telecoimnimicatietap voortaan in artikel 126117 Sv geregeld.
De belangrijkste wijziging onder de Wet BOB is dat de tapbevoegdheid per 1 februari 2000
losgekoppeld is van het gerechtelijk vooronderzoek. Het is niet langer de rechter-coninlissa-
ris die ambthalve tijdens het GVO beveelt dat er getapt 111Oet worden, niaar het is de ofIcier
van justitie die bepaalt in welke gevallen de inzet van het tapiniddel opportutin en wenselijk
is. Tevens heefi de oflicier de spelleiding over het tappen en draagt hij in dit verband ver-
antwoordelijkheid voor de rechanatige uitvoering ervan. De rechter-conimissaris vornit een
onafhankelijke toetsende autoriteit en beslist ofde vordering van de 06cier afdoende onder-
bouwd is om tot niachtiging van het tappen over te gaan.
Een volgende belangrijke wijziging oiider de Wet BOB vornit het schrappen van de wette-
lijke voonvaarde dat het vennoeden dient te bestaan dat de verdachte aan de coinmunicatie
zal gaan deelnemen. /Us argument wordt aangevoerd dat de opsporing van ernstige strafbare
feiten centraal staat en dat er in dit licht geen sprake hoeft te zijn van een bekende verdaclite.
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Ook indien een verdachte al bekend of zelfs aangehouden is, kan waarheidsvitiditig de
voortzettilig van de tapbevoegdheid rechtvaardigen. Gevolg van deze - niijns inziens legi-
tienie en noodzakelijke - ingreep is dat het toepassiligsbereik van de tapbevoegdheid flitik
verruitiid wordt. De kring vati aftapbare personen wordt oiider de Wet BOB groter oindat
naast de verdachte, ook relaties, kennissen en funilieleden van de verdachte af etapt kunnen
worden. Tegenover deze kringverruiniing, vitidt aanscherpitig plaats van de categorieen
stratbare feiteii waarvoor de tapbevoegdheid geoorloofd is. Helaas wordt deze aanscherping
op geen enkele plaats iii de parleinentaire geschiedenis vati de Wet BOB toegelicht. Er
bestaan geen objectieve toetsingscriteria eii het heeft er alle scliijii van dat de itivitllitig vati
het nieuwe wetsotiderdeel 'ernstige inbreuk op de rechtsorde' in de praktijk door de oEcier
itigevuld dient te worden, waarbij (rechts)politieke opvattingen een bepalende rol zullen
speleli. Uit het nieliwe wetsonderdeel wordt uitsluitend duidelijk dat de officier bij toepas-
sing van het opsporingsniiddel niet uitsluitend dient te kijken tiaar de wettelijke strafbedrei-
ging van het gepleegde nlisdrijf niaar dat hij tevetis dient na te gaaii welke uitwerkhig het
strafbare feit heek op de rechtsorde. Indien eeti itigrijpende inbreuk door de oEcier van
justitie vastgesteld wordt, waarbij in het bijzonder gekeken dient te worden naar de aard of
de sanienhang vati het 111isdrijf met andere door de verdachte begatie lizisdrijven, kan de
tapbevoegdlieid toegepast worden.
Onder de Wet BOB wordt tot slot voor het eerst proactieftappen 1110gelijk. Artikel 126t Sv
regelt deze opsporingsbevoegdheid. De condities waaronder getapt kan wor(len, zijn gro-
tendeels hetzelfde als het traditioneel tappen, zij het dat de aanleiding voor het tappen er
anders uitziet:  uit kiten of onistandighe(len het redelijk vernioedeti dietit voort te vloeien
dat er ernstige strafbare feiten in georgmiseerd verbatid worden beraand of gepleegd die
gezien hun aard,  of sanienhang niet andere strafbare feiten die iii dat georganiseerd verband
worden gepleegd ofberaaind, een enistige itibreuk op de rechtsorde opleveren.

Met de Wet BOB wordt tevens een nieuwe interceptiebevoegdheid in het Wetboek van
Strahordering opgenoinen, naliielijk de bevoegdheid tot het opneinen van vertrouwelijke
cotilinunicatie ex artikel 1261 Sv (en 1265 Sv bij georganiseerde crimilialiteit). Deze iiieuwe
bevoegdheid is opgenonien onidat verwacht wordt, dat iii toeneniende mate uiteeillopende
telecomiminicatievornien in versleutelde toestand over de teleconullunicatie-infrastructultr
verstlizird zullen worden en dat jlistitie hierdoor niet langer effectief kan aftappen. De
tiietiwe iliterceptiebevoegdheid dient tot op zekere hoogte de tapbevoegdlieid te vervangen
door gegevensinvoer te onderscheppen voordat versleutelde teleconimunicatie c.q. trans-
niissie van inhoudgegevens plaatsvindt. Uit de toelichting op de Wet BOB kan niet enige
teniglioudendheid afgeleid worden dat er sprake dient te zijii van de operatiotiele niogelijk-
heid tot teleconmiunicatie, niaar dit criterium wordt helaas niet nader toegelicht. Wel
noemt de nieniorie van toelichting als voorbeeld dat een bitg niet op een toetsenbord van
een PC aingesloten mag worden het geen netwerkcomputer betreft. Dit (compu-
ter)voorbeeld laat veel ruiliite, onidat een statid alone coinputer door een ieder relatief
eenvoudig en snel tot netwerkcomputer onigebouwd kan worden. De vrpag luidt dan ook
of het dietit  te  gaan  om  coniptiters  niet  een  door  de  eindgebruiker(s)  daadwerkelijk  geacti-
veerde (gerealiseerde) netwerkverbinditig of dat elke computer met een ingebouwde net-
werkniogelijkheid onder de reikwijdte van de nieuwe opsporingsbevoegdheid valt, zolang
niaar het vernioeden bestaat dat deze cmnputer door eindgebruikers als netwerkconiputer
gebruikt gaat worden. De strafwetgever zal zich over deze kwestie uit dienen te spreken en
dient daarbij iii het bijzonder aan te geveti in hoeverre het vernioeden tot telecotilliiunicatie
eeii rol niag spelen bij de toepassing van het nieuwe opsporitigsniiddel. In dit hoofdstuk heb
ik  ititeengezet  dat  het  direct  afluisteren  tot op zekere hoogte een alternatief kan vornien  op
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het opsporingsgericht tappen. Het is 1110gelijk 0111 een bug iii de directe nabuheid van een
telefoon te plaatsen. Op deze wijze wordt 66n zijde van het telefoongesprek afgeluisterd.
Indien ook de andere kant van het telefoongesprek niiddels een geheiin niicrofoonge afge-
litisterd wordt, da, wordt de gehele inhoud van het afgewikkelde telefoongesprek opge-
tionieti. nog voordat eventliele vet:sleuteling plaatsvindt. Nadeel van deze methode is dat de
privacyinbrezik behoorlijk groot is, imtiiers er wordt tot twee keer toe een woning binlien-
getreden voor de plaatsing van het opsporingsiniddel, wat er toe leidt dat voor deze praktijk
vereist is dat het oni de  opsporing van strafbare feiten  gaat waarvoor acht jaar gevatigenisstraf
vereist is. De toepassingniogelijkheden zun dus beperkter dan de telefoontap indien
teleconmninicatie van woning tot woning ofvan woning tot bedrijfonderschept wordt.
In het onderhavige hoofdstuk zijn een aantal versleutelvoniien de revue gepasseerd. Voor
uitgebreide uiteenzetting verwijs ik gaartie terlig 11:tar paragraaf2.7.2. Wat relev:uit is, is dat
een brede toepassing van versleuteltechnieken de effectiviteit van het opsporingsgericht
aftappell aantast. In gevallen waarbij justitie op versleutelde gegevens stuit, koint inholide-
lijke waartieeiiibaarheid op de tocht te staan. 0111dat versleuteling niet alleen crinlinelen
helpt belastende informatie onbegrijpelijk en/of otitoegankelijk te inaken voor derden en
daannee ook overheidsdiensten, niaar versletiteling toch vooral dient voor het garanderen
van vertrouwelijke teleconmnmicatie en in dit verband brede toepassing geniet otider
burgers, bedrijven, instellingen of atidere organisaties, is het niet reeel te denken aan een
algemeen encryptieverbod. Het privacybelang is in deze context vele ilialen groter dan het
opsporingsbelang. Er zal dan ook naar andere oplossingen gezocht dieneti te worden. Daar-
bij kan gedacht worden aan onder oinstandigheden verplichten tot ontsleitteling door
telecotimninicatieaanbieders  of het in bewaring afkeven  van  sleutels.

Het hoofdstuk dat thans achter u ligt besloeg twee blokken. De belangrijkste onderdelen uit
het  eerste  blok zijn hierboven beschreven. Het tweede blok betrof voor het inerendeel  een
beschrijvuig van de ontwikkeling van regels die ten fbvezire van het opsporingsgericht
tappen die gelden voor de teleconibranche. Het teleconiverhaal begint in principe inet de
Wet op de telecommunicatievoorzieningen uit 1988. Genoeinde wet bevat inet artikel 64
een nieewerkplicht voor telecoililnunicatieaanbieders. Ingevolge het wetsartikel zijn de
toeilliialige aanbieders verplicht actief mee te werken aan de technische realisatie van een
tap. Het gaat daarbij nog met 0111 het exploiteren van een technisch aftapbaar netwerk, maar
om het zoveel 1110gelijk assisteren van justitiepersoneel ten behoeve van de plaatsing van een
tap   op liet eigen netwerk(gedeelte). De 111eewerkplicht is opgenonien onidat de regering
niet wenst te wachten op een situatie waarin een, als gevolg van de pnvatisenng van het
staatsbedrijf der PTT, nieuw op  de inarkt toegetreden teleconimunicatieaanbieder iii tegen-
stelling tot de FIT straffeloos weigert inee te werken aan de uitvoering van een concreet
tapbevel waardoor toepassing van het opsporingsiiiiddel iii gevaar konit.
Met het van kracht worden van de Wet niobiele telecotilminlicatie wordt na artikel 13 Wtv
een nieuw hoofdstuk ingevoerd. De bepalingen uit dit nieuwe hoofdstuk zien toe op het
vergunningenstelsel voor inobiele teleconmitinicatie. Artikel 13g eerste lid Wtv bepaalt, dat
bij of krachtens algemene niaatregel van bestziur regels worden gesteld niet betrekking tot de
overige verplichtingen van de houder van een vergunning. Deze betreffen onder meer de
capaciteit, kwaliteit en eigenschappen, waaronder de technische aftapbaarheid van de tele-
conitininicatie-infrastructuur. Hier komt voor het eerst het fetionieen technische aftapbaar-
heid in beeld. Kanierleden vragen zich destuds af welke technische voorzieningen op grond
van artikel 13g stib a Wtv door telecoinnizinicatieaanbieders getroffen dienen te worden. Uit
het antwoord van de toeninalige minister van Verkeer en Waterstaat volgt slechts dat het 0111
het garmideren van technische aftapbaarheid gaat. Dit begrip dient niijns inziens als inplug-
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baarheid, de niogeluklieid 0111 tapsystenien of -apparaten aan het netwerk te koppele11,

uitgelegd te worden. Aftapbaarheid ziet toe op het lokalisereti en veiligstellen vali frsieke
aftapptinten. Alluisterbaarlieid VOI'llit liet achterliggende eitidputit van het opsporingsgericlit
tappen, te weten hihotidelijke waanieeinbaarheid. Inhoudelijke waarneembaarheid blijft een
taak van de overheid. Op dit punt kati niet worden 'otitzorgd'
Naast de verplicliting voor inobiele telecommunicatieaanbieders 0111 voorzietiingen te
treflen 0111 daannee de eigen illfrastructitur technisch afiapbaar te liiaken wordt op basis van
de Wet tiiobiele telecoininimicatie de bestaande nieewerkplicht ex artikel 64 Wtv doorge-
trokkeii naar aanbieders vati niobiele teleconimunicatie.
Begin 1995 dient de regering het wetsvoorstel Wijzigilig v:Iii de Wet op de telec01111111,ni-
catievoorzietiingeii iii verbatid met het aftappen van GSM bij de Tweede Kaliier in. Met
genoeiiid wetsvoorstel wordt artikel 642 Wtv voorgesteld. Uit de redactie vali het wetsarti-
kel volgt dat eiikele tapkosteii voor rekening van aanbieders van inobiele telefonie konien.
Het gaat dairbij 0111 investerings-, exploitatie- en onderliozidskosten voor de teclitiische
voorzieningeii die door inobiele telecoiilliizinicatieaalibieders zijn geniaakt oni te kunlien
voldoen aan de 111eewerkpliclit ex artikel 64 Wtv. Ter verdedigilig van deze nietiwe ver-
plichting voert de toeninalige minister am dat het opsporingsgericht aftappen van teleconi-
lillinicatie steeds belatigrijker wordt, zo niet een oninisbaar itistruineiit voniit, bij de bestrij-
ding van niet nanie de georganiseerde criniinaliteit en de beschenintig van de staatsveilig-
heid. Het opsporingsgericht aftappen brengt steeds hogere kosten voor de Staat met zich
mee. Deze algehele kostenstijging heeft te iliaken met het feit dat er steeds vaker getapt
wordt en heeft te inaken niet het afluisterbaar maken van nieuwe teleconullunicatievornien.
De regering nieent dat een deel van deze kosten door telecoiiuminicatieaanbieders betaald
dienen te worden. De zogeheten variabele kosten konien voor reken*g vai de Staat.
Variabele kosten zijn de kosten die sanienhangen met daadwerkelijk aftappeii door strafvor-
derlijke autoriteiten, zoals de lijnhuur en de inrichting van de tapkalners, iiiaar ook de
kosten van de evetitueel te leveren 'onizettingsslag'.

Op 4 april 1996 presenteert onze regering het beleidwoometnen Aftappen van telecominu-
nicatie aan de Tweede Kiliner. Inzet van dit beleidsvoornenien is het beleid voor het be-
voegd aftappeli van teleconimunicatie aan te scherpen en daarbij aan te geven langs welke
lijnen de relevante regelgeving 111Oet worden herzien oni, gelet op de otitwikkelingeti in de
telecomnitinicatiesector, het bevoegd atiappen als effectief opsporiligsniiddel te behouden.
In een Kanierbrief wordt door de toennialige minister vali Verkeer en Waterstaat gesteld dat
de traditionele aftapsystenien niet zonder nicer toepasbaar zijn op nietiwe tecliliologische
systenien. Bovendieii wordt door de niinister opgenierkt dat de aftaptechiiieken steeds

ingewikkelder en diturder worden door de coniplexering van de informatieniaatschappij en
dat door toeneinelid gebnlik van versletiteltechnieken de afgetapte illibnnatie niet zonder
nieer de oorsprotikelijke itihoud van de conmiunicatie oplevert. Met het aangekotidigde
beleidsvoonieineti wordt voor het eerst gekozen voor een integrale benadering van de
afiapproblematiek. Hieniiee eindigt het buzondere aftapbeleid ex artikel 13g sub a Wtv
(teclmisclie aftapbaarheid 111obiele teleconitiiwiicatie) en artikel 64a Wtv (kostentoedeling
tiiobiele  telefotiie)

De hiternationale context fi mctioneert als basis. De niinister huldigt het standpunt dat de
Nederlatidse regering zich niet latiger een solistisch optreden kati peniiitteren. De internati-
onale cotitext laat zich gelden door de in het beleidsvoomemen aatigehaalde aftapresolutie
van de R.aad van de Europese Unie. Door de niinister wordt gesteld dat de tapbepalingen
tiit de resolutie beschouwd dienen te worden als een belangrijk overzicht van de inteniatio-
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nale tapbehoefte. Uit de Kanierbrief vati de niinister volgt bovendien dat bu de overheid het
voomemen bestaat 0111 als beleidsititgangspunt vast te stellen dat alle openbare telecotimnini-
catienetwerken en -dietisten valiaf het 1110111ent vati ilitroductie teclmisch afiapbaar zijn.
Laatstgenoenid grondbeginsel is niet nieziw. Op basis vati artikel 13g sub a Wtv wareti
inobiele telecotiuiizinicatieaalibieders reeds verplicht technische voorzieningen te treEen 0111
het eigen netwerkgedeelte technisch aftapbaar te maken. Het is de bedoeling dat de plicht
tot aftapbaarheid voor alle openbare netwerk- en dietisteneatibieders gaat gelden. In tegen-
stelling tot het bestamide recht ziet het beleidsvoonienien dits toe Op ZOWel lietwerkbeheer-
ders als dienstenleveranciers. Ook het beleid wat betrefi de fitianciering van het opsporings-
gericht aliappen wordt met het beleidsvoomemen doorgetrokken naar de overige telecom-
niunicatiesysteliien. Daannee wordt de probleinatiek inzake het opsporingsgericht aftappen
op zowel teclinisch als filiancieel niveati ititegraal Kingepakt. Vandaar dat gesproken wordt
van een aangescherpt aftapbeleid. Maar ook hanizonisatie vindt plaats met het beleids-
voomenieti. Er wordt itimiers aangesloten bij de inteniationale context, iii het bijzonder de
voornoenide tapresolutie.

De verschillende beleidsvoomeniens wat betreft het opsporingsgericht aftappen van tele-
cotimiunicatie worden iii de Teleconitnunicatiewet (Tw) vastgelegd. Artikel 13.1 Tw regelt
de alganene plicht tot technische afiapbaarheid. Deze plicht kati worden getypeerd als eeii
algetiiene niarktvoonvaarde ofwel itirichtingseis. Wordt door aanbieders van openbare
teleconmmnicatienetwerken of -dietisten iliet voldaan aaii de eis van tecluiische aiapbaar-
heid, dan bestaat er voor hen in beginsel geen niogelijkheid zich op de teleconumulicatie-
niarkt  als  telecoiillininicatienetwerk  of teleconlimmicatiedienst te vestigen.
Iii at:tikel 13.2 Tw is de actieve tiieewerkpliclit opgenoiizeii welke afgeleid is van het inge-
trokken artikel 64 Wtv. Aatibieders van openbare telecoinimuiicatienetwerketi en -diensten
zijn op basis van artikel 13.2 Tw verplicht niedewerking te verlelien 9211 een a#apbevel. In
de Wtv was de illeewerkplicht ilog beperkt tot de hotiders vati de concessie, de houders vaii
een infrastructintrverguilliilig, bepaalde holiders van een registratie en de houders van een
verguiming. Onder de Teleconmiunicatiewet krijgt deze weewerkplicht een ruiniere
werkilig. Zowel netwerkaaiibieders als dienstenaanbieders zijii verplicht tot het verlenen van
techilische  assistentie ex artikel  13.2  Tw. Het derde lid bepaalt  dat  er  bij  of kraclitetis  alge-
111ene inaatregel van bestliur regels gesteld kuillien worden met betrekking tot de te netiien
organisatorische en persotiele tiiaatregelen eii te trehi voorzieningen iziet betrekking tot
af[appen.  Het  is  onduidelijk  of de  taphandelingen  telketis  door  opsporingsainbtenareti  dielit
te worden verricht of dat de feitelijke uitvoering vati het opsporingsgericht tappen deels  of
volledig uitbesteed wordt  of kan worden  aati  teleconmitinicatiebedrijven. Bovendien wordt
geen aandaclit besteed aan het doorsturen van onderschepte gegevens ilaar tapkalners. Het
blijft vooralsnog duister op welke wijze en op basis van welke snelheden c.q. terliiijnen
gegevetis door telecotiiniutiicatieaalibieders elektrotiisch aangeleverd dienen te worden.
Op basis van artikel 13.4 Tw zijn telecoinniunicatieaanbieders verplicht oni aan de strafi,or-
derlijke instanties infortilatie te verstrekken die effectuering van de telecommunicatietap ex
artikel  125g Sv of het vorderen van verkeersgegevens ex artikel  125f Sv inogelijk niaken.
Oindat artikel 13.4 Tw bitinen het strafvorderlijk onderzoek vati verkeersgegevens valt, zal
de reikwijdte van deze plicht in het komende hoofdstuk onderzocht worden.
Alle tapregels gelden voor aanbieders van openbare teleconmiunicatienetwerken en open-
bare telecomlinmicatiediensten. In Nederland is het in tegenstelling tot de Verenigde Staten
niet zo dat uitslititend 'tratisporteurs' verplicht lainnen worden tot technische aftapbaarheid.
Transporteurs vornien transmissiediensten, diensten met als belmigrijke taak het zorgen van
een behoorlijke afwikkeling van teleconinizinicatie tussen eitidpwiten op het netwerk.
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Oindat onze wetgever ervoor gekozen heeft in plaats van het begrip transporteur het begrip
'telecoiimizinicatienetwerken en -diensten' te bezigen, is het niogelijk dat ill Oils land met
alleen transportetirs, tiiaar iii wezen alle bestaande teleconimunicatieaanbieders door de
overheid aangesproken worden op de wetteluke plicht tot technische aftapbaarheid. Deze
uitbreiding naar dienstenaaiibieders wordt gerechtvaardigd, otiidat genoenide diensten
schakelliuddeleti kimnen exploiteren die als het ware toegankelijk geniaakt nioeten wordeti.
Ik nieen dat de pliclit tot teclmische abapbaarheid pas tot leven konit waiineer aanbieders
vali openbare teleconinizinicatiediensten ten behoeve van hun dienstverlening scliakehnid-
delen behereii of besturen die de routering van telecommitnicatie beinvloeden.  Indien dit
uit de praktijk volgt, dan worden ook zij gekwalificeerd als (mede)transporteur en dienen zij
de aangeboden dienst techiiisch a#apbaar am te bieden.

Op basis van artikel 13.6 Tw zijn voor het eerst alle telecoiilliizinicatieaanbieders tot slot
verplicht de investerings, exploitatie- en onderlioudskosten voor de technische voorzieniti-
geii voor hitii rekenilig te tieineii oni te kiiniien voldoen aan de artikelen 13.1, 13.4 en 13.5
Tw. Met deze bepaling is de voor de GSM-infrastructuur ingezette lijn inzake de kostentoe-
deling (artikel 64a Wtv) doorgetrokken naar alle telecoinmunicatieaanbieders. De hier
bedoelde kosten hebben geen betrekking op het opsporingsgericht aftappen zel£ Taphande-
litigen (waarniee teleconlinunicatie opgevangen wordt) dienen door de staat te worden
gefinmicierd. Ook andere kosten die bijvoorbeeld voortvloeien uit de inrichting van de
zogenaainde tapkamers en de hillir van de aftaplijnen komen vanzelfsprekend voor rekening
van de staat. Er heerst in de praktijk veel verwarring, onditidelijkheid en onbegrip over de
vraag voor welke kosten de teleconibranche opdraait, respectievelijk dient op te draaien. De
Nederlandse Staat is op 7 niaart 2005 door Internetprovider XS4All aangeklaagd vanwege
de  investeringen  die het bedrijf moet doen confonn de wettelijke afiapplicht ex artikel  13.1
Tw. Internetprovider XS4All vindt het onredelijk dat bepaalde tapkosten door de provider
betaald dieneti te worden en eist dat de Staat hiervoor opdraait. De rechtszaak moet duide-
lijklieid verschaffen bij wie de kosten liggen voor het opsporingsgericht aftappen.263 Ik voel
enerzijds  wel  mee  tiiet  XS*All, tiiaar vraag niijzelf tevens  af,  of het  niet  zo  dat  is  als de staat
alle tapkosten inoet gaan betalen niet autoniatisch alle belastingplichtigen (ook de inetisen
zonder Inter:netverbinding) in de vonn van algemene heffingen extra gami betalen aaii
aftapbaarheid? Ik vraag inij afof deze uitwerking wenselijk is.

Voor wat betreft het opsporingsgericht afiappen geldt als hoofdregel dat slechts openbare
telecoinmunicatienetwerken en -diensten ami de eis van afiapbaarheid ex artikel 13.1 Tw
dienen te voldoen. Ook de overige aftapverplichtingen uit de Telecomnitmicatiewet gaati
van deze hoofdregel uit. In de izieniorie van toelichting wordt met zoveel woorden opge-
nierkt dat zich desondanks toch bepaalde sittiaties kuillien voordoen waarbij het nodig is dat
ook niet-openbare teleconimunicatienetwerken en -diensten 'moeten kunnen worden
afgetapt'. Een voorbeeld van een niet-openbaar netwerk is een (intern) bedrij netwerk. Dit
netwerk is ilimiers tiiet toegankelijk voor het ptibliek, niaar enkel voor niedewerkers van
het desbetreR-ende concern. Een ander voorbeeld vornien de zogenaande besloten gebrui-
kersgroepen. De noodzaak om bepalingen van dit hoofdsttik op dergelijke netten en op
diensten van toepassilig te verklaren kan, zo wordt in de nieniorie gesteld, ontstaan als het
feitelijke gel)ruik ervan zich beperkt tot de bedoelde groep inaar ook ongeselecteerde
personen (derden) in de gelegenheid worden gesteld om er gel)ruik van te maken. De niet-
openbare netwerken of diensten waarroor de aftapverplichtingen evenzeer gelden dienen

263 Zie ook <http://www.94311.111/ilieinvs/pdf/XS4ALLdagvaarding.pdf>, <http://www.xs·lall.nl/tiieim·s
/pdf/cva_25-05-2005.pdf>; <http://www.xs#all.nl/nieinvs/pdf/repliek.pdf>
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door de Minister te worden aangewezen. Het is overigens niet altijd inogelijk eeii duidelijk
otiderscheid tlissen openbare en niet-openbare telecotilmunicatienetwerken  (of diensten)  te
maken. In de tweede nota van wijziging van het wetsontwerp Cotiiputercriminaliteit II
(Km,tersmkken II 2004/05, 26 671, nr. 7) wordt confonii het iii jith 2004 iii werking getre-
den Cybercrniie Verdrag (Trb. 2002, nr. 18, en Trb. 2004, 290) voorgesteld het opspo-
ringsgericht tappen uit te breiden naar niet-openbare netwerken en dieiisten. Teii favezire
van het opsporingsgericht tappen zijn openbare aanbieders, naast het garatideren vati aftap-
baarheid, verplicht inee te werken aan de daadwerkelijke plaatsing vali een tap. Deze actieve
meewerkplicht wordt niet doorgetrokken naar aguibieders van niet-openbare netwerken en
diensten. De kans bestaat dat justitie de conimunicatie die via deze netwerken en diensten
afgewikkeld wordt binnenkort met eigen en uiterst geavaticeerde niiddelen en zonder
tussenkonist van de providers inag en kan atiappeti.

Door onze strafwetgever is gekozen voor een model waar de wet de tapplichten op hooft-
zaken regelt. Hierdoor kati de Teleconununicatiewet getypeerd worden als eeti juridisch
raainwerk. 0111 adequeat iii te ktintien spelen op de turbizlente en bovendieti sectorspeci-
fieke teleconmiunicatieoingeving worden de algenielie plichten voor aanbieders van net-
werken en -dieiisten op een techniekihankelijke wijze ilitgewerkt iii lagere regelgevitig
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Hoofdstuk 3

Strafvorderlijk onderzoek verkeersgegevens in Nederland

3.1           Inleiding

De stratborderlijke bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen over telecotiliminicatie-
verkeer bestaat al sinds de invoering van het nietiwe Wetboek vati Strafborderitig in 1926.
Ooit in het leven geroepen als zelfstatidig opsporingsmiddel hinctioneert de bevoegdheid
intussen decennia lang als steunbevoegdlieid voor het opsporingsgericht aftappen van tele-
cotinnunicatie. Op basis van de inlichtingen over teleconwitinicatieverkeer kan er welover-
wogen beslist worden ofer atgetapt 111Oet worden en zo ja, tegen welke persoon ofpersonen
liet zwaardere opsporingsiniddel ingezet dient te worden. De bevoegdheid tot het vorderen
van inlichtingen over teleconlinunicatieverkeer bij telecoiilinunicatieambieders fiinctioneert
binnen de opsporingspraktijk daarniee voornanielijk als akegingskader voor het opsporings-
gericht afiappen en heefi bijgevolg nauwelijks een eigen opsporingswaarde. De laatste jaren
ontwikkelt de strafvorderlijke bevoegdheid zicli echter onder invloed van technologische
ontwikkelingen binne11 de teleconiniunicatieonigeving iii rap tenipo tot een zellitandig
opsporingsiniddel met eigen opsporingswaarde. Deze opsporingswaarde lijkt met de dag
groter te worden. Vailzelfsprekend bluft het opsporingsiniddel daamaast het ativegingskader
voor het opsporingsgericht afiappen en in die zin een steimbevoegdheid voor het onder-
scheppen van telecoinlininicatie.

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de strafvorderlijke bevoegclheid tot inliclitingen
over teleconmiullicatieverkeer onderzocht. De opsporingsbevoegdheid is beter bekend
onder de populairwetenschappelijke benatijing strafvorderlijk onderzoek van verkeersgege-
veiis. Laatstgenoeinde ilitdnikking verdient tegelijkertijd de voorkeur onidat het in de
huidige opsporingspraktijk bij de uitoefening van de bevoegdheid bepaald niet zuiver oni
het vorderen van inlichtiiigen over teleconmitinicatieverkeer gaat. Dat was wellicht zo
tijdens de invoering van de inlichtingenplicht iii 1926, inaar lijkt niet op te gaan in de uiterst
coi11plexe en ttirbulente telecoiilmitilicatieonigeving van dit 1110111elit. Nieuwe verzaniel-
technieken  zijn  in  de  loop der jaren in zwang geraakt bij  de  uitoefening van de strafvorder-

lijke bevoegdheid en opsporingsinstanties stellen zich al lang niet nieer louter passief op,
inaar ziillen in toeneinende mate binlien telecon liminicatienetwerken eii -diensten van
teleconitininicatieaanbieders zelfitandig op zoek gaan naar verkeersgegevens.

Alvorens ik een liistorisch overzicht vaii de ontwikkeling van de strati,orderlijke bevoegd-
heid geef zullen eerst een aantal inleidende opnierkingen de revite passereti. Uit deze
inleidende opmerkingen zal blijken dat de reikwijdte van de strafvorderlijke bevoegdheid
enigszins diffints is. Dat was zo bij de invoering van de opsporingsbevoegdheid in 1926 en
dat is op de dag van schrijven nog altijd zo. Ondanks dit naargeestige uitgangspimt zal uit
deze studie duidelijk worden dat het strahorderlijk onderzoek van verkeersgegevens, waarbij
de vordering gericht is tot een aanbieder van teleconlinlinicatie, van oudsher gericht is op
het ter beschikking krijgen van 'uiterlijke kennierken' van telecotimiunicatieverkeer. Uit de
parlementaire geschiedenis van de strafvorderlijke bevoegdheid volgt ontegenzeglijk dat het
onderzoek van verkeersgegevens toeziet op inhoudloze (transmissie)gegevens. Inhoudgege-
vens vallen buiten het bereik van de strafvorderlijke bevoegdheid. Dit is altijd zo geweest.
Wil 111en onderzoek doeti naar teleconununicatie, dan zal uitgeweken dienen te wordeti
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iiaar het opsporingsgericht afiappen beschreven in hoofdstuk 3 van dit boek. Bovendien
volgt uit Kamerstukken dat er tijdens het onderzoek van verkeersgegevens iii ieder geval
spr:Ike dient te zijn van teleconumulicatie of pogillgell daartoe en dat het onderzoek van
verkeersgegevens gericht kan worden op historische Bn toekoinstige verkeersgegevetis. Dit
laatste volgt ook ilit jildsprtidentie. Vooniielde zaketi leiden tot de bevitiding dat de straf-
vorderlijke bevoegdheid tot op zekere hoogte afgebakend kan worden. Hierdoor bestaat er
otizekerheid en onenigheid over de exacte reikwijdte van de opsporingsbevoegdheid.

De tilarkeerpittiten bij de behandeling van de geschiedenis van de strafvorderlijke bevoegd-
heid tot het onderzoek van verkeersgegevens zijn:
-    De invoerilig vati de strafvorderlijke bevoegdheid.
-    De inbedding van de inlichtingenplicht in het onderzoek van telefoongesprekken.
-    De verruimitig van het object van de bevoegdheid van het onderzoek van verkeersgege-

vetis.

-       De  wijzigitigsvoorstellen  uit  het ingetrokken wetsvoorstel  23  047.
-    De statits van het onderzoek van verkeersgegevetis otider de Wet buzotidere opsporings-

bevoegdheden.
-    Het rapport van de Conwzissie-Mevis.
-   Het onderzoek vati verkeersgegevens oiider de Wet vordereii gegevens teleconwintiiica-

tie

- Real-time verstrekking en strotiiende gegevensverzamelitig.
-    De discussie over invoering van een wettelijke bewairplicht.
-   De bijzondere bewaarplicht voor verkeersgegevens.

3.2    Onbepaalde reikwijdte?

3.2.1 Definitie verkeersgegevens

Sedert mei 2004 bestaat er iti onze regelgeving een definitie vati het begrip verkeersgege-
vetis. Dit begrip is niet opgenonien iii onze str#vetgevilig, maar konien we tegen iii artikel
11.1 Tw. Het nieziwe wetsbegrip vloeit voort itit de Europese privacyrichtlijii 2002/58
EG.264 Otiderdeel (a) vati artikel 11.1 Tw definieert het nieuwe wetsbegrip als volgt:

gqet,ells die 11'0,·ileli i,emrrkt t,oor het overl,religell t,all collillitillicatie ot,er eell elektrolliscli felecolillmiilirntie-
11etit,erk of poor defactitreritig en,•iii.

Ik vind dit een treffende definitie, zij het dat liet niet alle elenienten bevat die het voor de
strafvorderlijke setting zou 111oeten bevatten. Ik herhaal nog niaar eens wat ik iii het inlei-
dende hoofdstuk over verkeersgegevens opgemerkt heb: het strafvorderlijk onderzoek van
verkeerigegevens verschaft van oudsher informatie over de stattls, hoedmigheid, routering
eii tijdstip van telecotimiunicatie(pogingeti) eti brengt de betrokken aansluitniuilmers iii
beeld. Ook volgt ilit de opbouw van enkele netnillimiers globale plaatsbepalinginforniatie.
Bovendien kitillien verkeersgegevens gekoppeld worden aali statische klantgegevens ofwel
klantgegevens beschikbaar bij teleconmiunicatieaatibieders. Gegeveliskoppeling kati leiden
tot identiteitvaststelling alsook zeer gericlite plaatsbepaling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
vaste telefoiiie.

264 11.ichtlijii 2002/58 rmi het Europees Parlement en de R.aad Mi 12 juli 2002 betreffende de verwerking vmi
persoonsgegevens en de beschenning van de persoonlijke levetissfeer iii de sector elektronische coliullutii-
carie (richtlijn betreffende privacy en elektronische comtiitinicatie). PbEG L 201/37.
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Zoals wellicht opgevallen, hatiteer ik iti strat orderlijk verbatid ee,1 ietwat ruilliere lezilig vail
het begrip verkeersgegevens dail het nieuwe wetsbegrip uit de Telecomililinicatiewet.

3.2.2    Historische en toekomstige verkeersgegevens

Op dit 1110111ent verrichten opsporingsilistalities onderzoek iiaar zowel historische als toe-
konistige verkeersgegevens. Met historische verkeersgegevens wordt in dit onderzoek
gedoeld op gegevens die door teleconlimmicatieaalibieders bedrijfsniatig verzanield zijii eii
die in een later staditmi door opsporitigsdiensten gevorderd worden voor opsporingsonder-
zoek. Justitie profiteert hier vati gegeveiis die bedrijfsinatig verwerkt zijn of wordmi voor
bepaalde bedrij6doeleinden en (her)gebruikt deze opgeslagen gegevens voor opsporings-
doeleitiden.

HISTORISCHE VERKEERSGEGEVENS
Telecoiiuinmicatieaanbieders registreren verkeersgegevens onder andere voor  cttirerings-
doeleitideti, ter bestrijding van fraude, voor operationele doeleiiiden, klantgerichte infornia-
tie eli tot slot ill toeneniende iiiate voor inarketingdoeleinden. De verkeersgegevens worden
doorgaans bepaalde (lees: onbekende) tijd opgeslagen 0111 de getioenide bedrijhdoeleinden te
realiseren. De intiiiddels gewijzigde Teleconimunicatiewet uit 1998 stond bewaring van
verkeersgegevens toe, op voorwaarde dat de verwerking ervan noodzakelijk was voor de
eigeii bedrijtivoering. Deze regel was tenig te vinden iii artikel 11.5 Tw en vloeide voort tlit
artikel 6 van de buzondere privacyrichtlijn 97/99/EG. hmiiddels is er een wet die265

verschillende Europese richtlijnen, waaronder privacyriclitlijn 2002/58 iliiplenienteert in
onze nationale regelgeving. Dit is de Wet unplementatie Europees regelgevingkader voor de
elektronische conitnunicatiesector 2002.266 Ingevolge   deze   wet is Hoofdstuk   11   van   de
Telecoimminicatiewetilit 1998 op diverse onderdelen gewijzigd.

Telamwmmicatielvet (1998)
Het tot voor kort geldetide artikel 11.5 lid 2 Tw sonide de bedrijGbelangen die het venver-
ken  van verkeersgegevens niogelijk niaken litintatiet- op.  Zo was venverking van verkeers-
gegeveiis toegestaati voor zover dit noodzakelijk is voor de af-wikkeling van telecoillinlinica-
tie of-het opstellen van een nota voor een abonnee. Tevelis was verwerking vali verkeersge-
gevens niogelijk itidien deze verwerking noodzakelijk was VOOr illarktonderzoek en ver-
koopactiviteiten inet betrekking tot de eigeti telecomlimnicatiediensten en de abonnee
daannee had ingestemd, of verwerking van verkeersgegevens noodzakelijk was ten behoeve
van de berechtitig vati een geschil, ten behoeve vati het verkeer, tell behoeve vaii de ver-
strekking van inlichtingen aan klanten, voor zover die itilichtingen betrekking hebben op de
verkeersgegevens  die de klatiten zelf betrekken,  of de venverkitig van verkeersgegevens bij
of krachtetis de wet was toegestaaii. Tot slot was verwerkiiig vari verkeersgegevetis ook
niogelijk voor zover de bewerkiiig noodzakelijk was voor de opsporing van fraude. Wan-
neer bepaalde bedrijhdoeleinden verwezenlijkt ofniet langer noodzakelijk waren, schreefde
Telecotiitimtiicatiewet uit 1998 voor dat verkeersgegevens geationiiniseerd of vernietigd

265 Richtlijn 97/66/EG  vmi  het  Eziropees  Parletiient  en  de   Raad  vali   15  deceliiber   1997  betreffetide  de
r·em-erkulg  vati  persoonsgegewm  eti de beschern iilig  \·ali  de  perfoonlijke  le\·enssfeer  in  de  telecotillinuli-
catiesector, PbEG L 24/1.

266  Stb. 2004,189. Inwerkingtrediligbeslizit Stb. 2004,207. Besluit ,·mi 7 mei 2004, houdende vaststellilig van
het tudstip \:ui iti„·erkingtreditig vati de Wet iniplenientatie Europees regelgezitigkader voor de elektroni-
sche  colimizillicatiesector  3)02.
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dienen te worden.267 In beginsel dienden telecotiummicatieaanbieders in het belang van de
beschenning van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levetissfeer bij
beeindiging van iedere oproep (afwikkeling telecommunicatie) voor de verwijdering of
anoniinisering zorg te dragen. In afwijking daarvati gold het bepaalde in artikel 11.5 lid 2
Tw.

Teleco,imitinicatieivet (2004)
Op   15  april  2003  is het wetsvoorstel Wijziging  van  de  Teleconunitilicatiewet  en  enkele
andere wetten in verband tiiet de unplenientatie vall een nieliw Eitropees gehaniioniseerd
regelgevingskader voor elektronische comniunicatienetwerken en -diensten en de nieuwe
dienstenrichtlijn van de Coinmissie van de Etiropese Genieenschappen bu de Tweede
Kamer ingediend.268 Het omvangrijke wetsvoorstel is het gevolg van een zestal Europese
richtlijnen, waaronder de eerder genoemde privacyrichtlijn 2002/58/EG. Door de regering
wordt kort tia het indietien vaii dit wetsvoorstel besloten een afzonderlijk voorstel van wet
in te dienen tiiet betrekking tot de voorgestelde wijzigingen van hoofastuk 11 Tw.269 De
regering vreest dat de voortgang van het oinvangrijke weavoorstel 28 851 te veel zon
worden opgeliouden en meent dat snelle eii deugdelijke itiiplenientatie van de regels inet
betrekking tot artikel 6 van privacyrichtlijtien 97/66/EG eli 2002/58/EG gewetist is. De
regering loopt op dit pittit achter. Oni deze reden transporteert de regering de wijzigings-
voorstellen 111et betrekking tot Hoofdstuk  11  Tw naar het daartoe afrotiderlijk  otitworpen
wetsvoorstel 28 962.2-0 Het omvangrijke wetsvoorstel is echter tocli sneller eii wordt op 13
mei 2004 geptibliceerd iii het Staatsblad 0111 vervolgens op 19 illei 2004 iii werking te
treden.271
Onder de niet,we versie van de Telecoinnilinulicatiewet ziet artikel 11.5 Tw er anders uit.
Dit heeft te niakeii illet de modernere privacyrichtlijn uit 2002. Deze richtlijii strekt zich, iti
tegenstellilig tot de oude privacyrichtlijn, niet alleen uit tot telefonie, inaar ook tot elektro-
11ische cotilinunicatie.  De  hoofdregel  uit het eerste  lid  van het gewijzigde artikel  11.5  Tw  is
hierop afgestenid door het begrip 'oproep', dat oiuniskenbaar refereerde aan telefoniedien-
sten, te vervaligeii door het techniekonafhanketijke begrip 'overbrenging van conuntinka-

9 272tie. De gewijzigde hoofdregel stelt dat de aanbieders van openbare teleconimimicatietiet-

26-  Atioilitiiisering hotidt eeti zodanige bewerking \·ali de verkeersgegevens ili dat deze ziiet tiieer herleidbaar
zijn tot ilidividuele personen.

268 K,111,ersmkkcli H 2003/04, 28 851, 118. 1-2, Wijzigilig vati de Telecoiiltintilicatiewet en etikele atidere
wetten ili verbmid met de iliipletiietitatie vati een ilietiw Europees geharnioniseerd regelge,bigkader,-oor
elektroilische cotillilittlicatienem·erkell en -dieliste„ en de iliellive diellstellrichtlijil vall de Europese
Gemeenschappeti

269  Klitictsmkkell II 2002/03, 28 962, tirs. 1-2, Wijziging vmi de Telecotimizinicatiewet in verbmid tiiet de
iliiplementatie vali richtlun 97/66/EG vati het Europees Parlenient en de Raad vati de Europese Uilie vati
15 dece,iiber 1997 betrefiende de renverking van persoonsgegevens en de beschendig van de persooti-
lijke levenssfeer ili de  telecotimutnicatiesector (PbEG  1998 L24) alsniede richtlijii 2002/58/EG  rati  12 juli
2002 betreffende de z·emrrkitig vaii persoonsgegevetis eti de beschemihig rmi de persooidijke levetissfeer
in de sector elektronische coimnmicatie (PbEG 2002 L201).

2-0   Ktmlersmkketi U 2002/03, 28 962, nrs.  1-2.
2-1    Wet ,·ali 22 april 2004 tot wijzigiligi·an de Teleconlimitiicatie„·et eti eilkele midere wetten iii verband 11ie[

de iniplenientatie van een ilieuw Eitropees geharnioidseerd regelgez·ugkader \·oor elektroidsche Conitill,lii-
catienetwerken eli -diensten en de ilieuwe diensteilrichtlijn \·ati de Cotilmissie ran de Europese Gemeen-
schappen, Stb. 2004, 189, Beslitit van 7 niei 2004. hotidende vaststellitig vati het njdstip van inwerkiligtre-
ding van de Wet itiiplententatie Eitropees regelgevingkader voor de elektrotiische contnizinicatiesector
2002 (Stb 2004, 207). Voor tekstverplaarsing zie Stb.  2004, 308, Beschikking van de Minister van Justitie
vati 30 juni 2004. houdetide plaatsing hi het Staatiblad van de tekst van de Teleconmiuilicatiewet, zoals
deze luidt tiiet ingang van 19 mei 2004

272   Vergl. Kantenmkke,t H 2002/03,28 962, nr.  3. p. 9.
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werken  of -diensten  de  door lien verwerkte en opgeslagen  verkeersgegevens  illet betrekking
tot aboilnees dienen te venvijderen dan wel te anonitiiisereii, zodra deze verkeersgegevens

niet langer noodzakelijk zijn voor de overbrenging vati con11111112icatie. De vraag kan rijzen
waillieer verkeersgegevens 11iet langer noodzakelijk zijii teii behoeve van de overbretigillg
van conlijitinicatie.2-3 Bij telefonie is hiervati sprake, zodra eeii van de eindgebruikers de
telefonisclie oproep beeindigt. In het geval van Internetconitnunicatie ligt dit ietwat geilitan-
ceerder. Afhatikelijk daarbij is de soort activiteit die wordt verricht, zoals het websurfen of
het gebrtiik van e-iiiail. Verkeersgegevens niet betrekking tot laatstgetioetiide categorie
zzilleii  over het algenieen verwijderd of geanonitniseerd worden vatiaf het  nionient  dat  de

gebruiker zijn elektronische post heeli opgehaald.
274

Het tweede, derde en vijfde lid van het gewijzigde artikel 11.5 Tw soinnien de uitzonderin-
geii op de hoofdregel limitatief op. In principe vornit het tweede lid van artikel 11.5 Tw
eeii algemene uitzondering die in de ineeste gevallen noodzakelijk is voor een behoorlijke

bedrij6voering. Het artikel bepaalt met zoveel woorden dat de verwerking van verkeersge-
geveiis toegestaan is, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor fectureringsdoeleinden,
dan wel ten behoeve van een betaling van verleende toegang.

Ook inarktonderzoek, verkoopactiviteiteti en de levering van toegevoegde dietisten vonnen
tevens wettelijke ititzonderingen op het verwerkingsverbod. Uit de tekst van het gewijzigde
artikel volgt dat voor marktonderzoek ofverkoopactiviteiten, in tegenstelling tot de levering
van diensten inet toegevoegde waarde, geen uitdrukkelijke toestetilliiing vali de abonnee
vereist is voor de venverking van verkeersgegevetis. In de toelichting op het wetsvoorstel is
echter terug te lezen dat ook voor deze verwerkingsgronden voorafgaande toestetilming van
de aboilnee of de gebntiker waarop de verkeersgegevens betrekking hebben vereist is. 275

Van de wetgever inag verwacht worden dat hij toelicht waaroni het vereiste van uitdmkke-
lijke toestenuning niet (langer) geldt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Overi-
gens dient opgenierkt te worden dat niogelijklieid van verwerking van verkeersgegevens bij
het aanbieden van toegevoegdewaardediensten een nieuwe beperkinggrond inhoudt. Deze
vloeit voort uit de nieuwe privacyrichtlijn en is opgenomen in artikel 11.5. lid 3, onderdeel
b. Tw 76 Voor verwerking van verkeersgegevens die ontstaan bij toepassing van bijzondere
waardediensten dient, als extra waarborg voor de privacy van abonnees en/of gel)ruikers,
vooraf toestellmling te worden verleend door de abonnee of de gebruiker waarop de
verkeersgegevens betrekking hebben. De verwerking van gegevens voor dit doel 111ag

plaatsvinden zowel voor de levering van eigen dieiisten als voor de levering van diensten van
derden, zij het dat de verwerking van de verkeersgegevens door de teleconinizinicatieam-
bieders zelf dient te geschieden. Verwerking van verkeersgegevens door derden (voor de
levering van de toegevoegdewaardediensten) is onder het nieuwe wijzigingsvoorstel niet
toegestaan.2-7 Met de doorgevoerde wijzigingen kiumen verkeersgegevens die voortvloeien
itit een toegevoegde waardedienst (bijvoorbeeld gerichte locatiegegevens bij Celvergelijking)
worden verwerkt door telecointiiunicatieaanbieders.

Nieuw onder de gewijzigde Teleconitnunicatiewet is de infonnatieplicht voor teleconmiu-
nicatieaanbieders ten aanzien van de door hen venverkte verkeersgegevens. Artikel 11.5 lid

2-3   K,1,liersmkkai H 2002/03,28 962, nr. 3, p. 9
2-4  LA"t. P. 9
2-5 Zie daartoe Emic,Inikk.7, U 2002/03, 28 962, tir. 3, p. 10.
2-6 Toegevoegde ·aardediens ren zijii iliet noodzakelijk zijn voor de afwikkelitig vati teleconmituiicatie en

tictlireringsdoeleitiden.
2--   Vergl. Aim„'Ismkket, U 2()02/03,28 962, nr. 3, p.  11
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4 Tw verplicht aatibieders de abontiee of gel)ruiker iii ketinis te stellen van de soorten
verkeersgegevens die iii ativijkitig vati de hoofdregel ex artikel 11.5 lid 1 Tw wordeti
verwerkt. Ook dient illtorniatie over de ditur vati de venverkitig verschaft te worden. Voor
wat betrefi de verwerking van gegevens bij de toepassing vati toegevoegdewaardediensten
dieneti  abotiiiees of gebruiker vooraf op de hoogte gesteld te worden van het verwerkings-
proces.

TOEKOMSTIGE VERKEERSGEGEVENS
Naar huidig recht kullneti naast historische verkeersgegevens gegevens over de aRvikkelitig
vali toekonistig gegevensverkeer verzanield worden. Opsporingsdiensten wensen in derge-
lijke situaties over verkeersgegevens te beschikken die op het moment vali de vorderilig van
de o cier van jilstitie niet bestaan. Het handelt in dergelijke gevallen 0117 gegevens die op
het nionient vati vorderen door de officier vati justitie niet  (of nog niet) venverkt zijn door
teleconitiitulicatieaatibieders. De geweiiste verkeersgegevens zijn tijdens de vorderitig tot
af*ifie volstrekt otibekend bij telecotillizutiicatieaalibieders. Men kan stellen dat deze ver-
keersgegevetis, bezieti vallilit het oogpimt van telecointliztnicatieaatibieders, niet bedrijfsnia-
tig, illaar jilist opsporingsgericht verzaiiield worden. Hiennee doel ik niet op de soort
gegevens die verzatneld worden, iliaar op het verschil in vrijwillige (lees: bedrijfstiiatige)
gegevetisverzatiielitig en verpliclite (lees: straftiorderluke) gegevelisverzatneling. De verkeers-
gegevens wordeti op basis van een vorderitig voor opsporitigsdoeleindeti verzanield, en niet
in eerste instantie bedrij6iiiatig. Daarniee vertoont deze wijze van gegevensverzaiiieling
verwantschap inet het opsporitigsgericht ahappen. Bij het aftappen van inholidgegevens gaat
het evenzeer 0111 toekonistige gegevensverzanieling buiten bedrijfsinatig kader 0111. In beide
gevallen wordeti telecotilliiritiicatieaalibieders als tiiet-operationeel verletigstlik van OpSpO-
ring gebruikt. Het kaii zoals opgeinerkt overigens wel zo zijii dat de toek0111stige verkeers-
gegevens  iii  een  later  stadititii bedrijfiniatig verzaineld  of gebruikt wordeti door de betrok-
ken telecoiilliiimicatieaatibieders. Dit is illet zekerheid het geval bij de verkeersgegevetis die
tioodzakelijk zijii voor de eigen bedrij6voerilig.

3.2.3       Inlichtingenplicht of onderzoeksbevoegdheid?

Door teclitiologische voontitgatig eii de daaruit voortvloeiende niaatschappelijke verande-
ritigeii veraiidert tegelukertijd de wijze waarop de inlichtingenplicht 81 de praktijk ititgeoe-
fend wordt. De sittiatie waarbij opsporitigsdietisten aankloppen bij telecotilliiiniicatiebedrij-
ven  en  daar  itilichtitigen  vorderen  over  historisch  of toekonistig  teleconilininicatieverkeer en
daarbij zelf geen onderzoeksactiviteiten verricliten zal iii de koniende jaren iii afieniende
illate voork0111en.
Technologische voontitgang zal ertoe bijdragen dat het opsporingsonderzoek zich in toe-
neniende mate zal gaati richten op zogeheteii real-tinie en stromende gegevensverzatneling.
Op dit moment (janitari 2006) bestaat deze plicht bintieti de teleconimunicatieoingevitig
nog niet. Het begrip real-tinie ziet toe op de geweiiste doorgeefsnelheid. Bituien de tele-
conimimicatieonigeving zoit deze verplicliting voor teleconmiunicatieaatibieders intiouden
dat verkeersgegevetis 112 de verwerking ervati zonder inerkbare vertraging (dat wil zeggen iii
nzilleseconden) ter beschikking gesteld dienen te worden aan de betrokketi opsporitigsin-
stanties. In de praktijk betekent deze verplichting nieestal dat verkeersgegevens elektronisch
doorgesttiurd dietien te warden ilaar de aangesloten tapkainers vati justitie oindat iii het
merendeel vati de gevallen verkeersgegevens zonder liierkbare vertragilig aangeleverd kuii-
nen worden. Binnen de telefoononigeving kati real-tiine en/of stromende gegevensver-
zanieling waarschijillijk eenvotidig gerealiseerd worden. Binnen de Internetoingeving is dit
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oin uiteeillopende redenen (technische 1110eilijkheden, beveiligingsprobleniatiek en priva-
gissues) veel inoeilijker. hi dergelijke gevallen zijii het tiiet de teleconlinimicatieaalibieders.
niaar is het justitie die het doorgeefproces uitvoert. Dit gebelirt vennoedelijk 111et ten
coniputer gekoppeld aan het telecon11111111icatienetwerk of telecotiltininicatiedietist. Deze
otibeheerde coiiipitter verzatnelt gegeveiis bititien de Internetomgevitig geheel volgens
ingevoerde opdracht, isoleert deze en kopieert deze gegevens oni ze ititeindelijk via een
elektronische verbinding door te spelen naar de tapkatiiers vanjustitie. Daar bevitidt zich een
tweede computer. Deze ontvatigende coniputer heeti de taak de uitgefilterde gegevetis te
alialyseren en 0111 te zetten naar waardevolle infoniiatie voor de opsporitigsdiensten. Tussen
het filterproces en het elektronisch doorgeven van de uitgefilterde inforniatie beviliden zich
slechts litttele milliseconden. Vandaar dat in dit verband gesproken wor(it van real-time c.q.
strotizende gegevensverzatiielitig.  In de  tapkatizers  vati justitie krijgen opsporiiigsainbtenaren
'verse' verkeersgegevens bititien huti beschikkingsmacht en kan er tot atialyse overgegaan
worden. In weze11 worden hier toekonistige verkeersgegevens op een 'tapachtige wijze'
verzatneld door de betrokken opsporingsdiensten en zonder uitstel in de beschikkingssfeer

van de politiediensten gebracht.
Het klinkt alleniaal erg futuristisch, niaar dat is het niet. Indien we verder kijken dan onze
nationale grenzen, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, dan blijkt dat de federale opspo-
ringsdiensten in dat land over interceptieteclitiieken bescliikkeii waaniiee hitertietgegevetis
na selectie uitgefilterd kulmen worden en zonder 111erkbare vertraging ziclitbaar worden iii
de tapkaniers van de overheidsdiensten. Ik doel hier op het benichte Carnivore-systeeni,
waartiiee zowel inhotidgegevens (teleconmiutlicatie) als inhoudloze tratisniissiegegevens
(verkeersgegevens) binnen de Internetoingeving 'opgespoord' kuntien worden.278 Onder de
Patriot Act (2001) is deze wijze van gegevensverzanieling nadrukkelijk niogelijk gemaikt.
Mochten dergelijke situaties zich itittissen of iii de nabije toekonist op ons grondgebied
voordoen, dan verdient de uitdmkking 'onderzoek van verkeersgegevens' de voorkeur. De
hier toegepaste verzatneltechniek verschilt i,imiers vati de traditionele wijze van gegevens-
verzaineling. Er worden niet langer verkeersgegevens gevorderd bij teleconiniunicatieaaii-
bieders, niaar iii opdracht van opsporingsdiensten op een 'tapachtige' wijze onderschept
door geavaticeerde coniptiters in beheer vati opsporingsdiensten. De rol van telecommuni-
catieaanbieders bij dit verzamelproces is geinitiinialiseerd. Zij hoeven etikel toegalig te
verlenen  tot him netwerken of diensten en  mi  de  opsporingsdiensten de tastbare intercep-
tiepunten binnen het netwerk aan te geven. De opsporingsdiensten nellien na het inpltiggell
het roer over. Zij beheren illet de hardwareinatige inzet van interceptieconipitters een stuk
van het netwerk en bepalen op softwareinatig nivem welke gegevens naar de acliterliggende
tapkaniers doorgestuurd moeten worden. Daar konit geen telecotilliiunicatieaatibieder aan
te pas waardoor de opsporingsdiensten een deel vati het telecomnizulicatienetwerk of de
teleconimunicatiedienst tijdelijk overnenien.
Het niotiient van kennisneniing en de wijze waarop de verkeersgegevens verz:uiield wordeii
verschillen dag en iiacht met eind jareii twintig van de vorige eeuw toeii de itilichtingen-
plicht voor het eerst toegepast werd. Het konit illij in dit licht niet overbodig voor de
bestaande redactie vati de inlichtingenplicht, met zichtbare sporen van de regeling uit 1926,
wat tiieer iii de vorni van een onderzoeksbevoegdheid te gieten indien deze hypernioderne
wijze van gegevensverzanieling iii de praktijk plaatsvindt.279 Er kan iii dergelijke situaties

2-8  Iii paragraaf7.5.2. van hoofdstuk 7 wordt :atidacht besteed aan het uiterceptiesysteeni Caniivore.
1-9  Het ht,idige artikel 12611 lid 1 Sv bepaalt het volgetide: In gei,al i,m t,erikitki,Lf iwit eeti misdtilfals 01,isditri,cti iii

artikel  67, cerste lili, k,111 de oflder mi jiistitie iii het beld,ig v.11, lict oliderzoele em vorderi,ig doel, gege,rils te Verstrekkeil
m,er ecti gcbmileer m liet tclecollillitilludtieverkeer litet betreleki,ig tot die gebntiker. De t'orderitig k,m sleclits betrekki,ig
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inmiers nioeilijk gesproken worden vaii het vorderen van inlichtingen over teleconinilini-
catieverkeer.

3.2.4 Zonder telecommunicatie geen verkeersgegevend

Verkeersgegevens zijn van ozidsher gegevens over de afwikkeling van teleconmititiicatie of
pogingen daartoe. Toch wordt de laatste jaren keimis over de afuukkeling van teleconlimi-
nicatieverkeer volslagen onfiankelijk van teleconimunicatie of pogingen daartoe door
opsporingsdiensteti verzatneld onder de noeiner 'verkeersgegevens'. Opsporingsdiensteii
zien in allerhande gegevens die teleconmiunicatieaanbieders ter beschikking hebben waarde-
volle inforniatie voor waarheidsvinding en opsporing en zun van inening dat deze relatief
geniakkelijk als verkeersgegevens aangenierkt kunnen worden. Vooral bij het mobiele
telefoonnet is informatie voorradig of zijn technieken aanwezig waarvan opsporingsdiensteii
wensen te profiteren. Deze infomiatie betrefi plaatsbepalinginfortilatie, ook wel aangeduid
tiiet de tenn locatiegegevens.

Omdat de huidige strafwetgeving geen definitie bevat van het populairwetenschappeluke
begrip 'verkeersgegevens' of het artikelgedeelte 'inlichtingen ter zake van alle verkeer over
een openbaar telecominzinicatienetwerk, dan wel met gel,ruikiiiaking van openbare tele-
conuiizinicatiediensten' kan de reikwijdte van de opsporingsbevoegdheid behoorlijk opge-
rekt worden. Per 1 september 2004 is er een nieuwe wet in werking getreden op basis
waarvan het mogelijk is een limitatief aantal verkeersgegevens in een algeniene niaatregel
van bestltur a:111 te wijzen 0111 daarniee tot afbakening van de opsporingsbevoegdheid te
konien.28  Als gevolg van deze wet wust de regering onder andere (GSM)-locatiegegevens
aan. De regering is van niening dat deze gegevens onder het begrip 'verkeersgegevens'
gepositioneerd kiumen worden, en stelt daarotii voor deze gegevens op de toekonistige lijst
vaii de eveilzeer toekotiistige algetiiene ingiatregel vati bestuur te zetten. De regering is vali
ineiling dat zogeheteii stand-by locatiegegevens waarbij een niobiel eindapparaat enkel
ingeschakeld is, niaar geen teleconumulicatieverkeer of pogingen daartoe 111et liet apparaat
plaatsviiiden, niet onder de reikwijdte van het begrip verkeersgegevens dienen te vallen.
Hier schept otize regering, zo lijkt het, een plafoiid voor locatiegegevens waMinee tegelij-
kertud eeii belangrijke beperking van de opsporiligsbevoegdheid als zodanig afgekondigd
lijkt te worden; geen verkeersgegevens zonder telecotimiunicatie of pogingen daartoe.281

Het enkel ingeschakeld staaii van een eindapparaat staat, zo lijkt de strafwetgever te redene-
ren, te ver van telecoinnitinicatie a£ Ondanks deze afbakeningspoging van onze regering

hebbe,i opitycinis die bi/. age,icite tiwtrege/,wi bestimizii,t,lailget,rze,1 eti ka,11'einvE betti#11 die.· a. tel, t#de i,ti,1
de i,orderilig zij,1 1,entrrl:t, ti,m ttel b. ild liet tijdstip t,(111 de i,orderilig tivilleti t,en,Triet.

280  Stb. 2004, 105. Wet rati 18 niaart 2004 tot wijziging rmi het Wetboek ran Strafvordering en andere wet-
teii ili verbalid met de amipassing rati de bevoegdheden tot het vorderen ran gegevetis remake imi tele-
conmitinicatie (vorderen gegevens teleconmnmicatie). Stb. 20(14,395. Beslitit vati 3 augustus 2004 tot r'ast-
stellilig van het tijdstip vall inwerkingtreding van de wet vati 18 niaart 2004 tot wuziging \'an het Wetboek
van Strahordering eti andere i,·etteii iii verband met de aanpassitig vati de bevoegdheden tot het i·orderen
van gegevem terzake van telecoilmizinicatie (vordereti gegevens teleconiniullicatie), Stb. 2004, 105 eii het
Besluit vorderen gegevens teleconmnulicatie; Stb. 2004,394. Beslitit van 3 augustus 2004, hmidende ami-
wijzing vati de gegevens over een gebruiker eli her relecomniunicatievedeer niet betrekkitig tot die
gebntiker die  van eeti aanbieder  vati  een openbaar teleconmnulicatienetwerk of een openbare teleconmiti-
nicatiedienst kunnen worden gevorderd (Besluit rorderen  gegevells teleconinitulicatie).

281  Ook ik huldig deze opvatting. Zie daartoe het door mij, in co-auteurschap met 1.M. Koopnians, geschre-
ven artikel 'Mobiele plaatsbepaling; het afluisteren voorbij?', Neciertatuts./ttristeIibL,d, 2002, afl. 38, p. 1888-
1895.
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kan de vraag gesteld  wordeti  of deze  afbaketiitig ver genoeg gaat.  Er bestaati  itilliiers  ititeen-
lopende plaatsbepalingtecluiiekeii. Bovendien kunnen opsporingsdiensteii telecotiumi-
nicatieaalibieders verplichten tot het verzanieleti van historische of toekonistige locatiegege-
vens. Dietien deze zaken tot juridische cotisequenties te leiden? Heefi de regering de com-
plexe illrichting vati onze teleconmiunicatieoingeving en de privacyregel ex artikel 11.5 Tw
voldoetide iii acht genomen? Vragen waarop de wet geen duideluk antwoord biedt.

Ntt we in vogelvlitcht gezien hebben dat er iii de huidige teleconmititiicatieonigeving
uiteetilopende onzekerhedeti bestaan over de exacte reikwijdte van de strafvorderlijke
bevoegdheid tot het otiderzoek van verkeersgegevens wordt in het vervolg van dit hoofd-
stuk aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van de strafvorderlijke bevoegdheid.
Het vertrekpiint daarbij vornit de introductie van de opsporingsbevoegdheid in 1926.

3.3   Inlichtingenplicht 1926

hi het tiieuwe Wetboek van Stratbordering van 1926 wordt voor het eerst een bepaling
opgenomen die het voor eeti officier van justitie mogelijk maakt inlichtingen te vordereti
over historische telefoongesprekken. De opsporingsbevoegdlieid wordt opgenonien in
artikel 100 lid 3 Sv.282 De nietiwe inlichtingenplicht kan worden toegepast in het geval van
01-itdekking op heterdaad  of van  een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis  is  toegelaten.
De ofIcier van justitie is de bevoegde autoriteit tot het instellen van een vordering tot het
verzanielen van itilichtingeti over afgewikkeld telefoonverkeer.283 De nieuwe opsporitigsbe-
voegdheid is in het vorige lioofdsttik waariti het opsporingsgericht aftappen centraal stond
uitvoerig onderzocht.284 Hier volgt oniwille van de volledigheid opnieuw de redactie van
deze inlichtingenplicht welke dateert uit het Oorspronkelijke Regeringsontwerp van 7 april
1914:

leder die „Irkz,1,1,11 is bij ee,te ilistelli,ig t,ali teleplioitie, geeft iii het get,at t,ali liet eerste lid ter z,ike 141,1 cille
i,erkeer lietit,elle door titsse,ileo,Iist l"lit die  ilistellitig is gescltied, am de, 1 oflicier imi jilstitie Op diells l'Orderillg

de door deze,1 getti'ilselite itiliclititige,i.
285

In liet vorige hoofdstitk is vastgesteld dat er van nieet afaan onduidelijkheid bestaat over wat
voor soort inlichtingen onder de reikwijdte van de nietiw ingevoerde inlichtingenplicht
vallen. Daarbij spitste de disc:zissie zich vooral toe op de vraag of ook inhoudgegevens
(telefoongesprekken) onder de reikwijdte van de nieuwe bepaling vieleti.
Uit de tekst van de nieinve bepaling kan afgeleid worden dat de vordering tot het geven van
itilichtingen toeziet op gegevetis over telefoonverkeer welke tijdens het bevel beketid zijn bij
de inedewerkers van een telefoonbedrij£ Dit laatste wordt met zoveel woorden bevestigd
door de redactie van artikel 100 lid 3 Sv waariii gesproken wordt over 'verkeer hetwelk
door ttisscheilkonist van die ilistelling is geschied'. Het gaat 0111 historische gegevensverza-
illeling. Justitie  kan gegeveils vorderen die beketid of verzanield zijn vallaf het  inonient  dat

282  Wet van 15 januari 1921, Stb. 14; besluit vmi 4 december 1923. Stb. 465.
283  Iii dit re$md is tegelijkertijd het voorgestelde artikel 114 Sv van belang waaruit blijkt dat ook de rechter-

cotimlissaris deze bevoegdheid, zij het bintien een gerechtelijk rooronderzoek, toekonit.
284 Zie daartoe paragraaf 2.2.4 vmi hoofdtuk 2.
285  Bul. Hand. II, 1917/18,77, nr. 3, p. 140. Artikel 100 Sv iverd niet de invoering van het nieuwe Wetboek

ran Strafvordering in 1926 opgetionien. Het derde lid werd zelfstandig ingevoegd in het Oorspronkelijke
Regeritigsotim·erp (ORO) \·an 7 april 1914.
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er door medewerkers van het telefoonbedrijf zorg gedragen wordt voor de ahvikkeling van
teletooiigesprekken.

3.4   Inlichtingenplicht 1971

De wetgever besluit in het begin van de jaren zeventig van de vorige entw een aantal
verbodsbepalitigen ill het Wetboek van Strali-echt op te neiiieti waaniiee de persoonlijke
levenssfeer strafrechtelijk beschernid wordt tegen nienwe en verfijnde technische aftuister-
niiddelen. Deze middelen, relatiefeenvoudig toepasbaar door een ieder, 111aken het niogelijk
op heilnelijke wuze bintien te driligen iii de illeest persoonlijke donieinen van het leven van
de bitrger. Ingevolge de nieurve verbodsbepalingen kitimen burgers niet langer strakeloos
telefoongesprekken afluisteren met technische hulpmiddelen of daarnaast mondelinge
gesprekken inet een technisch niiddel opvangen. Opsporingsdiensten worden liitgezonderd
vati het strafrechtelijke verbod op het aftitisteren van telefoongesprekken. Deze ititzondering
is opgenonien in de verbodsbepaling betreffende het afluistereti van telefoongesprekken.
Opsporingsdiensten 1110gen telefoongesprekken ailitisteren, op voorwaarde dat voldaan is
aan het strafprocessuele kader zoals gesteld in artikel 125g Sv. Er wordt geen opsporiligsbe-
voegdheid opgenonien waannee inolidelinge gesprekketi niet een technisch niiddel onder-
schept 111Ogell worden.286 De inliclitingetiplicht wordt 111et de nieuwe regeling overgeheveld
naar artikel 125fSv.287 De redactie vati artikel 125flid 1 Sv ziet er nu als volgt uit:

b, get,al vatio,ittlekki,tg op  lieterdaad of val, em „,isdrijft,fian,oor tworlopige lied,tellis  is  toegelatell, geeft
ieder clie it,erkz,1,1,11 is bij mi ilistelli,lg 14111 telefollie ter z,ike i,mi alle i,erkeer lietit,elk door ttissetikoi,ist i,mi
de i,istelli,ig is gesc|,ied eit te,1 ,1.1,izie,1 11,aan„1,1 liet i,eni,oetle,i I,est,iat. dat de i,er,lad,te eraa,i heeli deelgetio-
i,int, aa,1 de ollicier I,mi justitie of, tijitelis het vooro,iderzoek, de red,ter-0,11,1,iss,iris op dielis i,orderi,W de

door deze gelt,eliste il,liditi, igeli.
288

Een toelichting op de wetswijziging wordt in de diverse Kanierstukken nauwelijks gegeven.
Weliswaar wordt in de nieniorie van toelichting van het wetsvoorstel 8911 opgemerkt dat
artikel  125f Sv in plaats treedt van  het bestaatide artikel  100  lid  3  Sv  en  dat het artikel slechts
betrekking heeft op verkeer dat 81 het verleden heeft plaatsgeliad, maar daar blijft het dan
ook bij. Leden van de buzondere colilmissie vall de Tweede Kanier is het opgevallen dat er
een tanielijk uitvoerige toelichting is gegeven op de telefoontap, maar niet op de inliclitin-
genplicht.289 Bovendien vragen de leden van de buzondere conmiissie zich at-wat de bedoe-
ling  was van de kanttekening dat artikel  125f Sv slechts betrekking heeft  op het verkeer  dat
iii het verleden heeft plaatsgehad.2" Het atitwoord van de regerilig 11,i(it als volgt:

'De ondergetekenden wijzen erop, dat dit artikel 125t-Sr bijna volledig overeensten# me
het bestaande artikel 100, derde lid, zodat het in hoofdzaak gaat oni een verplaatsing van
een reeds lang bestaande bepaling. Dat dit artikel slechts betrekking heeft op het verkeer

286  Op pagilia 6 rm de nieniorie van toelichtilig j,ati het wetsvoorstel 9419 werd niet zoreel woorden opge-
merkt dat van eeti dringende behoefie aan ailitisteren eti opnenien vai gesprekken (directe con7municatie)
als opsporing n iddel bu de strafvorderilig tot dusverre niet is gebleken en dat er dwingende redenen nioe-
ten zyn om een bevoegdheid aan de overheid toe te kennen waarbu buzonder diep in de persoonlijke
leretissfeer  ·ordt doorgedrongen. Wei is het,iiogelijk dat zich dwii,gende redeneii iti de toekonist nilleti
gaan roordoeti. De aRveging vati belatigen zal er dmi miders uit konien te zien, zo wor(it opgetiierkt.

28-  Wet ,·mi 7 april 1971, Stb. 1971, 180.
288 I,jet,i.
289  KI'lic,mikkcti U 1967/68,8911,9419, nr. 4, p. 3
290

Icle,11, nr. 4, p. 3.
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dat in het verleden heeft plaatsgehad volgt uit de tekst van het artikel: inlichtingen moeten
9291\\'orden gegeven  'ter zake  van alle  rerkeer hetwelk...  is geschied.

Daaniiee lijkt de kom afen lijkt artikel  125flid  1   Sv  enkel  een  vernuniniering  iii  te  holiden
zonder noemenswaardige gevolgen voor de opsporingspraktijk. Wat helaas niet uit het
antwoord volgt, is het feit dat de inlichtingetiplicht aati het begin van de jaren zeventig een
alidere werking in een gewijzigde telefoonoingevilig heeft gekregen. Dit heeti vooral te
111aken met de onistatidigheid dat de toeilliialige PTT geleidelijk aan is overgegiati het
telefooilnet te atitoniatiseren. De PTT verwacht een sterke groei van het aalital aboilnees en
van het telefoonverkeer als zodanig.292 Dit heeft als gevolg dat vatiaf 1962 iii heel Nederland
autoniatisch - dus zonder tussenkomst van een receptionist(e) - over het telefoomiet ge-
sprekken af ewikkeld kujuieti wordeti.293 Wat deze atitoniatisering iii de pritijk voor
opsporend Nederland betekend heeft, is in het vorige hoofdstuk waarin het opsporingsge-
richt aftappeti centraal stond uiteengezet. Toch wil ik op deze plaats kort aanhaken bij de
gevolgen vati het autoniatiseringsproces. Door de autoniatisering bezit een telefonist(e) in
tegenstelling tot eerdere jaren niet ineer een ititgebreide nieinvswaarde voor opsporings-
diensten. De inlichtingen die op basis van het nieuwe artikel 125f Sv verzaineld kuntien
worden, betreffen nu louter verkeersgegevens. Hierop bestaat een uitzondering.294

Conimunicatie die bij controle- en onderhoudswerkzaatizlieden (toevallig) opgevatigen
wordt door een telefonist(e) kan nog immer bij de uitoefening van de inlichtingenplicht
gevraagd en verzaineld worden door de daartoe bevoegde strafvorderlijke autoriteit.
Tijdens de Kainerbehandeling wordt niet zoveel woorden gesteld dat de gegevens die de
officier van justitie op grond van de inlichtingenplicht iii handen krijgt doorgaans niet betrek-
king zullen hebben op de inhoud van een gesprek.295 Daarniee blijft er een 1110gelijkheid
bestaan inhoudgegevens te verzamelen ten faveure van opsporingsdoeleinden. De tekst van
de inlichtingenplicht stgat deze niethode van gegevensverzaineliiig iii ieder geval niet in de
weg.

3.5     Onderzoek van verkeersgegevens in geavanceerde telecom-omgeving

3.5.1 Wet coniputercrin inaliteit (1993)

In de jaren tachtig en negentig zorgen diverse ontwikkelingen binnen de  telecoiimitinicatie-
onigeving ervoor dat de wetgever de uit 1971 daterende strafvorderlijke bepalingen betref-
fende het onderzoek van telecoiilinunicatie dient aan te passen. Zo wordt door de opkonist
vati nietiwe teleconltiitinicatieteclitiieken voorgesteld de redactie van de telefoontapbepaling
op een zodanige wijze aan te passen, dat naast telefoongesprekken ook atidere vornien van
teleconiniunicatie onder de reikwijdte van de opsporingsbevoegdheid vallen. Het oude
artikel heeft volgens de wetgever ami kracht ingeboet doordat zij tiog altijd spreekt over
'telefootigesprekketi'. Met de Wet cotiipittercritiiitialiteit wordt het object van de opspo-
ringsbevoegdheid definitief verruiliid  naar  alle  vortiien  van  teleconmiutiicatie.296  0111  dit  te

291  Katitersmkketi U 1969/70, tir. 4, p. 5
292    Raadpleeg teveils  <http://www.niusconi.,11>.
293   11,10,1.

294  Vergl. van den Hout 1989, p. 11
295  Vergl. Kametsmkke,1 H 1969/70, nr. 4, p. 4.
296  Wet,·an 23 decetiiber 1992 tot wijziging vati het Wetboek vati Strafrecht en het Wetboek \·ati Strali·orde-

ring iti verbatid niet de roortschrijdende toepassing rali inforniatierechniek (wet coniputercriniuditeit),
Sri,. 1993,33.
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bereiken wordt in de telefoontapbepaling voortaan gesproken van 'niet voor het publiek
besteind gegevensverkeer via de teleconlinunicatie-illfrastructizitr'. Het begrip 'telefootige-
sprekken' konit niet nicer tenig in de redactie van de telefoontapbepaling. Tegelijkertijd
wordt liet begrip 'allitisteren' vervangen door het ruuiiere en bovendien techniekonalhan-
kelijkere begrip 'aftappen'.

Een soortgelijke objectverruiniing blijkt wat betreft de inlichtingplicht niet noodzakelijk te
zijn. De bestaande redactie spreekt itntners over 'alle verkeer hetwelk door tlisseilkonist van
de instelling is geschied: De inliclitingenplicht is daannee, vanuit technisch OOgpitilt gezien,
afdoende neutraal gefommleerd. Wel vinden een aantal redactionele c.q. technische verbe-
teringen plaats waaniiee rekening gehoudeti wordt met de geprivatiseerde en geliberali-
seerde teleconmiimicatieonigeving. In tegenstelling tot de bestaande versie van de inlichtin-
genplicht heeft de nieuwe inlichtingenplicht niet latiger betrekking op een instelling voor
telefonie. Na inwerlatigtreding van de Wet computercriliiinaliteit ziet de gewuzigde redactie
van artikel 125flid 1 Sv er als volgt uit:

Iii  get,al  vitit  o, itdekki, ig op  lietercia,id,  t,m i  m i  ti listlrilf 11„1(in,oor  voorlopige  l ieclitei tis  is  toegelatel l  of p,1,1  het

misd« bedoeW iii aniket 138,1 vati liet Wetboek vati Strqfreclit, geeft ieder die it,er za,11,1 is bij tie limider
1„111  cle  coticessie  ,ils  becloetil  i,1 ,7,1ikel  3 ,  eerste  lid,  1•,111  cle  LVet  op  de  tetecoit,J,ittitic,itiet,oorzie,Ii,tgeit  (Stb.

1988, 520), terzake va,1 alle itiet t,oor liet ptibliele beste,Iide t,erkeer ticit ot,er de telecolii,11,1,1ic,itie-li frastnic-
ttitir lie ft pla,itsget,oikle,i m te,1 (1,111zie,i ,1,(1(in„111 het i,emioedm best,1,it £1,11 ile perd,witte er,1,111 liee  deelge-
limite,1. a,111 de o#gier va,i jtistitie, of tijile,is liet gereditelijle i,ooro,iderzoele, ailli de red,ter-co,1,11,iss,iris op

297
clials i,ortlerilig de door deze get,ritste i,ilicliti,tgeti.

De tekst van de itilichtingenplicht wordt hiema tiog enkele 111alen afkestenid op de turbu-
lente teleconilininicatieoizigeving, waarbij het iedere keer neerkomt op een opnieuw
aaiigepaste foniiulering van de geadresseerden vati de inliclitingenplicht.298 Op basis van het
Wetsvoorstel 1110biele teleconlmunicatie wordt tegelijkertijd voorgesteld het artikel niet
alleen tlit te breiden niet nieziwe geadresseerden, inaar de gehele bepaling op een andere
wijze te fonintleren.299 In jiuii 1994 treedt de bedoelde wet hi werking en ziet de redactie
van het opineuw geredigeerde artikel 125fSv er als volgt ilit:

Iii get„11 vu,i o,ittlekki,ig op  lieteril,1,id,  1,mi  ee,1 titistiriif 11„icin,oor 1,00rlopige  liecliteltis  is  toegel,iteli  of vitil  het
it,isdrijf, bellochi iii artiket  13841 va,1 liet Wetlmek l,ill' Strqfreclit k,ti, de oficier i,mi j,istitie Of, tijile,Is het
gereclitelijk tworoilderzoele, cle recliter-co,mitissaris ee,1 1,ortieri,ig  001 i,ilicliti,ige, i te i,erstre|el·te, i terzake 14111
alle i,erkeer dilt over de tele(01,1,111,iticatie-i,friatnictimr of ot,er ent tele'coi,i, mt, ticatie-i,irclititig die ii'orilt
aciligeit,elid 1,001 die,isti,erlelii,19,1,111 liet pitbtiek, heeft pia,itsget,olitle,i eli teit ,i,111ziel, 11,1,1,1„iii liet t,entioede, i
bestaat, dat de ,•er,lad,te eraal, 1,«ft cleelge,im,%11. 300

297  Stb. 1993,33.
298  Zie ook Koops 2002, p. 117.
299  K,1111('Eatkkcli 11 1993/94, 23 +44, nrs. 1-2. Wijzigilig \211 de Wet op de teleconmizulicatievoorzieningen,

het Wetboek van StraBecht en het Werboek van StraR·ordering in verband nlet de doorbrekhig vaii het
exclusieve recht vmi de concessiehouder iii hoofdzaak door tiuddel van de itivoering van een geliniiteerd
vergininingenstekl voor specifieke vomlen Vati opetibare niobiele teleconinnuiicatie (1110biele telecotii-
iliumcatle).

300   Wet van  16 jitni 1994, houdende wuziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wet-
boek van Smtfi:echt en het Wetboek rmi Strakordering in verband niet de doorbrekilig\·mi het exclisieve
recht van de coticessiehouder in hoofil,ank door nliddel van de invoering van een gelitiliteerd vergruinin-
gelistelsel voor specifieke romiell ,·an openbare 111obiele teleconmitulicatie (mobiele teleconuinulicatie),
Stb. 1994,628.
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Metz kati stelleii dat niet deze nieuwe wijze vati redigereti het wetsartikel als een opspo-
ringsbevoegdheid gefortiiuleerd wordt, waar het voorheen als een inlichtingenplicht van de
aalibieder vati telecotiltnimicatie verwoord werd.301 Verder stgat er iii eeii apart lid voor het
eerst afzotiderlijk omschreven tegen wie de genoenide vordering gericht kati worden.
Artikel 125flid 2 Sv bepaalt in dit verband:

De t,orde,ilig, becloeld i,i het eerste lid, lea,1 1,wrde,1 gericlit tot ieder die ti,erkz,1,1,11 is bij ee,1 lioit,ler die op

gro, id vati de I\'et op de teleco,11,1111,ticatiet,oorzie,zilige,1 optreetit krachte,is:
a.   eeit imicessie (its bedoeW i,1 <irtileet 3, eerste liti, 241,1 die Ii,et,
b.   eeti t,e' 11,1,1itig als 1,edoeld  i,t artikel  13,1 of ee,1  tijdelijke t,e,Nitlittitig i,6 bedoel,1 iii a,likel  13i 1,(11

die ti,et, e,t
c.   ee,1 illitclitigilig (16 betioetil iii hoofdsti,k III 1,(111 die 11'et, i,tilie,i da,iritij ee,1 teleco,mitit,iicatie-i,iticli-

ti,ig it,ort/t actige, le,id 1,00, dielisti,ede,lit,g aai, het pitbhek.302

Eeti nieuwe geadresseerde wordt tot slot nog in het tweede lid nog toegevoegd bij Wet van
21 februari 1997, houdende wijziging van de Wet op de teleconuntinicatievoorzieningen en
het Wetboek van Strafvordering iii verbatid met de volledige wederzijdse erkenning van
goedketiringen van randapparatuur en van apparattiur van satellietgrondstatiotis.303 Daarbij
wordeii de onderdelen (b) en (c) vernitiimierd tot (c) en (d) en werd het onderdeel 'een
infrastructiturvergunning als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van die wet' iii onderdeel (b)
opgenoinen.304 De soorten strafbare feiteii waarvoor de inlichtiligenplicht 111ag worden
gebruikt zijn onder de Wet coniputeraiminaliteit grotendeels onveratiderd gebleven. De
inlichtitigenplicht kati ingezet wordeii bij ontdekking op heterdaad of tegen een iizisdrijf
waarvoor voorlopige hechtenis toegestaan is. Naast deze twee oude toepassingsvoorwaarden
wordt artikel 1382 Sr als afzonderlijke toepassingsgrondslag toegevoegd. Dit artikel stelt
coinputervredebreuk (hacken) strafbaar.

Tijdens de Kainerbehandeling van het wetsvoorstel Coniputercritninaliteit vragen de ledeii
van de PvdA-fractie  zich  at- of de vorderingen  van de officier van justitie (of rechter-coin-
missaris) op grond   van  de   artikelen   125£- en   125g Sv gebonden   zijn   aan   vonnvereisten   of
terliiijtien.305  De niinister  nierkt  op  dat er  geeti  vortiivereisteii  of temiijnen gelden voor de
artikelen  125f en 125g Sv.306 Kennelijk is het niet relevant hoe lang het geleden is dat de
verkeersgegevens voor de concessiehouder beschikbaar kwanien. Onder de Wet coniputer-
critilinaliteit kan er bijgevolg verrassend lang gespit worden in de elektronische bestanden,
registers of papiereti dossiers van telecoinmunicatievatibieders 0111 allerhande verkeersgege-
vens te achterhalen. Tot vaststelling van de bijzondere privacyrichtljn307 en de daarop deels
afgestenide Telecoin iitinicatiewet uit 1998 08 wordt deze 111ili of inter onbeperkte
terugwerkende kraclit van rechtsvorderingen niet ingeperkt of weggenoinen door privacy-
regels. Mogelijk zijn de strafvorderlijke instanties bij de praktijkuitoefening van artikel 125f
Sv afhankelijk geweest van bedrij6huishoudelijke of -econoinische niotieven van de  toen-

301 Vergl. Koops 2002, p. 116-117.
302  Wet vati 16 jimi 1994, Stb. 1994,628.
303 Stb. 1997,124.
30-1 Sd,. 1997.124.
305  K,Ille,smkke,i U 1990/91, 21 351, tir. 5, p. 21.
306  Killiersmkke,i U 1991/92,21 551, tir. 11, p. 24.
30- Richtlijii 97/66/EG, PbEG L 24/01.
308    Stb.  1998,  610  (Wet)  en  Stb.  1998,  664 (Besluit) Artikel  1  o,ider f van het besluit bepaalt i,iet zoveel  woor-

den dat de niem, e privacyregets, zoals getnipletiienteerd  in hoofistzik  11  Tw, niet ingatig fali  15 deceniber
1998 in werking treden
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nialige  telecommunicatieaanbieders  of eventitele technische moeilijkheden 0111 tot  langdu-
rige historische gegevensbewaritig over te gaaii.

3.5.2 Reikwijdte 'alle verkeer'

Tijdens de Kanierbehandeling van het wetsvoorstel Coniptitercriliiinaliteit wordt door de
CDA-fractie gevraagd wat de clausule 'alle met voor het publiek besteinde verkeer' in-
houdt.309 De leden  van  de PvdA-fractie vragen  zich  in dit verband  afof deze zinsnede  ook
het oproepen van een nummer bevat zonder dat er een inhoudelijke conununicatie heef
plaatsgevonden.310 De toennialige minister antwoordt als volgt:

'De leden van de CDA-fractie vragen naar de betekenis van de term <alle niet voor het
publiek bestenide  verkeer>. De leden  van de PvdA-Iractie  vragen  in  dit  verband  of het
oproepen van een nuninier zonder dat it houdelijke conuiiunicatie heefi plaatsgeronden,
ingevolge de \vorgestelde bepaling de PTT verplicht tot inLrniatie\·erstrekking. Het is
niet relevant of het gaat 0111 interactief verkeer of- eenrichtingsverkeer. Eventiiin is \'ati
belang of inhoudelijke conuiiunicatie heeft plaatsgevotiden.  Het verkeer kan mede be-
staan uit de overdracht ria de teleconmizinicatie-infrastructuur van signaleti waartiiee eeii
ander \\'ordt opgeroepen.

,311

Uit het antwoord van de minister volgt dat telecotiliminicatiepogiligen onder het bereik van
de inlichtingenplicht ex artikel  125f Sv vallen. Oproepgegevens worden daannee door de
minister geaclit onder de reikwijdte van de opsporingsbevoegdheid te vallen. De ininister
overweegt kort daarop dat oi,troepgegevens nornialiter buiten de reikwijdte van de inlichtin-
genplicht vallen. Oindat oinroepgegevens over het algenieen geadresseerd zijn aan een
algeiijeen of beperkt publiek vallen deze gegevens ten gevolge daarvan niet onder  de reik-
wijdte van de inlichtingenpliclit. Is er echter sprake van een opname van een voetbalwed-
strijd die via de telecotilliizinicatie-infrastructitur vanuit het stadion wordt verzonden naar de
0111roepvereniging, teneinde op een later tijdstip als televisieprogramnia te worden uitge-
zonden, dan kunnen er verkeersgegevens bij het betreffende transactieproces gegenereerd
worden.312 Daarniee kati het iii soiinizige gevallen dus voorkoinen dat 'oinroepgegevens'
buiten de reikwijdte van de Mediawet valleii, maar wel onder het bereik van de intichmi-
getiplicht ex artikel 125f Sv vallen.  In de nota naar aanleiding vati het eindverslag geeft de
ininister nog wat nieer inforniatie over de strekking vati de inlichtingenplicht:

'Artikel 125fS,· gaat over verkeersgegevens: Frvie heeft wanneer met \,ie gebeld. Deze ge-
gevens worden door de PTT niet het oog (op) het optiiaken van een rekening voor de
abonnee rastgelegd. Artikel 125f Sr biedt justitie de mogelijkheid van gegevens die in het
verleden zijn vastgelegd, kennis te nenien. Artikel 125g Sv gaat over inhoudgegevens. De
inhoud van de gesprekken - in de toekonist de inhoud van teleconimunicatie - komt ter
beschikking van justitie. De niogelijkheid bestaat nadat de beschikking tot aliappen is ge-
geven en kan dus slechts 1·erken voor nadien. Anders dan bij artikel  125f is er dus geen
terugwerkende kracht. ,313

30)9 Ka;,te,snikke,i Il 1990/91,21 551, nr. 5, p. 21.
310 De Kamerleden verwuzen in dir verbmid i,aar artikel 125g Sv (telefoontap) iii plaats vmi het door heii

beoogd artikel 125f Sv (verkeersgegevens). Kmersmkkat U 1990/91,21 551, nr. 5, p. 21. Ter ondersteu-
nitig vati  deze  be\it*ling kati opgenierkt worden  dat het adjectief'alle'  niet  in de redactie  van  het\·oorge-
stelde artikel 125g Sv voorkomt. Ook de nunister gaat uit ;'an een kentielijke verschruving en anticipeert
hierop in zijn 111eniorie van anm·oord.

311  Kuiteisttikkeit U 1990/91,21 551, nr. 6, p. 41.
312 Vergl. Ko,iersotkkei, H 1990/91,21 551, nr. 6. p. 14.
313  Kamelsmkke,i U 1990/91,21 551, nr. 11, p 9.
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Uit deze bewoordingen kati afgeleid worden dat de inlichtitigenplicht in ieder geval het
verzainelen vati historische inninnergegevens bij (vaste) telefonie 0111vat. Deze telefooti-
1111111111ers worden opgeslagen door de latidelijke telefootiaanbieder (destijds de PTT) voor
factureringsdoeleitiden. Wil jlistitie  toekonistige inhoudgegevens onderscheppen,  dati is inen
aaligewezen op de tapbevoegdheid ex artikel 125g Sv. De inlichtingenplicht ziet toe op
inhotidloze tralisniissiegegevens die inzicht verschaffen over afgewikkeld (bel)verkeer en die
voor factureringsdoeleinden opgeslagen zijn. Onidat de wet spreekt van het teclilliekonaf-
hankelijke wetsbegrip 'alle verkeer' kiinlien tevens inhotidloze tralismissiegegevetis bij
midere vornien dali vaste telefonie gevorderd worden. Deze opvatting strookt illet het feit
dat de zwaardere tapbevoegdheid intiiiddels op alle vonlien van telecoillinunicatie kali
toezien, en het iii dit verbatid vreenid zou zijn ilidieii de lichtere bevoegdheid tot het
vordereti vati inhotidloze transi11issiegegevens Zich Zou beperketi tot telefoonnitizitiiers bij
vaste telefoiiie. Daaretiboveti vomit de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingeti sinds
lange tijd een steunbevoegdheid van het opsporingsgericht tappen. Deze steuti beperkt zich
11iet tot het a#appen vati telefoongesprekken, 111:Iar strekt zich uit tot alle vornien van
telecominunicatie. Op de ondersteunende rol wordt later dieper ingegaan.

0111dat volgens de bewitidsniati ook oproepgegevens onder de reikwijdte van de inlichtiti-
genplicht vallen, ineen ik dat historische gegevensverzanieling zich niet uitsluitend uitstrekt
tot verkeersgegevens opgeslagen voor factureringsdoeleinden. Oproepgegevens zijii imtners
niet noodzakelijk voor de facturernig, inaar worden wel bedrijfsinatig geregistreerd door
telecominunicatieaanbieders voor alidere doeleinden.  Het is overigens niaar de vraag of de
toeilliialige minister zicli dit gerealiseerd heeft.314 Andersoortige bedrij doeleindeti, zoals
fraildebestrijding of operationele doeleinden maken het vorderen naar inlichtiligen over
afgewikkeld teleconlimmicatieverkeer tevells 1110gelijk.

3.5.3   Toekonistige gegevensverzatneling

Ondanks het kit dat er gedurende de Kainerbehandeling van het wetsvoorstel Computer-
critninaliteit niets opgetiierkt wordt over de technische inogelijklieid naast historische
verkeersgegevens ook toekonistige gegevens te verzatnelen, worden laatstgenoeiiide gege-
vens in die periode op ruinie schaal verzanield door opsporend Nederland. Enigszins curieus
is (lit wel, omdat de wettekst van de strafvorderlijke bevoegdheid het uitdrukkelijk heeft
over verkeer dat heeft plaatsgevonden en waarvaii het vernioeden bestaat dat de verdachte
eragn heeft deelgenoinen. Hierdoor lijkt ilit de redactie ondubbelzinnig voort te vloeieti dat
het bij het onderzoek van verkeersgegevetis dient te gaan 0111 inlichtingen over afgewikkeld
teleconiniunicatieverkeer. Dit volgt dienovereenkonistig gedurig uit de parlementaire
geschiedenis van de opsporingsbevoegdheid. Desondanks worden er toekonistige transmis-
siegegevens (zonder inhoud) verzameld bintien de opsporingspraktijk. De vordering van de
officier van justitie heeft in dergelijke gevallen geeti terligwerkende kracht,  niaar ziet toe op
itilichtiligen over teleconmiunicatieverkeer die tijdens de vordering tot afgifte (nog) niet
bestaan  en  bugevolg niet bedrij fsinatig verzanield of venverkt zijii  voor Eictureringsdoelein-
deii.

PRINTEN EN SCHADUWSEMAFOON
Valid de jaren tachtig van de vorige eetiw bestaat de techniek van het 'printen' waarlnee
uitgaande en binnenkoniende  telefoonnuintiiers  bij  teleconltillmicatie of pogingen daartoe

314 Vergl Koops 2002, p. 117.
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op een betrekkelijk eenvotidige wijze techizisch opgevangen kinitien worden door tele-
conimunicatieaanbieders om vervolgens via een printuitdraai op schrift vastgelegd te wor-
den. De Nederlandse teleconmnmicatieaanbieders inaken van deze techniek gebruik voor
allerhande bedruGdoeleinden, zoals 6cturering, fraudeopsporing of oneerbare activiteiten
bitmen het eigen telefooilnetwerk. De opsporingsdiensten realiseren zich dat deze verza-
nieltechniek ook handig kan zijn voor bepaalde opsporingsdoeleinden en wensen te profi-
teren van de aatiwezigheid van de prilittiiethode. Daarbij dient opgenierkt te worden dat in
het geval de ilietiwe techniek ingezet wordt voor opsporingsdoeleinden een telecoiiwiuni-
catieaatibieder iii opdracht van justitie een printerplaat op een specifiek punt bitmen het
telefoonnetwerk dient te plaatsen waarniee binnenkomende of uitgaande telefoongesprek-
ken van een bepaalde telefoongebruiker technisch opgevaligen en geregistreerd kimnen
wor(len.315 Een printerplaat is (in die tijd) geen vast onderdeel van het operationele gedeelte
van het telefoonnetwerk. Het telefoonnetwerk wordt bij de uitoefening van de inlichtin-
genplicht in conibinatie niet het 'printbevel' technisch aatigepast aan de specifieke verlangens
van justitie. De nieuwe opsporingstecliniek staat binnen opsporingskringen ook wel bekend
onder de naani 'printen' ofwel 'printertap'.316

Daarnaast bljkt de opsporingsgerichte inzet van een schaduwsemafoon een handig 111iddel
0111 toekonistige verkeersgegevens te verzanielen. Er wordt op vordering van justitie een
seniafoon ter beschikking gesteld aan de betrokken opsporingsdiensten. Deze staat in ver-
binding niet het netwerk van de teleconmiunicatieaanbieder. Oproepgegevens tussell
seniafoons kiitinen door de teleconimunicatieaanbieder onderschept en doorgeschakeld
worden naar de schaduwseniafoon in handen van de opsporingsdiensten. Deze zien op de
display van het mobiele eindapparaat wat opgeroepen wordt. De oproepgegevens beperken
zich in die periode tot nunlniers of codes. Intussen bestaan er seniwoons waarniee ook
inhoudgegevens overgedragen kitnneti worden, vergelijkbaar met SMS bij niobiele telefo-
nie.317 Op basis van deze nieziwe verzanieltechnieken wordt het voor de opsporingsinstanties
mogelijk 0111 over toekonistige telefoonnimlinergegevens te beschikken. Op liet 1110111ent
dat de vordering tot gegevensverzanieliiig door de o cier vanjustitie ofrechter-comniissaris
gedaan wordt aan de telecotimmnicatieaatibieder bestaan de gewenste printgegevens of
oproepgegevens (nog) met.

POSITIONERING BINNEN ONDERZOEK VAN TELECOMMUNICATIE
De vraag luidt of de twee nieuwe verzanieltechnieken binnen het onderzoek van telecom-
inunicatie gepositioneerd kunnen worden. De bevoegdheid tot het vorderen van inlichtiii-
gen over teleconinitinicatieverkeer ziet i111111ers, zo is hiervoor gebleken, op het eerste
geziclit loitter toe op historische gegevensverzmneling terwul met de printertap en de
schaduwsemafoon, bezien vanaf het moment  vati de rechtsvordering, toekonistige gegevens
verzanield worden. De teleconinitmicatietap ziet toe op het technisch onderscheppen en
opne111en van toekoiiistige inhoudgegevens en kati alleen binnen een gerechtelijk vooron-
derzoek plaatsvinden op bevel van een recliter-conimissaris. Het lijkt daarniee op het eerste

315 Op her tiionient dat de vordering door de daartoe bevoegde straf\,orderlijke itistanties wordt ingesteld -

waarbij regelijkertijd ter ititvoerilig vati deze vorderilig een priliterplaat op her PTT-nem·erk geinstalleerd
 ·ordt - bestaan de gewenste gegevens nanielijk nog niet.

316 Zie hiertoe het stenografische \·erslag van ellkele opellbare verhoren vall de Parlementaire eliqridteconinlis-
sie, in het bijzonder de openbare verhoren van 18 september 1995 nrs. 22 (vall Looijen en vati Teglingen)
en 23 (F.C.V. de groot) als ook HR 15 maart 1994, NJ 1994/511.

31- Raadpleeg voor nieer infomiatie over oproeps\·stenieti (zoals pagers, senmfoons, btizzers, niaxers of
messagewatches) <http://www.xs,4211.nl/-respub/afluisteren/HEt8.htni>.
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geziclit probleniatiscli, ZO niet oninogelijk, de nieuwe opsporingsinethoden onder een vm
de genoenide wetsartikeleti te positioneren. Bovendien verschilt de wijze waarop prilitgege-
veiis ofoproepgegevens verzameld worden dag en nacht van klassieke gegevensverzatiieling.
Iii het geval van ee11 printertap dient eeti priliterplaat op vordering van Opsporiligsdiensten
gellistalleerd te worden voor opsporingsdoeleitiden. Ook iii het geval van de itizet van een
schaduwseniafoon wordt afgeweken van de norniale bedrij6agenda van teleconitiituiicatie-
aatibieders. Dit levert (inogelijk) een zwaardere belasting voor teleconitiituiicatieaanbieders
op omdat zij hitii operationele werkterreiti dietieti te verntiineti en daannee buiten hiui
bedrijRniatige kader dienen op te treden. Dat er gebruik wordt getilaakt van eeli (incidenteel
toegepaste) bedrijhtecliniek doet hier niets aan a£ Beide opsporingsteclinieketi veroiiderstel-
leti dat er een tecliliisch aatisluitpiint gezoclit wordt waarop een printerplaat of schaduwse-
ind-0011 gekoppeld wordt. Dit kan nieer niankracht vereisen, technische aanpassing van het
netwerk vereisen of hogere kosten voor de telecotillinmicatieaanbieder met  zich  nieebren-
gen. Aan de andere kant leveren de verzaineltechnieken een niinder zware itibretik op de
persooiilijke levenssteer van burgers op daii het opsporingsgericht aftappen waarbij tele-
cotimninicatie onderschept en opgenoinen wordt en lijkt de juiste plaats bitlnen het gel-
detide juridisclie kader van het onderzoek van telecoiniminicatie tiioeilijk aatiwijsbaar.
Vrieze 111erkt in 1983 het volgende op over de mogelijke positie vati het opsporingsgericht
printen van ntunniergegevens in ons strafbestel:

'Artikel  125f Sv belet slechts van een PTT-er te vragen dat hij justitie stelselniatig op  de
hoogte houdt onitrent degenen die gedurende een bepaalde toekonistige tijd doorabon-
neeJanssen uit Ons Dorp zullen worden gebeld. Dat neenit niet weg, dat het plaatsen van
eeti  printer(plaat), die registreert niet welke  aansluitingen  telefoilische contacten ontstaan,
nog altijd de roorkeur geniet boven een tap. Als het er alleen niaar 0111 gaat, vast te stellen
ofbevestigd te krijgen, met welke personen een verdachte telefonische contacten onder-
houdt en  (zodoende)/of het  van een  tap te verwachten nut in te schatten, rechn·aardigen

de  al  genoenide  overwegingen  van effectiviteit en subsidiariteit het (vooralsnog)  af te  zien
,·ali een tap.  Maar dati illoeten r\'el op  grond van artikel  125FS,· itilichtingen gevraagd

(lees; ger·orderd) kunnen worden over telefoonverkeer, zodra dat heefi plaatsgehad en

1110eten, teneinde die inlichtingen volledig en betrouwbaar te doen zijn, roorbereidings-
hatidelingen (als het plaatsen rati een printer(plaat) niet het oog op toekonistig telefoon-
verkeer) aativaard worden. ,318

Het is niij niet dizidelijk wat Vrieze hier precies voor ogen staat. De auteur lijkt beducht te
zijii voor een al te progressieve toepassing van de tapbevoegdheid en lijkt ili liet verlengde
hiervan te oppereii dat de itiliclitingenplicht de opsporingsgerichte installatie van de printer-
plaat, als voorbereidingshandeling voor de betrouwbare afweging al dati met over te gaan tot
de ilizet vati de tapbevoegdheid, inogeluk nioet niaken:19 Ondaiiks de wens van de autezir
tot terughoudendheid bu de toepassing van de zwaardere tapbevoegdlieid wordt niet de
daadwerkelijke iiizet van de nieuwe opsporingstechniek vati het 'prititen' het tegetioverge-
stelde bereikt. De illinlinergegevens die uit de printerplaat volgen, leveren iedere keer een
goede eii tegelijkert d betrouwbare indicatie op dat de verdaclite over het af te luiste-

320
reti/tappen nutiliner zal gaan spreketi. Na de itizet vaii de pritittechniek zal nomiaal
gesproken de initi of nieer vanzelhprekende inzet van de aftapbevoegdheid volgen. Kort
voor Vrieze geeft Myjer, toeilliialig rechter-cointiiissaris te Ziitphen, een uitvoerige be-

318  G. Vrieze, 'De telefoontap eti de RC', Nt'deduicts./linisteliblic/, 1983, afl. 40. p 1277-1992.
319  Vergl. \·an deti Holit 1989, p. 12.
321,    De  opsporingsdietiste,1  zon  liiet  nieer afhalikelijk  vali  de  adliiillistratie  vali  het  telefoonbedrij£
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schrijving vati de Zutphense prpktijk betreffende het onderzoek vati telefoongesprekken. 321

De auteur nierkt in zijn betoog op dat er geen noenienswaardige verschillen bestaan tussen
de wijze waarop binnen de Zutphense praktijk afgetapt wordt en de overige arrondisse-
nienten. Uit de beschrijving die de rechter-comlilissaris geeft, volgt dat de itilichtingenplicht
iIi de toenliialige opsporingspraktijk slechts een beperkte rol heeft:

'In de praktijk „·ordt bij de aansluiting van de tap, in de telet-ooncentrale ook een zoge-
naatiide printerbatid aangebracht, waaruit kati worden afgelezen met \\-elke telefoonaan-
sluitingen vanaf de afgeluisterde aansluiting wordt gebeld. Te verdedigen ralt dat de
rechter-coniniissaris hien'oor [aanbrengen van printerplaatl een aparte beschikking 111Oet

,322nenien ex artikel 125fSr

Uit bovenstamide passage volgt dat het opsporingsgericht printen in het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeinv 'ineelift' niet de uitvoering van een concreet tapbevel. De ilizet
vati de pritittechiziek heeft kennelijk met (!anger) tot doel een beslissing van de rechter-
cotillnissaris 'uit te lokken' voor de al dan niet gewexiste inzet van de zwaardere tapbe-
voegdheid:23 Validaer dat wellicht ook de populaire term prilitermp gebezigd wordt: het
printen geschiedt hoofdzielijk ter ondersteuning van de uitvoering van een afgegeven
tapbeschikking en heefi daannee vooral een rol van betekeizis binneii een gerechtelijk
vooronderzoek. Een zelfstatidige afweging voor de inzet van de inlichtingenplicht, iii het
bijzonder de prititmethode, wordt niet geniaakt in de toeimialige opsporingspraktijk, althans
niet in Zutphen en omstreken. Myjer ziet argumenten voor het verplicht stellen van een
zelfstandige vordering bij de inzet van de printinethode, niaar noenit deze argtmienten
helaas iliet.

PRINTARRESTEN

Vanaf de jareii negentig van de vorige eeziw verschitift gaaiideweg de rol van het opspo-
ringsgericht priliteii. Uit het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 1994, NJ 1994, 511
volgt dat de printertap een strafi,rocesrechtelijke rol bititen het gerechtelijk vooronderzoek
heeft gekregen. De printgegevetis lifteti ketilielijk niet ineer alleen mee op basis van een
tapbeschikking, niaar worden ook gescheiden gevorderd op basis vAn de inlichtingenplicht
ex artikel  125f Sv.  Hier worden de belangrijkste punten van het arrest inhoudelijk weerge-
geven. De verdediging van de verdaclite betoogt iii hoger beroep dat het bewijs tegen zijli
client, voor zover afkonistig van via zijn telefoonmislititing gevoerde en aiketapte telefoon-
gesprekken, onrechtinatig is verkregen. De raadsinan voert daarbij aan dat het rechttiiatig
verkregen bewijsmateriaal uit de telefoontaps en de latere verklaringen van zijn client het
directe gevolg zijn vali eeii eerder toegepaste oilreclittiiatige prititertap eii derhalve aalige-
merkt dienen te worden als 'verboden vruchten'. Oin deze reden inag het verkregen bewijs
volgens de raadmian met nieewerken tot het bewijs tegen zijn client. Het Haagse gerechts-

hof verwerpt het venveer van de raadsnian en baseert zich daarbij kennelijk op de zoge-
naanide Schutznonnleer door als volgt te overwegen:

321  M\·jer 1983, p. 318.
322  M jer 1983, p. 319, noot 13.
323 Vergelijk de volgeiide overweging \·an de Parlenietitaire etiqu6teconititissie: 'Er is geeti duidelijk beeld

olitstaati op grond ran welke criteria over het afgeveni,m een tapnlachtigilig wordt beslist. Algetiietie (m
enigszhis vage) rechtsbeginseleti :tls propornotialiteit en subsidiariteit spelen eeii rooraanstamide rol.' (Bron
'Inzake opsporilig on-litie'). Het volledige rapport vaii de etiquaeconniiissie opsporingsniethoden en het
Ruksrechercherapport RCID Ketinenierland.
Bijna 5500 bladzijden, niet een full-text zoekniogelijkheid,
raadpleegbaar op <http://www.burojansen.iiI/ aa/bl_3_4.httii>.

114



3. STRAFVC)RDERLIJK ONDERZC)EK VER.KEER>,(.E(.EVENS IN NEDER-LAND

'Dit ver\\·eer faalt reeds op de grond dat de door de raadstiwi gestelde not:nischendilig, zo
daarvan al sprake zou zijn, niet strekt tot bescheniiing van een in rechte te respecteren
belang ran de verdachte.'

De raadsmati is het niet eens met de overwegingen van het liofen stelt cassatie in. In cassatie
wordt het volgende opgeinerkt door de verdediging:

'De concltisie nioet zijn dat de (printer)tep een inbreuk oplevert op het pri\·6-le\·en en
onder de rechtsbescherniing van artikel 8 EVRM valt, aldus Taste rechtsprnk rmi het Hof
inzake Klass, Malone en Kruslin. Daan,oor nioet een voldoende wettelijke basis en een
lilillilliale rechterlijke toetsing in het nationale recht aanwezig zijn. De printertap ex arti-
kel 125f Strah·ordering voldoet hieraan niet en had onder artikel 125g Strafvordering
nioeten worden gebracht, dus na vordering van een gerechtelijk zooronderzoek en niet
toestenlniing  van  de rechter-conimissaris.'

Hier wordt door de verdediging aatigevoerd dat een printertap (in het licht van vaste Euro-
pese rechtspraak) niet op basis van artikel  125f Sv uitgevoerd kan worden. De itilichtingen-
plicht is te licht oin een inbretik op de persoonlijke levetissfeer te kinitien legitinieren.
Daarvoor bevat de strafprocesrechtelijke bepaling te weinig procedurele waarborgen voor de
gedupeerde. Een printertap kan volgens de raadsnian wet op basis van de tapbevoegdlieid en
billnen het daaraan gekoppelde nonziatieve kader uitgevoerd worden. Maar dat is in deze
zaak niet gebetird, aldits de raadsinan. De vraag of, en zoja op welke plaats, de techniek van
het printen bintien het wettelijke reginie van het onderzoek vati telefoongesprekken geposi-
tioneerd kali worden blijft met dit arrest helaas (nog) onbeantwoord. De Hoge Raad is
nainelijk van mening dat een juiste interpretatie van de eerder genoenide Schittznormleer
[men kan geen beroep doen op een tionii die voor een alider is geschreven] een uiteinde-
luke rechtniatigheidtoetsing op het gebied van toepassing van de printertap iii deze zaak in
de weg stait. De Hoge R.:tad overweegt als volgt:

'(...) indien al sprake zou zijn van een onrechtmatige vordering en verstrekking van in-
lichtitigen als bedoeld in artikel 125f S\· (...) illet betrekkitig tot telefoonverkeer \\ aaraati
„:as deelgenonien  door een ander of anderen  dan  de  verdachte  ( . . . ) die enkele onistan-
digheid niet nieebrengt dat inbreuk is geniaakt op een rechtens beschernid belang van de
verzoeker. (...) Het Hof heeft niet vastgesteld dat op de be ·eerdelijk onrechmiatige vor-
dering als bedoeld  in evengenoemd art.  125f Sv inlichtingen zijn verstrekt oiiitrent tele-
foonverkeer w raan is deelgenomen door de verdachte De Vr. 424

Tot een rechtinatigheidtoetsing van de printertap konit het een paar niaanden wel in de
zogeheten XTC-zaak.325 Daarin wordt wat betrek de opsporingsgerichte inzet van een
printapparaat door de verdediging van de verdachte opgenierkt dat alleen de rechter-com-
111issaris een inachtiging tot printen niag geven onidat (a) ten tude van de inwerkingtreding
van het oude artikel 100 lid 3 Sv de technische mogelijkheid 0171 te priliten nog niet bestond
en de wetgever initsdien niet heeft voorzien dat het geven van inlichtingen simultam en
printinatig kan geschieden en (b) onidat zoals blijkt uit de wettekst van de ililichtingenplicht
en de wetsgeschiedenis daarvan de inlichtingetipliclit intsluitend betrekking heeft op 'verkeer
in het verleden', terwijl een printer ook gegevens registreert over verkeer dat in de toekonist
zal plaatsvinden.
Hier wordt voor het eerst betoogd dat de inlichtingenplicht niet legitinieert tot het vorderen
vaii toekonistige gegeveiis, wat volgens de verdediging ZOWel ilit de tekst van artikel 125fSv

324  Hit. 15 iiiaart 1994, NJ 1994,511, r.0.6.3 en 6.4.
325  Hof Anisterdmii 9 jitni 1994, NJ 1994, 19 709-710.
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als uit de wetsgeschiedenis van de inlichtingenplicht duidelijk volgt. Wel is de raadsinati vati
mening dat de tapbevoegdheid afdoende wettelijke grondslag biedt voor de ilizet vaii eeti
prititertap.  Het Atiisterdanise  hof komt echter met  een ititvoerige, niaar tegelijkertijd  op-
nierkelijke weerlegging van het betoog van de raadsnian. Daarbij wordt eerst eeti nadere

afbakening van de reikwijdte van de inlichtingenplicht als zodanig gegeveii:
'In de praktijk wordt door de rechter-conmiissaris regehiiatig in een gerechtelijk vooron-
derzoek, al dan niet tegelijkertijd niet een niachtiging tot afluisteren van telefoongesprek-
ken, en door de oficier van justitie regelnlatig in een strafzaak, waarin nog geen gerech-
telijk rooronderzoek is ingesteld, opdracht gegeven aan personen,  -erkzaani bij de PTT
(instelling van telefonie), oni informatie  te  verstrekken  aan  de  opsporingsambtenaren  ter-
zake van dat onderzoek, in het bijzonder betreffende de telefoonaansluitingen, via welke
contact niet een bepaalde telefoonamlsluiting wordt gezocht respectievelijk met welke
ranafdie bepaalde telefoonaansluiting contact w·ordt gezocht, alsniede, indien het contact
tot stand is gekonieti, de duur \·an dat contact. ,326

Na vastgesteld te hebben wat voor soort inhoudloze gegevetis (vaii oudsher) otider de
reikwijdte van de inlichtingenpliclit vallen, wordt aatigehaakt bu de nieziwe opsporingstech-
niek vati het prititen. In dit verband merkt het Anisterdanise hofliet volgende op:

'Door de technologische ontwikkeling is het inogelijk illet behulp ,·ali een zogeheten
printer, geplaatst op een telefoonaansluiting, de hien»or genoeinde gegerrns rechtstreeks

te registreren. Iii verband hierniee wordt bedoelde opdracht van de rechter-conmiissaris
onderscheidenlijk de o cier ran justitie ook wel gegeven in de vorni van een opclracht
gege\·ens, die de printer kan registreren, bij r,ijze van printeruitdraai ami de opsporings-
anibtenaren ten behoeve van het onderzoek beschikbaar te stelleii. Anders dan de raads-
mai heefi gesteld, registreert eeii printer iliet ook gegevens over (teletonisch) \'erkeer dat
in de toekonist zal plaatsvinden. De printer op een telefoonaitisluiting registreert slechts
gegevens betreffende een gebeurtenis op de telefoonaansluitiiig, reagerend op die ge-
beurtenis, hetgeen nieebrengt dat de te registreren geger·ens niet rooraf of siliiultaaii,
niaar eerst (011middellijk) nadat die gebeurtenis, worden vastgelegd. (...) De \rettekst, die
-  voor  wat betreft  de  o cier van justitie - inhoudelijk gelijkluidend  is aan de tekst  van  de

oorspronkelijke „-etbepaling zin artikel 100 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering
van 1926, verplicht een ieder, die werkzamii is bij een instelling van telefonie aan de 06-
cier \·an justitie op diens vordering de gezi·enste inlichtingen te verschaffen onitrent - naar
de raadsniaii terecht heeft opgemerkt - telefoonverkeer dat heeft plaatsgehad, maar belet

,32-geenszins dat de offcier vali justitie de vordering ter zake reeds roorafdoet.

Hier wordt de reikwijdte van de inlichtingetiplicht op een verrassende en tegelijkert d
creatieve wijze opgerekt tot toekomstige gegevensverzatneling, al ziet het Ainsterdatiise hot-
dit kennelijk anders.  Saniengevat  is het Ainsterdanise gerechtsliof van inening dat de inzet
van een printapparaat voor opsporiligsdoeleiti(len op basis van de inlichtingenplicht mogelijk
is. Daarenboven wordt aangevoerd dat niet het printen heletiiaal geen toekotiistige gegevetis
verzatiield worden. Ter ondersteitning hiervan wordt gesteld dat een prilitappara:It slechts,
dan wel omniddellijk, reageert op afgewikkeld telefoonverkeer. Dat de vordering om deze
'historische' gegevens daadwerkelijk te verzatilelen al in een vroeger stadiulii afgegeven is,
doet  hieraan,  aldus  het Ainsterdaiiise hof niets af. Kennelijk aclit het Anisterdanse hof het
moment waarop de gegevens feitelijk in de beschikkingsmacht van de opsporingsdiensten
konien doorslaggevend.

326    HofAnisterdam 9 jmi  1994,  NJ  1994, NJ 709-710.
32-   Itte,11
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Ik acht deze redenering niet juist. Uit de wetsgeschiedenis is iminers gebleken dat de inlich-
tiligeiiplicht ontworpen is oill op te vorderen wat al bedriP"iatig verza,i,eld is door teleco111-

1111inicatieaatibieders. BU de opsporingsgericlite inzet vati een printapparaat is van bedrij6-
niatige gegevensverzaineling heleniaal geen sprake. Hier wordt een teleconlinunicatieaan-
bieder aaligespoord verkeersgegevens ten faveure van opsporingsdoeleinden te verzatnelen
over eeii bepaalde periode en zich daarop operationeel ill te stellen. Hierdoor wordt de
teleconlinilliicatieaanbieder een verlengstlik van de opsporing. Uit de wetsgeschiedenis blijkt
nergens  dat dit inag, eerder het tegenovergestelde.  Gegevens nioeten op de een of- andere
wijze op eigen initiatief verwerkt zijn door de teleconmizinicatieaalibieders alvorens ze
gevorderd kumien worden door opsporitigsdietisten.328 Dat was zo iii 1926, en dat dient in
de jareii negetitig op basis van de bestaande regelgeving nog zo te zijn, al denketi het Atii-
sterdanise liofen 011ze toeninalige regering daar dits kentielijk anders over.

SCHADUWSEMAFOON-ARREST
Iii het Schaduwsetiiafoon-arrest geeR ons hoogste rechtscollege ,titshlitsel over de toelaat-
baarheid van de opsporingsgerichte itizet van schadtiwseniafoons.329 Het belang van deze
zaak  is  dat oils hoogste rechtscollege de eerdere bevinditigen van  het  Anisterdainse hot- itit
het hiervoor besproken arrest over de printertap overneenit en daarniee de praktijk van toe-
konistige gegevensverzanieling definitief legititneert. Dit arrest vornit uiteindelijk tot sep-
tember 2004 de juridische grondslag van het verzainelen van toekonistige verkeersgege-
vens.330 In het bewziste arrest dient het Anisterdanise hof opnieuw, zij het deze keer over
een andere opsporingstechniek, een oordeel te vellen over toekotiistige gegevensverzatne-
ling op basis  van de inlichtingenplicht. Het Anisterdanise liof overweegt  dat  het vast staat  dat
met behulp van een scliaduwsemafoon de inhoud van gevoerde telefoongesprekken niet valt
op  te nenien of af te luisteren. Dit blijkt uit inforniatie verschafi  ter terechtzitting door de
procureur-generaal. Een schaduwseniafoon is een technisch hulpmiddel, analoog aan een

printapparaat, waarbij iii het geval een eindgebruiker door een andere gebruiker via een
bepaalde code op de seinafoon wordt opgeroepen, de telefoondienst de oproepsignalen
direct doorscliakelt naar justitie die de betreffende schadilwseniafoon beheert. Het Aiiister-
dainse hofstelt vast dat onder 'verkeer' als bedoeld in artikel 125fSv inede wordt verstaan de
overdaclit via de teleconuininicatie-infrastructitur van signalen waarniee een ander wordt
opgeroepen. Dit blijkt volgens het rechtscollege uit de parlenientaire geschiedenis van de
Wet Coniputercriniinaliteit.331 Volgens het gerechtshof kinnen deze gegevens op basis  van
de inlichtingenplicht gevorderd worden. Ter ondersteiming van deze bevinding argilineti-
teert het Ainsterdatiise hot- op een vergelijkbare wijze als  in het besproken arrest waarin de
legititiliteit van het opsporingsgericht printen centraal stond:

'De  bewoordingen van artikel  125f W,Sr staan er niet aan  in de  ·eg dat de vordering
,·an de oflicier van justitie  tot het  verstrekken van  inlichtillgen in een geval als het onder-

328 Deze op,atting lukt enkele jaren later tudens de Kanierbehatidelitig van het wetsroorstel inzake de Bijzon-
dere  Opsporinpbe\·oegdhedell  ge\·olgd te,z·ordeti  door  de  toemialige  nzillister.  Op  de  Katizen·raag of de
verplichting,  tieergelegd ili artikel  12611 ST  (125f oud),  zeer vergaande  consequenties kali hebben voor de
bedrijEvoering vaii aajibieders vmi teleconmizinicatie alitwoordt de toeimmlige niillister dat artikel 12612 Si

niet rerplicht tot registmtie. niaar verplicht rot het verstrekken vati gegevens die reeds uit andere hoofde
door de aaiibieders worden vastgelegd. Zie daartoe I:,tiltersnikkni U 1997/98.25 403, lir. 7, p. 81.

329  HR. 7 april 1998, N 1998, 559.
330 Met ingatig van 1 september 2004 treedt de wet van 18 niaart 2004 tot wijziging van het Wetboek vati

Strafvordering eti 2111dere wetteil in verband met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van

gege\'ens <rzake van <leconmnuiicatie (vorderen gegevens teleconmiunicatie) in weiting. Stb. 2004,395
en Stb. 2004 , 105,

331  K,uite,snikket, U 1990/91,21 551, m. 6. p. 41.
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havige 111ede betrekking heefi op verkeer dat nog illoet plaatsvinden en  ·aarvan het rer-
nioeden bestaat dat verdachte eraan zal gaan deelnemen. Daarbu moet in aantiierking
worden genomen dat voor het verkrijgen van de hier verlangde inlichtingen het de con-
cessiehouder is, die speciale roorzieningen nioet treffen, te weten: het ter beschikking
stellen van een schaduwseniafoon, dat (de registratie) \'all dit \·erkeer door tussenkollist
van de instelling/concessiehouder geschiedt en dat dit verkeer op zijn vroegst geregi-
streerd kan 1,·orden op het nionietit dat het plaatsz·indt. Infoniiatie over eeti setiiafooti-
oproep kan slechts worden rerkregen nadat deze oproep is gedaan eti er dus, in de zin
vati  artikel  125f WrSv, verkeer heeft plaatsgevonden.

,332

Volgens de verdediging van de verdachte is de uitleg van het gerechtshof in strijd met de
bewoordingen vati artikel 125f Sv en kan de inlichtingetiplicht louter betrekking hebben
over verkeer dat heeft plaatsgevonden. Ter ondersteuning van dit betoog voert de verdedi-
ging aan dat Mevis over deze problematiek in Strafvordering TSC (Cleiren/Nijboer) schrijft
dat de vordering alleen betrekking inag hebben op het verkeer dat is geschied. Eeii bevel oiii
voor koniende gesprekken goed op te letten en zonodig bericht te geven is volgens Mevis
iliet toegelaten. Daarnaast voert de raadman xiii dat er afietapt is. Hoewel de verdedigitig
zich realiseert dat conmnitiicatie via de seniafoon naar zuti aard erg beperkt is, kiumen op de
display van een seniafoon mitiiniers of codes wor(len verzonden en zichtbaar geinaakt. De
raadsniati stelt in deze zaak dat de volledige inhoud onderscliept en af*elezen is via de
schaduwsemafoon. Hier zwengelt de verdediging een interessatit piint am. In deze zaak zijn
inhoudgegevens verzatneld via de lichtere inlichtingenplicht, terwijl de zwaardere tapbe-
voegdheid ingezet moest worden.
hi cassatie overweegt de Hoge Raad nietteiniti dat het Anisterdanise  gerechtshof geen blijk
heeft gegeven vai een onjuiste opvatting over artikel  125f Sv door te stellen dat de 81  dat
artikel bedoelde vordering niede betrekkitig kan hebben op verkeer dat nog tiioet plaatsvin-
den en waarvan het vennoeden bestant dat de verdachte eraan zal gaan deehieinen. Iii
zoverre Etalt het niiddel van de raadinan van de verdachte. Otis hoogste rechtscollege stelt als
algeinene regel vast  dat  iii  eeti  vorderitig ex artikel  125 f Sv illede  begrepen  is  eeii  vorderiiig
tot het verstrekkeii van toekonistige gegevens, dat heeft plutsgevonden nadat de bedoelde
vordering is gedaan. De regel vloeit indirect voort ilit eerdere overwegitigen van hetzelfde
rechtscollege waar naartoe in deze zaak verwezen wordt (HR. 8 november 1994, DD
95.085). hi die zaak (ongepubliceerd) oordeelde de Hoge Raad dat de opvatting dat onder
een vorderilig ex artikel  125f Sv niet mede begrepen is een vordering tot het verstrekketi
vati itiliclititigen over het in dat artikel bedoelde verkeer dat heeft plaatsgevonden nadat
genoeinde vordering is gedam, geen steuti viticit in de wetsgeschiedenis en wettekst. De
Hoge Raad is vati iiienitig dat elektronische gegevetisverzatiielitig vati verkeersgegeveiis via
de inzet van een printer niet leidt tot toekonistige verkeersgegevens. Volgens het hoogste
rechtscollege is bij artikel 125f Sv het nioment waarop de opsporingsdiensten beschikking
krijgen over de elektronisch vet:zanielde gegevens beslissend. Op dat nionient vindt (daad-
werkelijke) gegevensverzameling plaats. Zoals gezegd keur ik een zodatiige interpretatie vati
de bevoegdheid ex artikel 125£ Sv i Op de stelling dat, er met de schaduwsemafoon
tegelijkertijd inhoudgegevens verzanield zijn antwoordt de Hoge Raad dat dit zonder
aanvullend onderzoek niet bevestigd of ontkracht kan worden.  Om deze reden wordt de
zaak verwezen naar het Haagse gerechtho£ Dit rechtscollege zal in de hoedanigheid van
hoogste feitenrechter dienen te onderzoeken of er met de schaduwseniafoon tegelijkertijd
kentiis is genotiien van inhoudgegevens en zo ja, tot welk gevolg dit in deze zaak dient te

332  HR 7 april 1998, NJ 1998,559.
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hebben. Aan de uitkomsten van dit aanvzillende onderzoek zal geen bijzondere aandacht
geschotiken worden, al zal de probleniatiek rondoin de vervaging tussen inhoudgegevens en
inhozidloze trallsiiiissiegegevens later iti dit boek uitvoerig aan bod konien.

Op basis van wat over toekonistige gegevensverzguiielitig geschreven is, kail gesteld worden,
dat het aan einde van de jaren deze vortil van gegevensvergaring op basis van jitrisprlidentie
mogelijk is. BU dit verzatzielproces betre# het verkeersgegevens die tijdens de vordering
(nog) niet beketid zijn bij telecotillininicatieaanbieders, maar die daania door de telecoin-
illitilicatieaalibieder verzaineld zzillen wordeti. Op het 1110111ent dat de opsporingsambtena-
ren de geweiste verkeersgegevens ter onderzoek opvrageti, zijn de gegevens ondertzissen
geregistreerd en opgeslagen door de betrokken telecotilliizinicatieganbieder. De Hoge Raad
plakt hier iliet het etiket 'toekoiiistig' aan vast, illaar kwalificeert deze wijze van gegevens-

verzaineling zonder 1170eite als 'historische gegevensverzanieling: De Hoge R.aad besteedt
helaas geen bijzondere aatidacht aan de wetsgeschiedenis, wettekst en bovendien afwijkende
wijze van gegevensverzameling en de iliipact daarvali voor teleconitininicatieaanbieders.
Van hen wordt, in tegenstelling tot 1926, veel meer verwacht. In toeneniende niate fin-
geert de telecoimnunicatie-industrie als niet-operationeel verlengstuk voor opsporend
Nederland, waarbij tevens het gevaar ontstaat dat de telecoininunicatieambieder verplicht
wordt, gegevens te verwerken en vast te leggen die noniialiter niet verzaiiield zoziden
worden ten  vezire van bedrijhdoeleinden.

De Hoge Raad bezigt overigens wel een strikte scheiding tussen de verzatiieling van in-
hoi,dgegevens en verkeersgegevens. In het arrest van 7 april 1998 konit ons hoogste rechts-
college tot een niet-ititputtende opsoimning van het begrip 'gevorderde inlichtingen'
(verkeersgegevens) welke opsotimiing tot op de dag van vandaag een aardige indicatie
oplevert van wat (in ieder geval) 'verkeersgegevens' zijn:

'Onder gevorderde inlichtingen ter zake van het verkeer, als bedoeld in art. 125fSv, nioet

worden verst:tan: inlichtingen onitrent de .Jize van totstandkoniing en afuikkeling van
liet teleconitminicatieverkeer, zoals de bij het verkeer betrokken aansluitnuniniers, de bij
het verkeer gebruikte apparatuitr, het tijdstip van de aanvang en de duur van het verkeer

en de \·raag of daadwerkelijke coniniunicatie heeft plaatsgeronden. Onder zodatilge in-
lichtingen ter zake van het verkeer vallen niet gege,·ens die betrekking hebben op de, al
ofniet gecodeerde, inhoud van het teleconiniunicatieverkeer. ,333

3.6    Wetsvoorstel 23 047

Op 11 niaart 1993 wordt een start geniaakt met de Ka nerbeliandeling van het wetsvoorstel
23 047.334 Naast  de  voorstellen  tot  opnaine  van  de  bevoegdheid  tot het direct afluisteren  van
111011delinge gesprekken worden op basis van het genoenide wetsvoorstel een aantal wijzi-

333   HR 7 april  1998.  NJ  1998,559.  Over 'inlichtiligeti' ex artikel  125f Si· werd 81 een  vroeger stadiuiii door

de Hoge Rand het volgetide overwogen: 'Zodaiiige inlichtingen kitmien betreffen de gegevens van de
tituilniers \·mi de telefoons, waarniee contact is gezocht ofgelegd door of Iiaar de telefooti remake van het
verkeer, ten aatizien waan,ati het z·eniioedell bestant dat de\·erdachte daarami heefi deelgeiionien, alsmede
de tijdstippen waarop de verbinding is gezocht ofgelegd, en, indien zodanige verbinding tot stand is geko-
nien, de duitr vati die verbiliding.' HR. 27 »li 1993, NJ  1995, 752. Otis hoogste rechtscollege nierkt daar-
bU tegelijkernjd op dat voomielde gege\·elis geregistreerd killinell wodell door het plaatsen ,·all een printer
op eeii telefoontoestel eii lijkt daaniiee in deze zaak 'prititgegei·ens' als historische verkeersgegevens aan te
merkeri

334 Alli,xygikke„ II 1992/93, 23 047, nrs. 1-2. Wijziging vati het Wetboek van Straft'ordering in verbmid niet

de regeling vaii het opnenieti van gesprekken tiiet een rechiiisch hz,lpniiddel
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gingsvoorstellen  met  betrekkitig  tot  de bestaande onderzoeksbevoegdheid ex artikel  125 f Sv
gedaaii. Het wetsvoorstel stelt voor de toepassing van de onderzoeksbevoegdheid ex at:tikel
125f Sv niet langer te beperken tot niisdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegela-
ten.335 De minister stelt in de niemorie van toelichting het volgende:

'In de eerste plaats is de 111ogelijkheid oni inlichtingen te verlangen van de PTT omtrent
het verkeer dat over de teleconimunicatie-infrastructitur is afge,rikkeld, uitgebreid tot alle
misdrijven. Een inperking tot nlisdrijven waarroor roorlopige hechtenis is toegelaten (...)

,336is niet langer gerechtraardigd.

De nlinister vervolgt door te stellen  dat de onderzoeksbevoegdheid ex  125f Sv, 81 tegenstel-
ling tot de tapbevoegdheid ex artikel 125g Sv. niet toeziet op onderzoek naar inhoudgege-
vens, maar op inhoudloze verkeersgegevens en dat het verzamelen en verstrekken van
laatstgenoenide gegevenscategorie bijgevolg een kleinere inbreuk op de persoonlijke levens-
sfeer oplevert. Dit verschil bretigt de mitiister ertoe de toepassingsvoonvaarden van de
inlichtingenplicht te versoepelen. Deze versoepeling geldt overigens niet voor het opspo-
ringsonderzoek van historische verkeersgegevens. De bevoegdheid om verkeersgegevens
inet terugwerkende kracht te verkrijgen en daannee te beschikkeii over historische ver-
keersgegevens kan op basis van onderhavig wetsvoorstel alleen ingezet worden indien er
sprake is van eeti ontdekkiiig op heterdaad of verdenking van een strafbaar feit waarvoor
voorlopige hechtenis is toegestaaii. De tiiinister overweegt iii dit verbatid het volgende:

'Met dit voorstel wordt aangesloten bij het onderscheid tussen enerzijds vastgelegde en
(nieestal in een persoonregistratie) dulgzaatii opgeslagen gegevens die op een enkel 1110-
nient kunnen\T-orden geraadpleegd en anderzijds vluchtige gegevens \1·aarbij gedurende
een bepaalde  tijd  in de gaten I, ordt  gehouden of deze beschikbaar komen.  (...)  Een  uit-
breiding van de bestamide beroegdheid wordt voorgesteld met betrekking tot verkeersge-

gevens die worden gegenereerd na het moment (ex nutic) dat op grond van een verden-
king een bevel tot het volgen (<nionitoren>) van de telecommunicatie wordt gege-

9337
Veil.

De bewindsnian ineeiit dat het opsporingsonderzoek van verkeersgegevetis op basis van eeti
vordering niet temgwerkende kracht een grotere privacybedreiging vomit dan het vlitchtige
onderzoek naar gegevens die na het af*egeven van de vorderitig inogelijk afgewikkeld
worden. Het onderzoek van historische verkeersgegevens kan zich uitstrekken over zeer
lange periodes en kati bijgevolg behoorlijk veel gegevens over 4ewikkeld telecotiliniuika-
tieverkeer boven tafel krijgen. Daannee wordt, zo lijkt de 111itiister te redeneren, onder
onistandigheden zeer diep ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer van de onderzochte
personen. Dit verschil in privacybedreiging brengt de minister er toe 0111 voor historische en
toekomstige verzatzieling van verkeersgegevens andere voorwaarden te bezigen.338 Wat

335 De redactie van artikel 125£ eerste lid Sv word, onder her otiderhavige wetsvoorstel migepast door te

spreketi van 'het vernioeden bestaat dat de verdachte van een tiiisdrijf (Kaniersolk/fii H 1992/93, 23 047,
118.1-2, p. 4) Her feit dat de amivang van de Kanierbehatidelitig vati het ilieuwe wets\·oorstel 'direct aflitis-
teren' eti de uiteitidelijke itiwerkitigtreding van de hiervoor besproken Wet cotiiputercritiiitialiteit ellaar iii
niaart 1993 doorkr lisell, zorgt en'oor   dat   de ge\ ·Uzigde redactie   van   de inlichtingetiplicht onder   het
nieuwe wetsvoorstel (nog) iliet de toepassingsvoorwaarde va111382 Sr in de redactie van mikel 125£ eerste
lid Sv \·enverkt heefi.

336  Ka,nemikkm H 1992/93,23 047, nr. 3, p. 13.
33-       Ideti i
338 Dir opnierkelijke. niaar zeer interessante standpimt over de privacygevoeligheid vati historische gegerens-

verzatilelitig konit ill het i·ervolgi,ati de parletiietitaire geschiedeilis rail de itilichtingenplicht helaas nergeils
meer ter sprake.
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betreft het onderzoek tiaar historische verkeersgegevens (artikel  125f lid 2 Sv) wordt iii het
wetsvoorstel 23 047 het volgende bepaald:

Itiliclititige,i die betrekkitig hebbeli op verkeer d,it heeB phiatsgevotide,1 2,66r het tij,istip 11',1,irop de t,orde,itig
141,1 de 05cier 1411, ji,stitie of recliter-co,In,lissaris is ged,1,1,1, 1,wrdet, iliet gegevell, bellot,dells i,1 geval twi
o,itcleteki,W  op  lieterd,1,1<1  of ee,2  ili  urtikel  67,  eerste  lid,  01,iscliret,e,1111isil,iif.  9

Naast dit onderscheid tlissen historische en toekomstige gegevensverzaineling wordt voor-
gesteld de onderzoeksbevoegdheid voor wat betreft toekoizistige gegevensverzaijieling ook
mogelijk te nuken in de proactieve opsporingsfase. Het voorgestelde artikel 126h lid 1 Sv
regelt op dit punt het volgende:

Artikel   125f,  eerste  lid  is  iwi  ot,ereelikot,istige  toepassitig  hi  get,at  twi  eet,  iii  artikel  67,  eerste  lid,  0,1,sclire-
i,et, misilliif te,1 ,1,1,izieli waan,a,i op gro,id  iwifeite,i of 01,ista,idigliedeli eet, rettelijk ven,ioedeli bestaat dat
liet z.11 ti,ordeit -gepleegd, i,idieti dat „lisd«if gezie,1 zij,i aard, liet geogmtiseerd ve,l,cuid it,aari,1 het zat
11,0,·deit beg,lait, of cle sai,te,ilia,ig i,iet dittlere begaite of,log te begatie „tisdrijveli. ee,1 enistige itil,rettl: op de

reclitsortle zal oplet,ereit.
340

Onder druk van diverse Kainerfracties wordt door de ininister besloten deze vonn van
proactief opsporen te beperken. De voorgestelde opsporingsbevoegdheden direct afluisteren
en het vorderen van itilichtitigen over telecoimiilinicatieverkeer niogen iti de proactieve Fase
louter ingezet worden  bu  liet  onderzoek  naar  het  berainen of plegen van ernstige niisdrijven
in georganiseerd verband. Daarniee wordt beter aangesloten bu het bijzondere doel van het
proactief opsporen, te weten het volgen van verdachte personen en het blootleggen van
tietwerken om daannee de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.341 Bij tweede nota van

wijziging wordt deze verandering doorgezet.
342

Kort na het indieiien van liet wetsvoorstel 23 047 wordt liet wetsvoorstel tot herziening van
het gerechtelijk vooronderzoek bij de Tweede K.anier ingediend:43 Dit wetsvoorstel is

grotendeels gebaseerd op de bevindingen van de Conmiissie herijking Wetboek van Straf-

vordering (Conmiissie-Mooiis).   Iii   verbatid   niet   de   Kainerbehandeling van laatstgenoeiiid
wetsvoorstel wordt het inmiddels onder een dikke laag stofbij de Tweede Kanier terechtge-
koiiien wetsvoorstel 23 047 door de ininister van justitie op 22 septeniber 1997 definitief
ingetrokken.

344

3.7 Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden

Op 17 jiuii 1997 wordt wetsvoorstel 25 403 bij de Tweede Kanier ingediend.345 Het
wetsvoorstel steunt in belangrijke niate op het oinvangrijke onderzoek dat door de Parle-
nientaire Enqu6teconmiissie Opspornigsniethoden (PEC) is verricht naar de praktijk van de

339  Kiliticrsnikketi U 1992/93,23 047, ms. 1-2, p. 4
3*1

liA,it, p. 5

341  K,ititersnikkett U 1992/93.23 047, nr. 6, p. 7.
342  K,miersmkket, U 1992/93, 23 047, nr. 8.
343 Almic,smkke,1 U 1992/93, 23 251, nrs. 1 -2.

344 Kititersttikken U 1997/98,23 047,  nr.  9.

345  Aimiers·mkkai 11 1996/97, 25 403, nrs. 1-2, Wijziging rati het Wetboek van Strahpordering in verband Illet

de regelitig \·ali enige bijzotidere bevoegdheden eti wijziging rBi enige andere bepalingen (bijzondere
opsporingsbevoegdhedeti)
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opsporing en op de door deze conzinissie gedane nomieringvoorstellen:46 Het wetsvoorstel
bevat wuzigingsvoorstellen voor bijzondere opsporingsinethoden die zeer risicovol zun voor
de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing, dan weI die een itibretik vonnen op
grotidrechten van burgers. Wetsvoorstel 25 403 is al in het vorige hoofdstuk aan bod geko-
meti waarin het opsporingsgericht aliappen cetitraal stond. De tapbevoegdheid wordt
doorgaans als zeer privacybedreigend voor burgers beoordeeld en tegelijkertijd als zeer
risicovol voor de beheersbaerheid en integriteit van de opsporing beschouwd. Het nieuwe
wetsvoorstel bevat, tiaast strafi,rocessuele regels wat betreft het opsporingsgericht tappen en
andere buzondere opsporitigsmetlioden, tegelijkertijd een aatital wijzigingsvoorstellen wat
betreft het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens welke voorstellen hierna behan-

347deld zutten worden.   Het onderzoek van verkeersgegevens wordt doorgaans als ininder
zwaar en tegelijkertijd niilider risicovol voor de nitegriteit en beheersbaarheid van de op-
sporing gezien.348 Desondanks inaakt deze bevoegdheid onderdeel uit van de wetsonderdeel
waariti de bijzondere opsporuigsbevoegdheden opgenotiien zijii. Dit heeft inogelijk te
iiiaken met het feit dat de bevoegdheid onderdeel uittiiaakt vati het onderzoek naar tele-
commimicatie eii daarbij doorgaans een onderstezinende rol voor het opsporingsgericht
aftappen bezit of daarnaast inzicht kan verschaffen over georgatiiseerde verbanden.

349

3.7.1 Verkeersgegevens onder Wet BOB

Op 27 mei 1999 wordt wetsvoorstel bijzondere opsporitigsbevoegdheden tot wet verhe-
ven.350 De wet treedt uiteindelijk iii werking op 1 februari 2000.61 Het iii wetsvoorstel 23
047 voorgestelde onderscheid tussen historische en toekonistige gegevensverzamelitig wordt
definitief van de ontwerptafel gehaald. De nieuwe wet brengt, iii vergelijking niet het
conceptwetsvoorstel, geen veratidering iii de voorwaarden van toepassing van de onder-
zoeksbevoegdheid. Dit heeft te 111aken met het advies van de Registratiekainer over het
conceptartikel 12611 Sv en het feit dat de minister de uitkonisten van het onderzoek van het
WODC naar de behoefte van politie en openbaar ininisterie am gegevens bij het bedrij le-
ven afwacht. Het uit 1971 daterende artikel  125f Sv wordt vernitimiierd tot artikel 12611352

Sv. De vordering ex artikel 12611 Sv kan op basis van de nieuwe wet alleen gedaan worden

346
Vergl. Aimiersmkketi H 1996/97,25 403, tir. 3, p. 2

34-  De regeling ,·mi de telecolluilwlicatietap en die \·mi het otiderzoek val verkeersgegevetis, die in her bij de
Tweede Kanier aailhangige wetsvoorstel tot wijziging vmi het gerechtelijk vooronderzoek 923 251) wer-
den  herzien,  is  bij  tiota  van  wijziging  uit dat  wetsroorstel gelicht  (Ka,ticrst:tkkcit H 1996/97.  23 251,  tir.  1 D
en overgeheveld naar dit wets\·oorstel

348
Vergl. Katitersmkkett U 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 40.

349 Ide,ii.

350  Stb. 1999, 245, Wet van 27 mei 1999 tot wijziging vati her Wetboek rmi StraA'ordering ili verbalid niet de
regeling van eilige bijzondere bevoegdheden tor opsporing en wijzigilig vati eilige alidere bepalingen (bij-
zondere  opsporitigsbevoegdheden)

351 Stb. 2000, 32, Beslitit Vati 19 jamiari 2000, houdende vaststelling ,·an het tijdstip rati itiwerkingtrediiig z·ati

de wet vaii 27 niei 1999 tot particle wijzigu7g van het Wetboek vati Stratordering (herzietiitig van het ge-
rechtelijk rooronderzoek) (Stb. 243), de wet vmi 27 niei 1999 rot wijzigilig van de Wet politieregisters,
houdende nadere regels voor buzondere polineregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke mare-
chaussee en daartoe aaiigewezen dietisten van publiekrechtelijke lichanien die niet de opsporing vali straf-
bare feiten zijn belast (bijzondere politieregisters) (Stb. 244), de wet vati 27 mei 1999 tor Wijziging vail het
Wetboek van Straft·ordering in verband niet de regeling ran enige buzondere bevoegdheden tot opsporing
ell wijziging van ellige midere bepalingen (bijzondere opsporiligsbevoegdheden) (S*. 245), het Beshlit
technische hulpnuddeleti buzondere opsporingsbevoegdheden, het Besluit bezi·aren en vernietigen iliet-
gevoegde stukken en het Satiietiwerkingsbesluit buzondere opsporiligsbevoegdliedeti

352 Zie daartoe Kline,smkkell H 1996/97,25 403, nr. 3, p. 64
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door de 06cier vati justitie. De ili artikel 125f voorziene niogelijkheid dat de rechter-
conniiissaris de vordering kati doeti tijdens een gerechtelijk vooronderzoek, is niet nieer
opgenotiien iii de 11ieziwe wet. Ingevolge de nietiwe wet is de strafvorderlijke bevoegdheid
onderzoek van verkeersgegevens verruitiid tot gevallen waarin sprake is van veniioedeti van
betrokkenheid bij georganiseerde criniinaliteit.353 Daartoe wordt een afzonderlijke grondslag
in het Wetboek van Strafvordering opgenoinen. Artikel 126u Sv regelt het onderzoek van
verkeersgegevens in de proactieve opsporingsfise, dat vooral gericht is op de (ontnianteling)
van georgalliseerde crililinaliteit eli critilinele netwerken.

REIKWIJDTE
hihoudelijk is er niets gewijzigd eii blijft de onderzoeksbevoegdheid dezelfde strekking
behouden. De bevoegdheid ziet toe op inhoitdsloze trailsniissiegegevens. hi de rechtspraak is
de bevoegdheid nader ingevuld: onder de bevoegdheid valleti inlichtingen oiiitretit de wijze
van totstatidkoining en ativikkeling vati het teleconititunicatieverkeer, zoals de bij liet
verkeer betrokken aansluitnumniers, de bu het verkeer gebritikte apparattiur, het tijdstip van
de aanvang en de duur van het verkeer en de vraag of daadwerkelijke cotimiunicatie heeft
plitatsgevonden. Inhoudgegevens (conlinuilicatie) vallen bititen de werkitigssfeer vati de
opsporingsbevoegdheid (HR. 7 april 1998, NJ 1998, 559). Uit jurisprudentie volgt boven-
dien dat de opsporingsbevoegdheid kati toezien op toekomstige gegevensverzatiieling.

TERMINOLOGIE
Wet bezigen de BOB-artikelen 126111/t Sv (teleconmiunicatietap) en 126n/u Sv (onderzoek
verkeersgegevens) verouderde telecotimiunicatieterniinologie. De vier wetsartikelen verwij-
zen nanielijk nog imnier tiaar de Wet op de telecominuilicatievoorzienitigen. Het is de
bedoeling van de strafwetgever oin de Wet op de teleconmitmicatievoorzieningen in te
trekken en door de Teleconmiunicatiewet te laten vervangen. Dit wetgevingsproces is een
half jaar voor totstandkoming van de bijzondere opsporingsbevoegdhedenwet gestart.
Tijdens de totstandkoniing vati laatstbedoelde wet op 27 mei 1999, is een groot gedeelte van
de nieuwe Telecoinmunicatiewet al inwerking getreden.354 Artikel 19.19 van de nietiwe
Telecoinlimnicatiewet anticipeert op deze situatie en ziet er op toe dat de vier wetredacties
betreffende het onderzoek van telecotillininicatie uit de Wet bijzondere opsporitigsbe-
voegdheden alsnog op de Telecointiiunicatiewet 4estemd worden. Artikel 19.19 Tw
regelt iti dit verband het volgende:

Ii,die,i het bij Ko,Ii,11:lijke boodscliap 14111  17 jit,ti  1997 i,igedie,ide 1,00,3tel 147,1 Wet tot Ii,ijz.igi,ig t,mi |tet
Wetboele 141,1 Str®,orderi,ig itt l,ed),1,1£1 i,iet de regeti,ig 1„1,1 eitige bijzo,idere bet,oegillte,te,1 tot opsporilig e,1
11'ijzigit,g vati eltige a,idere 1,epati,igel, tot ti,et ti,ordt t,erliet,eli, ti,ordt liet Wetboek 1411, Strqft,orderi,ig als t'otgt
get'fizA,d.

A
I,1 de artikele,1 126,1,, tit,eede lid, 126,1, eerste lid, 126t, ttirede ti,1, e,1 126,1, eerste lid, tivrdt «de
teleco,milit,licatie-i,frcutntatitar of 14(1 em teteco,imittilicatie-iliricliti,19 die livrdt aa,tge,mid tvor

353 IGIi,iersmkleeli II 1996/97,25 403, lir. 3, p. 40.

354     Stli.    1998,610.   Wet  vali 19 oktober 1998, houdetide rege6 ilizake  de  telecolilliiiniicatie   (Teleconuiizini-
catiewet);   Stb.   664,  Besluit  vati   26  nove,jiber   1998,   hotidetide  vaststelling  van  de  darum  van  gedeeltelijke
um·erkiligtredillg van de Telecotimituiicatier·er alsniede de datuu17 \11 itiwerkiiigtreding \,an daarop geba-
seerde algeniene tinatregelen van besnizir eti rasatellitig vati de datimi \·an gedeeltelijke intrekking van de
Wet op de telecotilliiuilicatieroorzietiitigeti en ,·an de Verguni ingenwet kabelgebonden teleconitinulica-
tie-infizttlictintr.
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dielisti,erletti, ig ,1,111 liet ptibliek» telkelis t,en,•i, ige,1 door: eell opelib,iar teleco,11,1,1,11ic,itiettetti,erk. cimi
itilittet gebmitaitaki,ig ,•,1,1 opelibare telecolit,int,iicatiedie,iste,i.
B
Iii de tirtikele,1  12611 211 1261, tivrtit liet titiede lid telke,ts i,en,alige,1 door:
2.  De t,orderi,tg, bedoelit iii liet eeiste li,1, kil,11,vrde,1 gericlit tot iecler die 11•erlez,1,1,11 is bij ee,1

amibiecler i,al, eet, opetil,ciar telecolit,Illitticatie,letil,erk, miclerscheide,ilijk em clmil,ieder 141,1 01,01-
b,ire telecotiti,tititicatiedieliste,i. 355

Ten gevolge daarvan zijn de definitieve wetteksten van de bevoegdlieden betre fende het
onderzoek van telecommunicatie (126:n, 126n, 12611, 1260 niet terug te vinden in de tekst
van de Wet buzondere opsporingsbevoegdheden zoals gepubliceerd in het staatsblad (Stb.
245). Voor de uiteindelijke opnmak dient het viertal gepubliceerde wetsartikelen in conibi-
natie met de telecotimiunicatieopwaardering ex artikel 19.19 TW gelezen te worden. De
wetsartikelen treden uiteilidelijk inet de overige bepalingen uit de Wet bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden op 1 februari 2000 in werking.356 De bepalingen die het onderzoek van
verkeersgegevens regelen zieii er vanafdat tijdstip als volgt uit:

A,tiket 12611 St,
1.    1,1 ge„11 twi olitdekki,ig op  heterdaail,  i,erdelikilig vall em „lisdrilf .its o,tischret,et,  iii artikel  67, eer-

ste  litl,  of liet „,isdrilf,  bedoeW  iii  artikel   138,1  Wetimek  vii,i  Strqfreclit  kati  de  ollicier  141,1 jitstitie  eet,
vorde,itig (10£11 i,ilicliti,ige,i te I,erstrekkeit terz,11:e 1„111 alle t,erl:eer dilt m,e,· eell ope,il,ciar teleco,Iitmt-
i,ic,itieiwtii,erk, d,111 1,4 met gebmikiticiki,ig ,41,1 opelib,ire telecoimmmimtieilie,iste,i, |ie* 1,1,1,itsge-
1,0,ldell m tei, aa,izieit ivaan,ail liet ven,loedell bestaat, dat de vertiaclite email lieefi deelge,toi,int.

2.   De i,orderi119, bedoet,1 iii |tet eerste lid, k,111 ii,orile,i gericlit tot iecler clie it,erkz,1,1,11 is bij ee,1 cicitibiecler
val, ee„ opelib,tar teleco,in,t,i,ticatietietti,erle. oit,lersclieide,ilijk eeli ,1,11,1,ieder l'illl opetibare telecoll,1,1,1-
itic,itiedietiste,i.

3.  De cittikete,1 217,218 e,1219 zijit i,mi 01•ereettleoi,istige toepilssitig.

.litikel 126,1 St,
1.    In em get,at ,its  bedoeW  iii .illikel  1260,  eerste  lid, le,u, de  0Ecier mi justitie  iii het bela,ig i„iii liet

oittlerzoek ee, i t,orde,itig cloeli ilitiditii,ge, 1 te verstrekke, i terz,ike v,111 alle i,erl:eer d,it ot,er ee,1 opeli-
ba,ir telecoiti,int,tic,itietietti,erk, il,111114 11,et gebmik,11,1*i,1& 141,1 ope,11),ire telecoi,11111,11icatieclieliste,1
he$ phatsget,0,1,/ell ei, te,i aa,/ziet, iman,an het t,en,loet/e,/ best,wt, clat Miania,/ eeli pe,somi he€#
deelget,01,tel, teit acti,ziet, t,•11, tpie uitfeite,i of o,listaitiligliedm eei, retielijk ventioeile,1 voortt,loeit tiat
deze betrokke, i is bij het ii i het geogatiseerd  i,er·1),1,1 1 berail le,i of plege,1 14111 mis ll,iji'ell .

2.   De t,orderi,w, bedoettl iii liet eerste lid, le,1,1 ti,orile,1 gericht tot ietier die ti,erkz,1,11,1 is bij ee,i mi,ibiecler
Mi ee,1 opelibacir teleco,11,11,1,ticatieliettterle. 01,dersclieidetitijk eet, aa,ibietler vait ope,ibare teleco,Imm-
iticatiedi mste, i.

3.   De artikele,1 217,218 1,1 219 zij,1 141,1 overeeliko,tistige toepassitig.

De wijzigingsvoorstellen wat betrefi het bewaren en vernietigen van gegevens verkregeii
door de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden waarbij technische hulpiniddelen
mgezet worden zijn afkonistig uit het bevroren GVO-wetsvoorstel (23 251). In de357

nieuwe wet zijn de bewaar- en vernietigingsbepalingen opgenonien in de artikelen 126cc en
126dd Sv. Aangezien in het GVO-wetsvoorstel nog werd uitgega:iii van het concept de
rechter-conlinissaris te belasten met het bewaren en vernietigen van verkregen oiiderzoeks-

355  Stb. 1998,610.
356  Stb. 2000,32.
35-  Vergl. Kititeistitkketi U 1996/97,25 403. i ir. 3, p. 39.
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gegevens, terwijl de ilieziwe wet ervan uitgaat dat de officier van justitie hiervoor verant-

woordelijk is, is de regeling op een aantal onderdelen aangepast. Het eerste lid van artikel
126cc Sv beperkt de bewaarplicht tot de processen-verbaal en atidere voorwerpen die de
restiltaten bevatteii welke zun verkregen door de toepassing van de iii het eerste lid linlitatief
opgesomde bijzoiidere opsporhigsbevoegdheden.

358

Dit zijn de bijzondere opsporingsbevoegdheden stelsehnatige observatie, onderzoek van
teleconlinunicatie en het opnemen van vertrotiwelijke cotillnunicatie. Voor de toepassing
vati andere opsporingsbevoegdheden geldt zij niet. De reden hiervati is dat bij de getioenide
bevoegdheden gebruik wordt geniaakt van teclinische hulpiniddelen die infoniiatie op een
ongeselecteerde wijze verzatiielt.359 Het technische nliddel registreert zonder onderscheid
alle siglialen die het opvangt.360 Het is bulkinfoniiatie. die zowel ilifortilatie otiivat die
relevant is, als ook infortnatie die in het geheel niets met de zaak van doen heeft.361 Het
grondbegitisel van de nietiwe bewaarregeliiig is dat de processen-verbaal en andere voor-
werpen bewaard dienen te worden zolang de zaak niet geeindigd is. De verdediging dient
i111111ers de inogelukheid te liebben de geniaakte selectie te beilivloeden ilidien dit voor de
zaak van belang is, door bijvoorbeeld ontlastelide gegevens bij het verzanielde procesniateri-
aal te voegen. 0111 dit doel te venvezenlijketi dienen gegevens die geen onderdeel uitinaken
vati de processtzikken iliet te snel vernietigd te worden. Daarnaast dient de vernietigingsre-
geling de persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer er bijvoorbeeld over een bepaalde
periode getapt is of verkeersgegevens verzanield zijn beschikken de opsporingsdiensten over
een grote hoeveelheid gegevens, die niet alleen betrekking hebben op de verdachte in
kwestie. Vandaar dat de vemietigiligsregeling ex artikel 126cc lid 2 Sv bepaalt dat de verkre-
gen gegevens vernietigd dienen te worden zodra twee maanden verstreken zuti nadat de
zaak geeindigd is en de verdachte of de betrokkene ex artikel  126bb Sv schrifielijk op de
hoogte is gesteld vati de uitoefening van de bevoegdheden. Op deze hoofdregel bestaan

twee uitzonderingen die artikel 126dd Sv noeint. Uit het eerste lid volgt dat onderzoeksge-
gevens illogen worden gebruikt als ze van belang zijn voor een ander strafrechtelijk onder-
zoek dan waartoe de bevoegdheid is uitgeoefend. De bewaarde gegevens hoeven niet te
worden vernietigd, totdat het andere onderzoek geeindigd is. Bovendien kunnen de otider-
zoeksgegevens, zo blijkt itit het tweede lid, wordeii opgeslagen in een politieregister 81 geval
de gegevens betrekking hebben op personen die op een wijze bij de Wet politieregisters
bepaald, betrokken zijn bij zware criminaliteit. De Wet politieregisters bepaalt daarbu de
vernietigingsterniijnen. De plicht tot vernietiging geldt alleen voor de gegevens die ontstaan
door de inzet van technische hulpiniddelen. Voor gegevens uit de toepassing van andere
opsporingsbevoegdheden, bestaat niet altijd een plicht tot vemietiging. Deze kunnen iii
overeenstenlming met het grondbeginsel van de Wet Politieregisters voor andere politieta-
ken gel)ruikt worden, op voorwaarde dat de onderzoeksgegevens rechtniatig verkregen
Zijn.

362

3.7.2    Plaatsbepaling van vaste telefoons

Tijdens de beliandelitig vati het wetsvoorstel BOB konit het fetionieen plaatsbepaling ter
sprake. De leden van de GPV-fractie stellen de vraag ofhet onder de vigeur van artikel 126n

358  Cleiren/Nijboer 2001, TAC Sv, p. 439.
359  Vergl. Cleiren/Nijboer 2001, p 438-439.
360  Kimienmkketi U 1996/97,25 403, ilr. 3, p. 86.
361 he"
362  Zie ook Cleiren/Nijboer 2001, p. 441
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Sv  toegestam  is  achterat- de  plaats te bepalen van waaruit een verdachte heeft gebeld.363  De
ininister alitwoordt als volgt:

'Voor zover verkeersgegevens, in aanvulling op reeds bij de politie aan,rezige illformatie,
uitsluitsel zouden kunnen geven over de plaats van 1,·aaruit gebeld is, staat de wettekst er
niet aan in de weg op deze wijze de piaats te bepalen. ,364

Wat uit de opinerking van de ininister duidelijk wordt, is dat liet bu artikel 126n Sv blijk-
b:laI, 111oet gaan 0111 belsititaties. Dit inipliceert overigens niet dat er sprake dient te zijn van
daadwerkelijke communicatie over telefoonlijnen. Ook belpogillgen kuntien aangetiierkt
worden als belsittiaties. Voor vaste telefonie heefi dit tot gevolg dat er sprake dient te zijil
vati het daadwerkelijk intoetsen of draaien van telefoonnumniers. Er dient illet andere
woorden sprake te zijn van het actiefaanwenden van een vast telefoontoestel. Uit de actieve
aanwending (belhandeling) volgt de iiitentie 0117 informatie Uit te wisselen 111et een weder-
partu·

Indien er niet een vaste telefoon gebeld wordt kan er tot plaatsbepaling van het eindapparaat
overgegaati worden. Dit gebeurt niet door toepassing van ingewikkelde technieken, niaar
sitnpelweg door het koppelen vali bepaalde gegevens. Teleconmmnicatieambieders be-
schikken voor factureringsdoeleinden over een klantenbest:md. De gegevens in dat bestand
worden doorgams als gebntikers- c. q. aboinieegegevens getypeerd. Het bij de telecotillim-
nicatieiatibieder bedrijhinatig opgeslagen telefoonniniinier van een eitidgebruiker corres-
pondeert niet een bepaald aansluitadres dat evenzeer beketid is bij de teleconiniunicatieaan-
bieders. D:tar worden immers de belnota's naartoe gezonden. Door de actieve minunerin-
forniatie te koppelen aan de opgeslagen gebruikersgegevens kan de teleconmiunicatieaan-
bieder tot plaatsbepaling van het vaste eitidapparaat over gaan.

3.7.3 Mobiele plaatsbepaling?

Inliiiddels bellen iniljoenen Nederlatiders, en over de gehele wereld eeti haast tiiet te tellen
aantal mensen, inet niobiele teletoons. Dit aantal groeit nog altijd met de dag. Uit de inrich-
ting van de contemporaine niobiele teleconmiunicatie-infrastrlictintr komt naar voren dat
1110biele netwerkbeheerders de locatie van niobiele telefoons op verscheidene wijzen ktin-
nen bepalen. Uit hoofdstrik twee is gebleken dat niobiele plaatsbepalitig noodzakelijk is 0111
tot behoorlijke dienstverlening over te ktinnen gaan. Denk daarbij am factureringsdoelein-
den of netwerkbeheer. Bovendieti vindt 111obiele plaatsbepaling binneti niobiele  telefoon-
netwerkelI iii toeneniende inate plaats vanitit cotimiercieel oogplint. Hier wordt gedoeld op
het aatibieden van zogeheten toegevoegdewaardediensten. Deze diensten hoeven overigens
niet door de netwerkbeheerders van het niobiele telefoonnet zelf aangeboden worden, niaar
kittinen ook aangeboden worden door andere teleconlinunicatieaanbieders die gebmik
niaken vali de infrastructintr van de netwerkbeheerders.

De vraag kali gesteld worden wat er geldt in het geval van plaatsbepaling van 111obiele
telefootis voor opsporingsdoeleinden. Deze discussie is troitwens niet van vandaag. In mei
1998 overweegt de rechtbank Anisterdain dat 'itit de parlenientaire geschiedenis van artikel
125fvan het Wetboek van Strafi,ordering (Sv) blijkt dat niet alleen van verkeer kan worden

363  K,mienmkketi U 1997/98,25 403, nr.6, p. 55.
364 Ememkke,1 H 1997/98, 25 403, nr.7, p. 81. Opgemerkt moet worden dat de gevoerde disaissie over

plmtsbepalitig (tiog) geen betrekkmg heeft op plaatsbepaling via mobiele telefoons, onidat die techniek eti
de ger·olgen daan·an voor opsporend Nederlatid tudetis de Kanierbehandeling van het wetsroorstel 'bijzon-
dere opsporitigsbevoegdheden' nog niet bu de,vetgever bekend zijii
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gesproken als er daadwerkelijke conniiunicatie plaatsvitidt. Op grond daarvan moet het
ervoor worden gehouden dat het iii casit billtlell de nonnale bedrijfsititvoeritig vati de
netwerkbeheerder naar de GSM uitgezonden eti geregistreerde sigiiaal, behoort tot het ili
dat artikel genoemde verkeer ter zake waarvan op de voet van artikel  125f Sv in de daar
genoenide gevallen ililichtingen gevorderd kullnen worden door het Openbaar Ministe-
rie. Het lijkt crop dat de rechtbank radiosignalen tussen het inobiele telefooillietwerk en1365

het niobiele eitidapparaat iii lianden van de eindgebruiker onder het bereik van artikel 125f
Sv wil laten vallen.  Helaas niaakt de rechtbank niet duidelijk of het hierbu 1110et gaan  0111
actieve aanwending van het inobiele eitidapparaat door niobiele eindgebruikers. Mott er
sprake zijn  vati  een sitliatie waarin gebeld  is, of kan het tegelijkertijd gaan 0111  zogenaaiiide
stand-by locatiegegevens, signalen die opgevangen worden indien een niobiele telefoon
enkel ingeschakeld is? Met het laatste wordt gedoeld op autoniatische netwerkaaimielding
door een niobiel eitidapparaat. In niei 2001 garat het Arnhenise gerechtsliof wel op deze
vragen in. Het hofbaseert zijn oordeel op het arrest van de Hoge Raad van 7 april 1998.366
hi dat arrest bakent ons hoogste rechtscollege artikel 125fSv (oud) afdoor te overwegen dat
de daar genoetiide 'inlichtiligen' toezien op inlichtingen over de wijze van totstalidkoniing
eii afwikkeling van het telecoimiititiicatieverkeer, de bu het verkeer gebrtiikte apparatziur,
het  tijdstip  van de aanvang en  de  duitr van het verkeer  en de vraag  of daadwerkelijke  coin-
inunicatie heeft plaatsgevonden. Het Arnhenise gerechtshof stelt dat de opsoniming vati
gegevenscategorieen inderdaad niet uitdrukkelijk locatiegegevens vermeldt, niaar daarente-
gen wel informatie over de bij het verkeer gebruikte apparatuur onder 'inlichtingen' ex
artikel  125f Sv rekent.  Het hof overweegt vervolgens dat geen enkele geschreven  of onge-
schreven regel zich ertegen verzet dat opsporingsdiensten het gegeven dat een bepaald
gesprek via een bepaalde, niet een code aangeduide zendniast is gevoerd, te combilieren illet
het op zichzelf in geen enkel opzicht privacygevoelige gegeven dat die zendniast op een
bepaalde plaats stgat:67 Uit deze ovenveging van het Arnhenise hofkan afj:eleid worden dat
er wel degelijk sprake dient te zijn vati daadwerkelijke en dus af ewikkelde conmiunicatie.
Het hof spreekt nanielijk van een situatie waarin een gevoerd gesprek heeft plaitsgehad,
waardoor enkel die radiosignaten onder het bereik van artikel 125£ Sv vallen die voortko-
nien uit een sitizatie waarin daadwerkelijk geconununiceerd is, waarin inforniatie-uitwisse-
ling heeft plaatsgehad. De signalen van een niobiel eindapparaat dat louter aan staat en zich
daarniee beschikb:tar houdt via autoniatische netwerkaanizielding (stand-by toestand) en de
signalen die ontstaan bij belpogingen en feitelijke verplaatsing van mobiele telefoons, vallen
hierdoor buiten het bereik van de strafvorderlijke bevoegdheid.

Hoewel de opvatting van het Amhemse hof duidelijk verschilt van die vati de Anisterdanise
rechtbank, heeft het hof volgens mij gelijk. Wat artikel 126n (125f oud) Sv beoogt te
regelen, is de situatie waarin er sprake is van een actieve aanwenditig vati een telecoillnluni-
catiemiddel met de intentie 0111 tot informatie-uitwisseling te konien. Het begrip infbrnia-
tie-uitwisseling houdt  in deze context  iIi,  dat  er  tlissen twee  of nieer persoiien (of instellin-
ge11) een iliteractieve relatie bestaat waarbij op zijn minst 1 comnizinicatiepartu tot elektro-
nische gegevensoverdracht met behulp van de telecoinilitinicatie-infrastructuur wenst over

te gaall.
Een poging tot een vast telefoongesprek (nuinnier draaien of intoetsen) is voldoende voor
toepassilig van de strafvorderlijke bevoegdheid oni tot piaatsbepaling over te gaan. Waaroni
zou dit atiders zijn voor 111obiele telefotiie? Ook iii laatstgetioenid geval is plaatsbepaling

365  Rechtbank Anisterd:1111, ilr. 13/092769-97, 4 inei 1998.
366  HR. 7 april 1998. NJ 1998, 559.
36-  Hof Arnheiii, 5 februnri 2001, NJ 2001, 429.
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1110gelijk bij teleconinitinicatie ofpogingen daartoe. Er dient sprake te zun van een belsitlia-
tie of belhandeling, een toestand waarin gebeld is en waarbu een mobiele telefoon actief
aangewend is door een eitidgebruiker met de intentie te coninitiniceren. Dit houdt i11 dat
plaatsbepaling van een niobiele telefoon pas kan plaatsvitideti op het 11101nent dat er een
verbinding niet een ander teleconmiunicatieiniddel gelegd wordt, en niet eerder. Dat
piaatsbepaling op een andere wuze plaatsvindt dan bij vaste telefonie doet hier volgens mu
niets ami af. Overigens is het wel zo dat de inobiele telefoon als een peilbaken kati gaan
functioneren voor opsporingsdiensten. Daarniee zou de privacygevoeligheid bij inobiele
telefoons groter kunnen zijn dan plaatsbepaling van vaste telefoontoestellen. Inmiers, eeii
niobiele eindgebmiker kan zich verplaatsen en daarbij op meerdere momenten het eilidap-
paraat actief aanwenden waardoor er tegelijkertijd op illeerdere nionienten afwijkende
locatiegegevens ontstaan. Deze inforniatie geeft een aardig beeld van het bewmidelde pad
(verplaatsingspatroon) vati een eindgebruiker. Hoe 111eer metingen bij belsituaties, des te
inter opsporingswaarde kr gt de plaatsbepaling en wordt de niobiele telefoon een soort
peilbaken. Dit laatste gaat vanzelfsprekend met op bij plaatsbepaling van vaste telefoons,
waarbij 6611 nieting voldoende infonilatie oplevert, 111aar altijd beperkt is tot inforniatie over
66n locatie. De privacygevoeligheid bij plaatsbepaling van vaste telefonie is daannee kleiner
onidat bij deze coninizinicatievonii geen bewegingspatronen vastgelegd worden.

Uit de concrete gedragslijnen vati liet Openbaar Ministerie blijkt dat locatiegegevens tiiet op
basis van de bevoegdheid tot het onderzoek van verkeersgegevens gevorderd kuntieti
worden.368 Deze inlichtingen vallen niet onder artikel 12611 Sv, niaar lainnen volgens de
opsporingspraktijk  wel als  'buvaligst'  met een tap of printer meelifien. Minister Korthals lijkt
echter een andere inening toegedaaii. Op Kaniervragen betreffende liet gebruik van de
GSM als peilzender van Kaiiierlid de Wit (SP) geeft toeimialig bewindsinan Korthals aan dat
'artikel 126n en artikel 126u van het Wetboek van Strafvordering een wettelijke basis
vornien op grond waarvan bu de ambieder vali een openbaar telecoiillnunicatienetwerk of
openbare teleconmiunicatiedienst gegevens gevorderd kunnen worden betreffende het
teleconmiunicatieverkeer. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat locatiegegevens
gegevens zijn betreffende het telecoiilinimicatieverkeer.,36' De minister gaat helaas niet iii op
het aangegeven onderscheid tussen locatiegegevens die sainenhangen met belliatidelingen
(coimininicatie of pogingen daartoe) en locatiegegeveiis die ontstaan bij autoniatische
netwerkaaimielding.

3.8 Commissie-Mevis

In niei 2001 brengt de Conlmissie Strafvorderl ke Gegeveiisvergaring iii de Infoniiatie-
111aatschappij (Coiilmissie-Mevis) een rapport uit, inet daarili opgenonien uitgangpunten
voor de wetgeving over de strafvorderlijke gegevensvergaring iii de infonnatieinaatschappij.
De Conmiissie konit iii het eindrapport tot het oordeel dat het Wetboek van Strafvordering,
gelet op de ontwikkelingen van de infoniiatie- en conlinitnicatietechnologie, iliet voorziet
iii een toereikend wettelijk kader voor die vonnen van gegevensvergaring die voor de
strafvordering vereist zijn. Bovenal nieent de Conmiissie-Mevis, dat het ongewenst is dat de
bestaande praktijk van gegevensverzaineling voor een decl gegrond is op de vrijwillige
111edewerking van houders van de gewenste gegevens. Deze praktijk leidt tot allerlei on-
wenselijke effecten, waaronder het gebrek aan garantie voor de belangen die in het geding

368 Am,tv#zi,ig bitzoliden, ops,pori,wsbet'oegdhedelt, laatst bijgewerkt 18 augustus 2004, raadpleegbaar op
<http://archiefom.nt/bob/>.

369  Hand. II 1999/2000, nr. 1068-1069.
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zijn en rechtsonzekerheid. De Conmiissie doet voorstellen tot wijziging vali het str:®roces-
recht eli staat een stelsel vati strafborderlijke bevoegdheden voor waarniee op vordering van
strahrorderlijke autoriteiteii de gewenste gegevens door de houders van deze gegevens
verplicht verstrekt dienen te worden. De Coillinissie-Mevis heeft zicli niet iii finesse gebo-
gen over de bevoegdheden die zich expliciet richten tot telecoiilmunicatiegalibieders, timar
heeft zijdelitigs wel interessante uitlatingeti over verkeersgegevens gedaan of tlitspraken
gedaan die indirect voor laatstgenoeinde groep van gegevens geldeti. Zo tiiaakt de coiilliiis-
sie eeti onderscheid tussen de privacygevoeligheid van drie soorten gegevens. 370

GEGEVENSSOORTEN AlET AFW1JKEI\IDE PRIVACYGEVOELIGHEID
Ten eerste noeint de Conmiissie-Mevis 'identificerende gegevens'. Het gaat hierbij om de
na:1111, het adres en de woonplants van een persoon, diens geboortedattuii en geslacht,
alsmede het gegeven of deze persoon een bepaalde dienst dieenit van of anderszins een
relatie onderhoudt met de houder vati gegevens en - indien dit het geval is - onder welk
tiutiinier of keillizerk dit gebeurt.371 In dit onderzoek, en iii het bijzonder bintien het
strafvorderlijk otiderzoek van telecotilinuilicatie, worden deze gegevens gatigeditid als
gebruikersgegevens. De tweede categorie betreft de groep 'andere gegevens'. Het gaat
hierbij onder nieer over het verloop en de strekking van de dienstverlening, zoals de ditur,
de data, de plaats en de aard van de dienstverlening en reke:iing- en betalingsgegevens.372 Ze
zijii van belang 0111 zicht te krijgen op bepaalde gebeurtenissen en gedragspatrotien. Deze
ititerst ruitiie gegevenscategorie vertoont behoorlijk wat overeenkonisteii illet verkeersgege-

vens alt d nieeliften  niet  teleconununicatie  of pogiligen daartoe, terwijl  dat niet opgaat  voor
vens. Laatstgenoeinde gegevenscategorie is milider ruilii van strekking onidat daar de gege-

de gegevens binnen de categorie 'andere gegevens'. Volgens de Conmiissie is het moeilijk te
verdedigen dat van openbare teleconmitinicatieaanbieders slechts beperkte categorical
gegevens gevorderd kitillien worden, terwijl van andere houders van gegevens in beginsel
alle gegevens gevorderd zouden kunnen worden. De Conimissie is van niening dat als
uitgangsputit dient te gelden dat de bevoegdheid tot liet vordereti van 'andere gegevens' ook
van toepassing is op de telecomintinicatiesector.373 De Conmiissie-Mevis stelt verder dat de
gegevenscategorie 'midere gegevens' indringender (lees: privacygevoeliger) is dan de groep
idelitificerende gegevens. N:tar analogie geldt hetzelfle voor verkeersgegevens. Ook wat
betreft deze bijzondere gegevensgroep zal de Conimissie, gezien de sterke overeellkonisten
niet de groep 'andere gegevens', van oordeel zijn dat deze gegevens een grotere impact op
de persoonlijke levenssfeer hebben dan de identificerende gegevens. Bij de groep 'andere
gegevens' niaakt de Comniissie-Mevis een onderscheid tussen historische en toekonistige
gegevens. De Coniniissie gaat daarbij uit van het monient van vorderen. Zijn op dat
1110111ent de gewenste gegevens 21 bekend bij de houder van de gewenste gegevens, dan
betreft de verstrekking historische gegevens. Ziet de vordering toe op het verstrekketi van
gegevens die tiog niet bestaaii, dan worden de gewenste gegevens vatigeduid als toekonistige

37,1  Zie voor eeti beschrijvitig vmi de drie gegevemsoorteti ook EJ. Dotimiering, 'Het otigebreideld i·erzatiie-
leti rmi gegevetis: de voorstellen vmi de Coimillssie Mevis'. Genoeind intemetartikel is raadpleegbaar op
<http://www.netkwesties.nl/editie24/colunmt.hmil>. Zie tevens E.C. Mac Gillavn·, 'De voorstellen van
de Comniissie-Meris: dwangmiddelen roor de inforniatiemintschappij'. Nederl,nids./tiristrilblad, afl. 30,
2001,  p. 141 1-1419.

3- 1    Gegevensvergaritig  in  strah,orderitig,   Nietiwe  bevoegdheden  rot  het  vorderen  vali  gege\·eils  te,1  belioeve

vati strafvorderlijk otiderzoek, Rapport van de Cotifiiissie Strafvorderlijke gegeveiavergaring m de infor-
tiiatietiiaatschappij, 2001. Her rapport rmi de Coimiiissie is raadpleegbaar op
<http://wwwjits titie.111/pers/persbenchteti/archief/2001/gegevens.pdf>.

3-2  Coninlissie-Mevis 2001.
373

Vergl. Conmlissie-Mevis 2001, p. 91.
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gegevens.  De  Comniissie-Mevis  stelt  de  vraag  of het  verstrekken  van toekoinstige gegevens
privacygevoeliger is dan het verstrekken vali al bestaande gegevens. De Cotilinissie stelt zich
op het standpunt dat het bij beide vortnen van verstrekking om dezelfde soort gegevens
handelt, niaar dat denkbaar is, dat de vordering tot het verstrekken van nog niet bestaande
gegevens ook kati toezien op gegevens die de houder voor zijn eigen activiteiten niet
langditrig bewaart, oindat de gegevens niet (latiger) nodig zijii voor de eigen bedrijEvoeriiig.
Bovendien voert de Conmiissie aati dat een vordering tot verstrekking van toekotiistige
gegevetis een grotere last kati zijn voor de houder vati gegeveijs itidien vati heiii wordt
gevraagd elke dag, of eens in de paar dagen de in de afgelopen periode binnengekoinen
gegevens te verstrekken.374 De houder nioet in dergelijke situaties zelf opletten en actief
worden en kan niet sinipelweg de aatiwijzingen van de opsporingsainbtenaar opvolgen. De
Conlinissie-Mevis is van mening dat deze verschillen in acht genomen dienen te worden,
voor zover de zo-even beschreven inspanningsverschillen zich daadwerkel k nianifeste-
ren.3-5 Tot slot nieent de Conimissie dat de bevoegdheid tot het vorderen van toekoinstige
gegevens uitdrukkeluk in de toepassehjke wettelijke regeling dient terug te konien. Voor
elke gegevenscategorie stelt de Conmlissie een nietiwe bevoegdheid voor waarniee de
gegevens bu een houder gevorderd kzinnen worden. Wat opvalt, is dat aan de voorgestelde
bevoegdheid tot het vorderen van toekonistige gegevens als subcategorie van 'andere gege-
vens' (artikel 126ne Sv) een tenilijn van niaximaal vier weken verbon(len wordt. Dit in
tegenstelling tot de historische verzameling van 'andere gegevens' (voorgestelde artikel
126nd Sv). Bij laatstgenoenide verzanielmethode dient alleen een ternlijn in de vordering
gesteld te worden, maar daaraan lijkt geen maxinium verbonden. Oorzaak van verschil 111Oet

het hiervoor beschreven verschil in inspanningsverplichting zijn. De Conlniissie-Mevis gagit
er van uit dat de houder van gegevens een grotere inspanning mott verrichten bij toekoni-
stige gegevensverzanieling. Maar is dat wel zo? Ik kan inij niet am de indruk onttrekken dat
het 'oneindig' ver terugblikken in de eigen bedrij6bestanden ook een grote ilispantiing voor
de houder kall betekeiien. Een vergaande spetirtocht iii het verleden kan aardig wat illall-
kracht en tijd kosten. Daar komt bij dat deze vergaande temgblik wellicht privacygevoeliger
is dan de vluchtige blik naar voren. Met de terugwerkende kracht van de vordering kan
welliclit sneller een niili oftiieer volledig beeld van ielliands leven ofpersoonlijke leveiissfeer
verkregen worden. Met dit weinig doordachte tegenargittiient vervalt wellicht alvrij snel de
rechtvaardiging achter het geniaakte onderscheid. De Coinniissie-Mevis besteedt bitlnen de
gegevensgroep 'andere gegevens' ook nog aandacht am het strafvorderlijk onderzoek van
locatiegegevens. De Conmiissie is van niening dat het voorgestelde artikel 126nd Sv (histo-
rische gegevetis) een officier van justitie bevoegd tiiaakt oin locatiegegevens bu allerhalide
houders op te vragen. Denk in dit verband aan het bij een financiele instelling opvragen van
plaatsen waar een eindgebruiker gepind heeft met een bankpas of waar bepaalde betalingen
verricht zijn. Het bewtiste artikel verschafi daarbu geen ruillite 0111 een persoon te gaail
volgen, op een wijze die vergelijkbaar is inet stelsehiiatige observatie (art. 126g Sv). Wat
betreft het vorderen van locatiegegevens van inobiele teleconununicatieaatibieders gelden
volgens de Coniniissie-Mevis de regels uit liet teleconmitinicatierecht:

3-4  Connitissie-Mevis 2001, p. 52.
3-5  Op dit pittit wijkt de Conlnlissie onnliskenbaar af vati het beschre,·en wetsvoorstel 23 047 waariti toekom-

stige z·erkeersgegevem als 'vluchtige' gegerens gekwalificeerd worden en de tenigwerkende kracht van de
r·ordering als zijnde 'ptivacygevoeliger' bestenipeld wordt, onidat er (oneindig) i·er in ienwids verleden
gespit kati worderi en het onderzoek ilaar historische gegereils toeziet op dllilrzalle gegevells waarop de
onderzochte persoon geen itivloed nieer kati rutoefetien
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'Voor zover het betrefi gege\·ens in verband met het gebrizik dat de gebruiker iliaakt r'an

de telecoi1111iuilicatiedietist $eldt nanielijk de reeds bestaande ber·oegdheid tot het vorde-
ren van verkeersgegevens.

Deze zinsnede kan door de bestaande plaatsbepaliiigteclmieken op verschillende iiianiereii
ititgelegd  worden.  Zo  kan  de vraag gesteld worden of een gebruiker vati een niobiel eitid-
apparaat iii de ogen van de Conitnissie gebruikt niaakt van zijii niobiele telefoon watilieer

dit apparaat louter ingeschakeld  is, maar het apparaat niet actief aatigewend wordt met de
bedoeling te coiwmmiceren. Hier wordt gedoeld op de eerder beschreven stand-by situatie.
Ondertussen is duidelijk geworden dat elk iiigeschakeld appara:it zich volaittotiiatisch 1211-
ineldt  bij  het  telefoontietwerk  0111  daarniee  te  vertellen  dat  het  nog  'leeft'.  Bovendien
ontstaat plaatsbepalitigilifortiiatie indien een gebruiker van een niobiele telefoon zich feitelijk
verplaatst binnen het tietwerk. Deze automatische netwerkaanlizeldingen leveren onafgebro-
ken plaatsbepalinginforniatie op voor tratisporteurs. Of geldt de bevoegdheid volgens de
Coliltilissie slechts in het geval de gebruiker een niobiel eindapparaat actiefaaliwendt? Iii het
tweede geval kati een inobiel eindapparaat wel als peilbaketi ingezet worden oni personen te
volgeti,  111:lar zijii  de opsporingsdiensten daarbu afhankelijk van telecoinnizinicatie  of pogili-
gen daartoe. Indien personen gevolgd worden op basis van gegevens die ontstaaii bij auto-
inatische netwerkaaimielding zal, iii het geval de Conmiissie-Mevis leatstgenoeinde inter-
pretatie aguiliatigt, de weg vati de klassieke observatie gevolgd dienen te worden onidat iliet
aaiigesloten kati worden bij de regeling tot het onderzoek van verkeersgegevens. Op dit
pimt biedt de Commissie helaas geen uitsluitsel, 21 kan ik mij niet aan de indruk onttrekken
dat de Cotiunissie-Mevis de voorkelir geefi am laatstgenoeinde interpretatieniogelijkheid.
Tot slot noetiit de Coimilissie de gegevensgroep 'gevoelige gegevens'. Met deze groep
worden de inlioud van vertrouwelijke coniniunicatie bedoeld 617 gegevens over bijvoor-
beeld iellian(is godsdienst, ras, politieke gezindlieid, gezondheid of diens seksuele leven.
Verstrekking van deze gegevens maakt naar het oordeel vati de Conmiissie nornialiter een
specifieke of indringende inbreuk op  bindanientele  vrijheden of de persoonlijke levetissfeer.
Ook inhoud van teleconununicatie valt volgens de Cominissie onder deze gegevenssoort.
Naar aanleiding vati de bevindingen van de Conuiiissie-Mevis is op 23 febru:tri 2004 het
wetsvoorstel bevoegdheden vorderen gegevetis ingediend.37-

SPOEDBEWARING (BEVRIEZINGSMOGELIJKHEID)
Door de Coninlissie-Mevis een nieuw wetsartikel voorgesteld op basis waarvan eeti
(liulp)officier van justitie de bevoegdheid bezit, te vorderen dat gegevens gedurende een
bepaalde periode toegankelijk blijven ten Eiveure van het lopende opsporingsotiderzoek. Dit
voorstel vloeit voort uit het op 1 juli 2004 iii werking getreden Cybercritiie Verdrag, illaar
bevat wel een aantal wezenlijke verschillen. Zo stelt de Cominissie-Mevis eeti alge,ite,ze
bevriezingsinogelijkheid voor, een bevoegdheid tot spoedbevraging voor uiteenlopende
gegevetis, inclusief opgeslageti conuinitiicatie en vastgelegde verkeersgegevens. Het artikel
zou er in de ogen van de Commissie als volgt uit dienen te zien:

Artiket 126,ili lid 1 [bei,reze,il
Iii geval vati t,erdeliki,ig t,mi ee,1 misdrilf als 0,1,sdireve,1 iii artikel 67. eerste lid,  dat gezie,1 zij,i aard of
de saille,111,1,19 1,let clildere door ile t,er,larlite l,ega,le illisdrijt,elt ee,1 entstige i,ibre,LI  op de reclitsorde ople-
t,ed, k,1,1 de litilpoBcier vali jitstitie, i,idim liet bet,1,1& twi liet o,iderzoek ilit cl,iligelld i,orile,1,141,1 dege,le

3-6  Coiiuiussie-Mevis 2001, p. 63.
3--   Ka,ne,snikke,1  U 2003/04, 29 441,118.  1-2, Wijziging van her Wetboek van Strah·ordering en eidele atidere

wetten in verbatid met de regeling tot het vordereti vati gegevens (bevoegdhedeti\·ordereti gegeveia)
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14111 11'ie redelijkent,ijs k,11, tivr,le,1 1,entioed d,it |tij toegatig heeft tot bep,iatile geget,elis die te,1 tijde 1„1,1 ile
porderilig zijit opgestagm iii ee,1 geatito,itatiscer,1 11102, vortlere,1 d,it deze geget,ells geclitrelitle eelt periotle
p,iii peertint d,ige,i toeg,1,11:elijk blijt'eli.  De vortle,i,tg kaii Itiet tivrdeligericlit tot de veril,idite. 3-8

Hoewel de Con,iiiissie 'slechts' een incidentele bewaarterniijn van twee weken voorstelt,
terw 1 liet Cybercrime Verdrag een tennijn van 90 dagen niogelijk inaakt, is de door de
Cotilliiissie voorgestelde bevoegdheid in bepaalde opzichten miiiier dati de verdragspendant.
Voor wat betreft de liiogelijkheid tot bevriezing bestaat het Cybercritne Verdrag twee
artikelen. Artikel 16 (lid 1 en lid 2) van het Verdrag het volgende:

Spoedbelt,arilig i,mt opgestage,i coinpitte egeve,is
1.   Iedere P,irtij iteelitt de tixtget,elitle m midere 1,1,1,ttregele,1 die ,todig zij,1 0111 haar bet,oegde mitoriteitell

i,1  st,lat  te  stelle,1  de  spoedbell,ari,Ig  te  bet,ele,1  of op  soortgelijlee  tilize  de  spoeilbe,1410119 te  be, 19,·kstel-

lige,1  14111  gespecifteeerile  Eolliplitergegei,etls,  11'adroticier  1·erkeersgeget,ells,  die  zijit  opgestage,1  door lilici-

del vall eell colliplitersysteelit, ili liet bijzonder 11'aillieer er redelieli zijii 0111 te t,entioedeti dtit ile
colliptitergegevelts bijzoitiler i,citba,ir zij,1 1,00, i,erlies of 11'ijzigitw·

2.    Walt,teer eell  Partij  t,itvoeritig geeft a,1,1 liet eerste  lid door middel 141,1  ee,1  bet,el *1,1,1 mi persoolt  de
specifieke  opges[,lge, 1 coiliptitergege,4915  die  iii  dielis  bezit zij,i  of tot 11'elleer toeg,z, ig |tij gereclitigil  is,  te
betim·ell, tteeti,t die Pa,tij de it'etget,elide £11 a,zilere 1,1,iatregeleit ilie liotlig latinte,1 zij,1 0,11 cleze per-
sooii eitoe te t,e,plic|tte,i cle itttegriteit i,c,it clie coi,ipittergegei,e,is te i,erzekereti e,i t  |1 11iclh,ive,i i,oor
ee,1 tijtistititir zohilig als itodig is, 11iet ee,1 tii,iri,itit,Ii i„iii nege,itig Juge,i, teliei,ule de bet,oegile fitito-
Iiteite,1 iii st,wt te stelle,1 cle verstrekkilig 14111 cleze geget,etis te t'ertilltge,1. Eeii P,irtij bmi bep,ile,i d,it
eeti cle,gelijk bet,el bmi tivrcle,1 1,erte„gci.3,9

Uit de tekst en de wuze waarop het artikel (eii het Verdrag als zodanig) geredigeerd is, volgt
oimiisketibaar dat het in het kader vai spoedbewaring dient te gaan om gegevens uit de
coinputer(netwerk)oingeving. Dit kan opgeslagen conniiunicatie zijn of andersoortige
opgeslagen compittergegevens betreffen, al dati niet elektronisch overgedragen, niaar het kati
tevens 0111 verkeersgegevens gaan welke zun opgeslagen en die zijn ontstaan bij afkewik-
kelde (historische) telecoinintinicatie, in het bijzonder conmiunicatie tussen computers
binnen eenzelfle netwerk  of ineerdere  coniputernetwerken.  Deze computersystemen  of -
netwerken kiulneii besloten van aard zijn of het gaan oni openbare teleconmiunicatienet-
werken of -diensten. Uit de tekst van de door de Conmiissie-Mevis voorgestelde bepaling
volgt dat de tiietiwe 111aatregel toeziet op opgeslagen gegevens iii geautoniatiseerde werken.
De Conmiissie legt laatstgenoeind begrip op eeii zodanige wijze uit dat daaronder niet
uitsluitend gegevens vallen die ontstaan bij intenietconmitinicatie.38  Het kan tevens gaan
0111  gegevens die zijii ontstaan bij  de  aRvikkeling van ander telecotinnunicatieverkeer of zelfs
bij elektronische (tion-communicatie) handelingen, zolatig deze infortilatie niaar door
aalibieders van telecotimninicatie of diensten opgeslagen wordt op coniputers (databanken)

3-8  C0111111issie-Mevis 2001, p. 70.
339  Voor opgestagen verkeersgegevens binneti de coniputeronbevitig geldt in het buzonder artikel 17 vatihet

C)·bercrinie Verdrag. Dit Verdragsartikel bepaalt otider nieer het volgende:
1. Iedere Partij neenit ten aanziell van verkeersgegevens die met toepassing van artikel 16 nioetell worden

bewaard de wetgevende en midere niaaaegelen die nodig zijn om: a. te verzekeren dat een dergeluke

spoedbewaring van gegevens nlogelijk is ongeacht of een of meer seniceproviders  bij de overdracht
rmi die gege,·eils betrokketi wareti; eti b. te verzekeren dat ami de bevoegde autoriteit van de Partij, of
aan een door die autoriteit aangewezen persoon, onverwijld een hoeveelheid verkeersgegevens wordt
verstrekt die roldoende is om de Partij ili staat te stelle,1 te achterhaleti wie de serviceproviders Zijil eli
lang welke roi,te de gegevens zijii overgedragen

381'  Vergl. Cotimiissie-Mevis 2001, p. 70.
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en/of iti coixipitternetwerken.  Denk iii dit verband aan niobiele locatiegegevens  en infor-
tilatie over elektronisch betaalverkeer (pilitien).  Een  serieuze  beperking die  het  Conlliiissie-
artikel stelt is, dat het 0111 gegevms dient te gaan waarvan door de bevrager (hulpofficier)
vennoed wordt dat de betrokken houder toegang tot deze gegevens heeft.

De gedaclite achter invoering van de bevriezitigsniogelijkheid, wat volgens niij neerkonit op
een bewaarpliclit iii bititengewone gevallen, is dat digitale teclinieken gegevens vlciclitig
lainnen nukell. Met letterlijk een druk op de knop kinmen grote hoeveellieden gegevens

gewist wordeii uit netwerksysteiiien of databanken.  Deze  problematiek  doet  zich  niet natiie
op het hiternet voor. Voordat goed en wel een onderzoek kati worden itigesteld naar de
herkonist van strabaar materiaal op het Internet, kan dit iiiateriaal al verdweneti zijn. In de
dagelijkse opsporingspraktijk bestaat iii de ogen van de Conmiissie-Mevis behoefie aan het
vooruitzicht 0111 gegevens gedurende enige tijd vast te leggen (te bevriezen) zodat onder-
zoek naar de herkonist van het tiiateriaal niogelijk is. Er is ininiddels doorjustitie in bepaalde
gevallen aan telecon11111111icatieaanbieders verzocht vlitchtige gegevens ten behoeve van
lopende opsporingsonderzoeken ter beschikking houden. De Coiwiiissie stelt, dat in dit
verband Internetproviders doorgaans verzocht worden Internetgegevens voor een periode
van 48 utir beschikbaar te houden ten faveure van lopende opsporingsonderzoeken. Ik ga er
voorzichtig vaii uit  dat de bedoelde bevriezingsperiode  pas  vaiiaf het  nionieiit vati ontdek-
ken van strafbare inforniatie op de servers van de providers ingaat, iets anders kati ik inij niet
voorstellen.

De Commissie-Mevis stelt voorwaarden am de bevriezingsmogelijkheid. Deze komen voor
een groot gedeelte overeen met de toepassingvoorwaarden van de teleconlinunicatietap ex
artikel 126112 Sv. Enige opvallende afwijking vonnt het gegeven dat de bevoegdheid toe-
konit aan de hulpofEcier van justitie, terwijl het tappen uitslititend op vordering van de
oEcier van justitie kan plaatsvinden.  Ik kati illij niet zo goed voorstellen waaroin dit onder-
scheid aangebracht is. Graag sta ik kort stil bij het noodzakelijkheidvereiste. Het opsporings-
gericlit bewaren van gegevens door de houder is slechts niogelijk indien het vluchtige
gegevens betrefi en het belang van het onderzoek de buitengewone bewaring 'dritigend
vordert'. De Coninlissie dient toe te licliten op welke wijze dit noodzakelijkheidvereiste
ingevzild dient te worden. Zo zijn gegevens op het Internet per definitie vluchtig van aard,
waardoor toepassing vati de bevriezingsmogelijkheid in het geval van Internetgegevens
praktisch altijd lijkt op te gaati. Hierdoor ontstaat er niet een buitengewone bevriezingsmo-
gelijkheid, niaar een algeniene bewaringsniogelijkheid voor Internetgegevens. Dit lukt mij
niet de strekking van de voorgestelde regeliiig. In dit licht stelt de Cotiimissie-Mevis dat het
langer dan nodig voor de uitvoering van de eigen activiteiten vasthouden van gegevers door
de houder ten behoeve van strafvorderlijk onderzoek, een doelafwijkende verwerking van
gegeveiis oplevert en veelal een bijzondere inspanning van de houder vergt.381 0111 die
reden is volgens de Cotilmissie terughoudendheid gewenst en dient eeti dergelijke vordering
alleen geda:Iii te kittitien worden indien het belatig van het onderzoek het dringend vordert.
Door het wetsonderdeel 'dritigend vorderen,' niet te koppelen aan objectieve toetsingscrite-
ria  of iii ieder geval  aan  de  hand  van ineerdere praktijkvoorbeelden te verditidelijken, wordt
inijns iliziens jitist het tegenovergestelde bereikt. Het wetsonderdeel vornit geen extra
waarborg voor telecoinnitinicatieganbieders en burgers, niaar wordt gedegradeerd tot een
formaliteit van weinig waarde voor de inhoudelijke beslissing ofwel belmigenafweging.
Desondanks noenit de Coniinissie een tweetal voorbeelden waaruit de noodzaak tot bevrie-

381 Vergl. Conmiissie-Mevis 2001, p. 69.
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zing zou moeten blijken. Zo kati vordering tot bevriezing van vhtchtige gegevens 2211
volgens de Comniissie alleen worden gedaan, indien het bij de strafvorderlijke autoriteiten
bekend is, dat vluchtige gegevens aatiwezig zijn, die nodig ktimien zijn voor het onderzoek.
Een voorbeeld waarin dit het geval kati zijn betreft de situatie waar iii kinderpornografie op
Internet wordt gesignaleerd. Deze gegevens kunnen volgens de Conlnlissie een spoor
vornien naar diegenen die betrokken zijn bu het plaatsen vati de kinderpornografie op
Iliternet.  Ik  vraag  niij  af hoe  die  bekendheid  in  de praktijk blijkt.  Dat  er  stratbaar inateriaal
op het Internet ciraileert kunnen zogeheten 'cybercops' niiddels het stirfeii op het Net en
het infiltreren in digitale praatgroepen (cliatkainers) wel vaststellen, 111aar hoe stellen zij vast
bij welke Internetprovider (professioneel houder) deze gegevens opgeslageii zijn? Er is in
zulke gevalleti maar weinig startinforniatie voorhanden, dat wil zeggen justitie beschikt iii
dergelijke gevallen met over identificerende gegevens. Laatstgenoeinde gegevens wil jitstitie
nu jitist met de bevrieziligsniaatregel achterlialen.  Is het de bedoeling dat de niaatregel tegen
verschillende aalibieders tegelijk afgekondigd wordt, of is er ineer nodig?
Een ander door de Coiimiissie genoeind voorbeeld is de situatie waarin bij een schietinci-
dent niet slachtoffers veel inogelijke betrokkeneti op de plaats van het ilicident aatiwezig
wareti en gegevens over deze betrokkenen wellicht beschikbaar zij11, onidat zij in de blitirt
van het incident elektronische hatidelingeti liebben verriclit of gebntik van niobiele tele-
conlmullicatie hebben geinaakt. In deze context is nieestal wel beketid welke bij welke bank
(professioneel houder) aangeklopt dient te worden. Imtiiers, de plaats van het delict vortilt
relevante startinfonizatie. R vmag mij  in  dit  geval af welke gegevens  zouden kunnen leiden
tot opheldering van een stratbaar feit. Mogelijk dat aan de liatid van inforniatie over welke
personeti in de biturt vati het delict geld bij de batik opgenoineti hebbeti, getttigeti gevoii-
den kitimen worden. De opgeslagen gegevens leveren qua inhoud geen bijdrage aan de
waarlieidvitidiiig, inaar leveren 1110gelijk wel relevalite c.0 tactisclie opsporiligsilitoniiatie
op. De vraag luidt of deze opsporiligsinforniatie 11iet op een 111inder iligrijpende wijze

achterhaald kati worden, bijvoorbeeld door een opsporingsbericht op televisie en radio ilit te
zen(len.

Oiize regering heeft de bevriezingsinogelijkheid intiiiddels iii het aanhatigige wetsvoorstel
coniputercriliiitialiteit II opgetionieii.383 Iii priticipe volgt de regering de voorstelleti vati de
Conmiissie-Mevis, zij het dat de termijn van twee weken tliet wordt overgetioinen. In
plaats daarvan hatiteert de regeritig de oorspronkelijke verdragsterniijn van negentig dagen,
inet niogelijkheid tot verlenging. Ook is de regering van iziening dat iliet de hitlpofIcier,
niaar de officier vati justitie de nieest geschikte autorisatie voniit. Voorgesteld wordt de
bevoegdheid tot bevriezilig op te netiien in liet nieuwe artikel 126ni Sv. Bij de vordering
tot bevriezing dient door de 06cier vali justitie aaligegeven te worden voor welke tellilu 11
de gegevens bewaard en beschikbaar gehoudeti 1110eteii wordeii. Het Verdrag bepaalt dat
een niaxilliumtennijn van 90 dagen nodig is; dat heeft als reden dat rekenitig moet worden
gehouden  inet de relatief lange periode  die  in een aantal  landeli genioeid  is inet de uitvoe-
ring vati een rechtshulpverzoek.383 hidien de vordering tot bevriezing plaatsvindt in liet
kader van een zuiver Nederlandse aatigelegenheid, zal ineestentijds een veel kortere periode
kininen (en in het kader van de proportionaliteit nioeten) volstaan.384 hi liet kabinetsstand-
ptint over het rapport «Gegevens iii stratvordering» van de Coinmissie Strafvorderlijke

382 K„,icrsttikke,I U 2004/05, 26 671, nr. 7. Wijziging ran het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek ,·an
Strakordering eti de Telecotiviituiicatiewet in verbatid niet tiieim·e otin,·ikkelitigeti iti de utomiatietech-
tiologie (cotiiputercriniinaliteit 11)

383   Kmiersmkke,i II 2004/03,26 671, tir. 7, p. 45.
384   Vergl. Ka,timnikketi H 2004/05, 26 671, nr. 7, p. 45.
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gegevetisvergariiig iii de hifonnatieniaatschappij 81 is aaligegeven dat het kabinet ilisteizit met
het voorstel vali de Conimissie 0111 de kosteii die xiii ilakoniing van een vordering kimneti
wordeii toegerekend in de vorni van extra personeelskosten en extra adtizinistratiekosteii

voor vergoeding in aatitnerking konieti voor zover deze kosten uiziclitelijk wordeti geinaakt

aaii de overheid.386

3.9 Wet vorderen gegevens telecommunicatie

3.9.1    Onderzoek van verkeersgegevens en gebruikersgegevens

Op 24 oktober 2001 wordt het wetsvoorstel tot wijzigiiig van het Wetboek vati Strafborde-
riiig eii andere wetteii iii verband niet de aatipassing van de bevoegdheden tot het vorderen
vati gegevens terzake van teleconilinltiicatie (vordereii gegevens teleconuliunicatie) am de
Tweede Kainer aaiigebodeti. Het wetsvoorstel heeti de parleiiientaire toets intiziddels387

eeiivoudig doorstaan en de Wet vorderen gegevens teleconilininicatie is op 1 septeinber
2004 iii werkitig getreden.388 De Wet vorderen gegevens telecoiniiizinicatie regelt een
nieziwe bevoegdlieid bitineti het strati•orderlijk onderzoek van teleconillizinicatie. Dit is de
bevoegdheid tot liet vorderen van gegevetis betreffende tiaa111, adres, postcode, woonplaats,
litilinlier en soort dienst met betrekkitig tot eindgebruikers van telecomintinicatienetwerken
of -diensten door opsporingsambtenaren. Gegevetis die op basis van deze bevoegdheid
gevorderd kitillien worden, worden veelal aangeduid niet de terni gebntikersgegevens.389

Gel)nlikersgegevens zijii beperkter dan de gegevetissoort verkeersgegeveiis. Eeii belangrijk
verscliil tussen verkeersgegevens en gebrziikersgegevens is, dat laatstgenoemde gegevens
onafliankelijk van 'belsittiaties' bestaan. Het zijn statische gegevens die de telecotimiunicatie-
patibieder nodig heeft voor 6ctureringsdoeleinden, het opstellen van nota's. Een telecoi11-
1111111icatieaanbieder dient bij de totstandkoniing van een rechtsgeldige gebruikersovereen-
komst, waarbij de eindgebruiker toegang tot het teleconitimilicatienetwerk of -dienst
verleend wordt, over deze abontieegegevens te beschikken. Verkeersgegevens zijn inlioud-
loze transinissiegegevens, gegevens die bij de afwikkeling van teleconmiunicatie of pogingeli
daartoe ontstaati. Met het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens kati een min of
i11eer volledig beeld van bepolde aspecten van iemands leven worden verkregen, iets wat
i11et het verzainelen van gebruikersgegevens niet mogelijk is. Dit verschil iii privacygevoe-

ligheid heeft de strativetgever erkend. hi geval bij verdenkilig Vall elk willekeurig strafbaar
teit kitilnen gebntikersgegevetis door opsporingsaliibtenaren gevorderd wordeti, terwul
verkeersgegevens ineestentijds door een officier vati justitie gevorderd kunnen worden, iii
het geval er een verdenkitig van een niisdrijfals onischreven in artikel 67, eerste lid Sv is. In
deze stlidie wordt aan de categorie gel,ruikersgegevetis geen bijzotidere aandacht geschon-
ken.

385  Knliersnikke,i H 2001/02, 28 366, rr. 1.
%86

K,micrsmkke,1  112(M)4/05,26 671,  tir.  7,  p.  46

38-   Katitersmkke,i U 2001/02,28 059, tirs.  1-2.
388  Stb. 21<14,103. Wet vali 18 tijaart 2004 tot wijziging vatihet Wetboek vali StraA·ordennge,imidere wet-

ten ili verband met de aatipassing van de ber·oegdhedeti tot het vordereti \·mi gegeretis teriake van tele-
coiilnititiicatie  (vordereti gege;'ens  relecoliuinuiicatie);  Stb.  2(M )4,395, Beshiit vati 3 aligUStlts 2004  tot Vast-
stellilig ,·an her tijdstip Jan iliwerkiligtredilig vati de  ·et \·ati 18 titaart 2004 tot i ijzigillg \·ati liet Wetboek

r·mi Strah·orderitig eii andere \\·etten iti z·erbmd niet de amipassitig vati de be,·oegdheden tot het ,·orderen
van gegevells terzake vall teleconlnlunicatie (vorderen gege,·cils teleconlnlittlicatie), Stb. 2(104, 103 en het
Beslitit vordereti gege, eils telecotiiliii,nicatie.

389   Aill,te,Imkke,1 11 2()01/02,28 039 , ilr. 3, p. 1. De genoenide gege\·ells worden ook wel wigeduid als klant-

ofabontieegege\·eils.
135



STRAFV( )RDERLIJK ONDER.ZI)EK  VAN  TELEC:(-)MMUNICATIE

3.9.2 Albakening

De drijfveer tot wijzigitig van de wetsartikelen betreffetide het onderzoek van verkeersgege-
vens is het verlangen van de regering 0111 tot eell nallwkeuriger afbaketihig te koizien vati de
gegevens die op grond van deze artikelen gevorderd kunnen worden. Door de mitwikkeliti-
gen iii de teleconmizinicatiesector is het volgens de minister niet ineer voldoende helder
welke gegevens begrepen kittinen worden otider de zitistiede 'hiliclitingeii (. ..) terzake vali
alle verkeer dat over een opeiibaar teleconimunicatienetwerk, dati wel met gel,ruikmaking
van openbare telecommunicatiediensten, heeft plaatsgevotiden'.3" De bewitidsinan vervolgt
door te stellen dat nieitwe technieken er toe leideii dat nieer en aiidere verkeersgegevens bij
teleconmiunicatiegialibieders beschikbaar komen dan tot voor kort het geval was, en dat het
wetsvoorstel ten gevolge daarvan duidelijkheid beoogt te verschaffen over de vraag welke
van deze gegevens onder de bevoegdheid vallen, door te bepalen dat die gegevens wordeti
aangewezen bij algemene iiiaatregel van bestimr.391 De voorgestelde litnitatieve regeling bij
algeniene niaatregel van bestimr konit tegenioet aan het eerdere Advies vati de Registratie-
kainer  van  13  niaart  1997  over het conceptwetsvoorstel buzondere opsporitigsbevoegdheden
waarili wat betreft liet onderzoek van verkeersgegevetis werd aaiibevoleti nauwkettrig aaii te
geven 0111 welke gegevens het kan gaan waarniee tegelijkertud duidelijkheid geschapen
wordt over de inspanning die van een teleconmiunicatieaatibieder gevorderd kati worden.392

Het gewijzigde artikel 126n Sv ziet er als Volgt ilit:

Iii get,at  i,mi  i,erdetikitig  t,a,1  eet,  11,isd,ilf als  011,scliret,el,  iii  artikel  67,  eerste  lid.  le,m  cle  oficier v,iii ji,stitie  iii
het bela,W imi het 011<lerzoell ee,1 t,orcleritig doe,1 ge,fet,elis te i,erstre|eket, over eeit gebittil:er elt liet telecoilitttit-
I,iaitiet,erkeer met betrekki,ig tot die gebntiker. De i,orderi,ig kati sleclits betrekki,ig liel,be,i op gege,vis die bij
alget,te,te i,ta,itregel 1„iii bestimr zi.itt mmgeti,eze,1 el, lam ge, et,eits betrefet, die:

ct.   tai tijde 14111 cle i,orileritig zij,1 1,enir,kt. dmi ti,el
393b.   11,1 het tijdstip i„iii cle t,orderi,ig ti,ordeit vemer|et.

Uit de wijze waarop het wetsartikel geredigeerd is volgt dat de reclitsvordering van de
oficier van jtistitie alleen betrekking kati liebben op gegevetis die bij algetiiene tiiaatregel
van bestuur aangewezen zijn. Konien ze niet voor in de algeinetie niaatregel van bestillir,
dan kuiuien de gegevens met gevorderd worden op basis van artikel 126n Sv. De all)akenitig
zit iii het feit dat de onderliggende ingiatregel vati bestitur het operationele werkterrein vati
de onderzoeksbevoegdheid bepaalt. Uit het wetsartikel blijkt voorts dat de vordering vati de
officier van justitie kan toezien op historische en toekonistige gegevens. Ter zake van
toekonistige gegevensverzatneling (ingelezen door de Hoge Raad) vindt met het onderha-
vige wetsvoorstel codificatie pla:Its.

Onder de ilieliwe regelitig klintleil verkeersgegevetis relatiefeenvoitdig aangewezen worden
waardoor het bereik van de bevoegdheid uitgebreid kati wordeii indien technologische
ontwikkelingen dit 1100dzakelijk of niogelijk niaken. Het voordeel van de gevolgde wet-
constructie is de techniekonafhatiketijkheid en de buigzaamheid van de onderliggende

regeling. De reikwijdte van de onderzoeksbevoegdheid kan snel aangepast worden aan de
opsporingsbehoefte.

390   Kallic,snikketi U 2001/02,28 059, nr. 3. p. 2
391 Ide,#t
392  Vergl· Ka,itcrsnikketi U 2001/02,28 059, tir. 3, p. 7
393  Sdi. 2004, 105, p. 1
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3.9.3 Richtsnoer versus privacyregels

Iii de toelichting op het wetsvoorstel is een belatigrijke richtsnoer voor het stratvorderluk
oiiderzoek van verkeersgegevens tenig te lezen, al laat deze richtlijii zich iliet eetivoudig
begrijpen. Desondatiks waag ik een poging. In de toelichting wordt opgenierkt dat de
voorgestelde bevoegdheid (12611 Sv) niet voorziet iii een plicht tot inedewerking betreffende
het vergaren vati gegevens die de aaribieder bij de tioniiale bedrijGuitoefening niet ter
beschikkbig krijgt. Daarbij wordt tegelijkertijd opgenierkt dat het bij toekonistige394

gegevensverzatiieling wel kan gaan 0111 gegevens die eeti telecoilinizinicatieaanbieder wel-
licht iii het kader van de eigen bedrijlivoering niet zoii beivairit.
De vraag litidt hoe deze riclitsnoer zich laat uitleggen. Het lijkt er op dat toekonistige
verkeersgegevens gevorderd 111ogen worden, op voonvaarde dat niet afgeweken wordt van
de bedrij6agenda van een teleconununicatiebedrijf. De soort gegevens die opgevraagd

worden, moeten iti de lijn van de bestaande bedrijEvoering vallen en zullen bijgevolg in de
nabije toekomst ook zonder rechtsvorderitig vati de oilicier van justitie naar alle waarschijii-
lijk bedrijfsniatig verwerkt worden. Deze eis van voorzienbaarheid ziet toe op het verwer-
kingsproces, inaar hoefi niet op de opslag c.q. bewaring van gegevens toe te zien. De rege-
rilig lijkt als uitgaligspulit te stellen dat eeii teleconuminicatieaanbieder allenninst een niet-
operationeel verlengstuk van de opsporingsdiensten niag worden. Er inag met getornd
worden aa,1 de bedrijBagenda van teleconitiiunicatieaatibieders. Indien de regering deze
Biterpretatieinogelijkheid inderdaad voorheeft, dan heeft dit tot gevolg dat de verzanieling
van gegevens tiiede kati toezien op verkeersgegevens die voortvloeien tut toepassing van
toegevoegdewaardediensten. De eindgebruiker of abonnee kali voor de verwerking van
gegevens die voortvloeien uit toepassmg van toegevoegdewaardediensten expliciet zijn
toestetimiing geven.395 Zonder expliciete toestenuning kunnen deze gegevens niet venverkt
worden door een teleconmizinicatieaanbieder.

De strafvorderlijke richtsnoer client gelezen te worden iii sanienhang niet enkele bepalingen
uit de Teleconmiunicatiewet. In het bijzonder het recentelijk gewijzigde artikel 11.5 Tw en
het toegevoegde artikel 11.53 Tw zijii van belatig. Voornoenide artikelen beperken de
1110gelijkheden voor gegevensverwerking door teleconmninicatieaanbieders. Doel van deze
beperking is de beschemiing van de persoonlijke levenssfeer van eindgebruikers en/of
abonnees. Het eerste lid van artikel 11.5 Tw schrijft voor dat aatibieders openbare elektro-
nisch coinnitinicatienetwerken en/ofopenbare elektronische cotimnitiicatiediensten de door
lien inet betrekking tot abotmees of gebruikers verwerkte en opgeslagen verkeersgegevens
dienen te verwijderen dan wel te anoniniiseren, zodra deze verkeersgegevens niet langer
nodig zijn ten behoeve van de overbrenging van conitmmicatie. Op deze hoofdregel bestaan
ititzonderitigen. Zo bepaalt het tweede lid van artikel 11.5 Tw dat een aanbieder verkeers-
gegevens inag verwerken die noodzakelijk zijn voor facturerilig, waaronder het opstellen
van  eeii  factitur voor  een  abontiee  of voor degene die zich tegetiover  de aanbieder rechtens
verbonden heefi die factutir te voldoen, dan wel ten behoeve van een betaling van ver-
leeiide toegang. De verkeersgegevens inogen worden venverkt tot het einde van de wette-
1Uke temiijn waarbillnen de Eictwir iii rechte kali worden betwist of de betaling in rechte
kan worden afj:edwongen. Naast deze verwerkitigsgrond bestaaii nog eeii tweetal wettelijke
verwerkingsgronden. Zo bepaalt het derde lid van de beschermingsbepaling dat de aanbieder
van elektronische coinmunicatiediensten verkeersgegevens mag verwerken, voor zover en
voor zolang dat noodzakelijk is voor (1) inarktonderzoek ofverkoopactiviteiten Illet betrek-

394   Vergl. Ki,tic#snikketi LI 2001/02, 28 059, nr. 3, p.  10.
395   Zie de artikelen 11.3 Tw en 11.5a lid 1 Tw.
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king tot elektronische coninizinicatiediensten, of (2) de levering vali diensten illet toege-
voegde waarde, mits de abonnee of de gebruiker waarop de verkeersgegevens betrekking
hebben daarvoor zijn toestellunitig heeft gegeven. Onder een dienst met toegevoegde
waarde inoet wordeii verstaan: dienst die de verwerking vereist van verkeersgegevens of
locatiegegevens, iliet zijnde verkeersgegevens, eli die verder gaat dan hetgeen noodzakelijk is
voor de overbrenging van een cointnunicatie of de facturering daarvan.396 De
transinissiegegevens die hieruit voortvloeien zijn niet noodzakelijk voor het operationele en
administratieve gedeelte vati het teleconinizinicatietietwerk of de teleconlinunicatiedienst,
niaar kiinnen wel bedrijfsinatig verzmzield worden. Meestal worden deze gegevens voor
comnierciele doeleinden of voor de juiste afwikkeling van extra netwerkvoorzieningen
verwerkt. Denk iii dit verband aan een routeplanner op een mobiele telefoon. De verwer-
king  vati  locatiegegevens, niet zijnde verkeersgegevens, betreffende  aboimees of gebnlikers
van openbare elektronische comiininicatienetwerken of openbare elektronische comtiiuni-
catiediensten, is op grond van artikel 11,52 lid 1 Tw slechts geoorloofd, indien deze gege-
vens geatiotiitiiiseerd zijn dan wel wanneer de desbetrefrende abontiee of gebruiker voor de
verwerking van deze gegevens toesteinming heefi gegeven ten belioeve vati de levernig vati
een dienst inet toegevoegde waarde. Onder de liuidige Teleconitiitiiimicatiewet worden
deze toegevoegde waarde gegevens niet gekwalificeerd als verkeersgegevens. Het begrip
'verkeersgegevens' wordt iii artikel 1 1.1 onder    (b) als volgt onischreven: gegevens   die
worden venverkt voor het overbrengen van cotilliniliicatie over een elektronisch

397coninizmicatienetwerk of voor de facturering ervan.      Uit  deze definitie volgt oninisken-
baar. dat de gegevens die voortvloeien uit de toepassing van toegevoegdewaardediensten
niet :tls verkeersgegevens gekwalificeerd kwmen worden.
De vraag luidt vervolgens hoe de stratorderlijke richtstioer zich verhoudt tot de getioenide
verwerkiligsgronden. Hebben de verwerkingsgronden ilit de Teleconununicatiewet ekect
op het strahorderlijk onderzoek van verkeersgegevei-is? En, hoe dient het telec01111111111ica-

tiebegrip 'verkeersgegevens' in de strafvorderlijke setting opgepakt te worden? Het begrip
verkeersgegevens is volgens mu geen strafvorderlijk begrip, illaar dient voornanielijk als
bouwsteen voor de verwerkingsgronden, de ordenitig van de privacyregels ex artikel 11.5
Tw. Telecotimiunicatieaaiibieders zijn verplicht gehoor te geven :lan de privacyregels uit
artikel 11.5 Tw. Het begrip 'verkeersgegevens' is in dit opzicht een sleutelbegrip. Gegevens
die worden verwerkt voor het overbretigen vati conlinullicatie over een elektronisch
conmitmicatienetwerk of voor de facturering ervan mogen door teleconmiunicatieaanbie-
ders bedrijfsniatig verwerkt worden. Daartoe is geen toesteinming van eindgebruikers of
aboilnees vereist. Het zijn verkeersgegevens in de lileest zuivere zin van het woord. Voor
alle overige verwerkingsgronden (inarktonderzoek en toepassing vali toegevoegdewaarde-
diensten) is expliciete toestemlning van eindgebruikers of abonnees vereist. De inlioudloze
transmissiegegevens die uit deze bijzondere verwerkingsprocessen voortvloeien worden
ingevolge artikel 11.1 onderdeel (b) Tw niet gekwalificeerd als verkeersgegevens, inaar
kunnen dit wel zijn de strafvorderlijke setting. Een vordering ex artikel 126n Sv kan volgens
iliij vali toepassing zun op verkeersgegevens die voortvloeien uit toepasslng vati toegevoeg-
dewaardedietisten, mits de eindgebruiker hier zijn uitdrukkelijke toestenmiing voor gegeven
heeft en de verwerkte gegevens als verkeersgegevens iii een algemene tiiaatregel van bestuur
aangewezen zull.

396     Artikel   11.1   otider   (11)   Tw.    Stb.   2004,   308,   Beschikkilig  ,·an   de   Mitiister  vati Jiatitie  \·ali   30  jittii   21)04,
houdelide plaatsmg in het Staatsblad vali de rekst vati de Teleconitiituiicatiewet, zoals deze litidt niet ingalig
,·211 19 niei 2004.

39- Stb. 2004,308, Beschikking van de Minister \37 Jitstitie ran 30 jimi 2004, houdende piaatsitig in het Staats-

blad Vati de tel:st i'mi de Teleconmitulicatiewet, zoals deze litidt niet ingatig rati 19 nlei 2004.
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3.9.4 Aangewezen verkeersgegevens

Ondertlissen bestaat er een algeniene niaatregel vati besttizir waarin diverse verkeersgegevens
amigewezen zijn.398 Het besluit is op 1 september 2004 in werking getreden.3" hi het beslitit
worden louter gegevens onder de paraphi van het gewijzigde artikel 126n Sv geschoven die
iii het wetsvoorstel 28 059 al onder het genoeinde wetsartikel gepositioneerd werden.
Nietiwe gegevens worden vooralsiiog niet aaligewezen. Artikel 2 van het besluit is als volgt
geredigeerd:

De volgettile geget,eits lip,·ile,1 cia,lget,Ize,1 ,%6 geget'eits ili de zi,1 1„m £111ikel  12611, eerste litl, tit,eede i,olzi,1.

e,1  (i,likel   126,1,  eerste  lid,  tii,eede  volzi,1,  1„iii  liet  Wetboek  1„iii  Str®,orde,i,N:
(1.    de 11,1(1111, liet ikires e,1 de tivoliplacits t,all de gebntiker;

b.   cle,mimiers vati de gebn,iker;
c.    cle ittimit, |let  adus, de tivoitplatits eli liet ilitilmier plili de litlttlitrlijke persooti of reclitspers0011 litet

wie  de gebmiker t,e,ti,idi,ig lieeji,  Iteeft gelia,1  of lieeft getr,Klit tot statid te bre,igm,  of van de,wttitir-
lijke persooli of reclitspersoot, die lieeft getr,iclit Ii,et de gebll,iker ve,billililig tot st,1,141 te brelige,i:

d.   de d,it,1,11 elt liet tijdstip 11,(litrop de i,e,lii,tilittg litet cle gebntiker tot stillid is gebraclit e,1 geei, icli  e,1
de dimr ,•,iii de 1,2,1,111£li,ig, (1,1,1 114, i,lget,al er geeti t,e,1,i,tillity tot stallil is gekoliteit, de datimt £11
liet tijilstip it,aarop is getraclit ve,bittilitig itiet de gelintiker tot sta,id te bretigeti, 476,1,ede de 41'ijkilig
i,a,i dit tijtistip i,mi de ti,ettelijke  tijd, bedoeld i,1 ,irtiket  1, eerste lid, imi de ti,et ,•01  16 jitli  1958
tot 11,1(lere regeli,ig 14111 de 11,ettelijke tijd (Stb. 353);

e.  de toi,itiegegevelis va,1 liet lietit'erle,lai,slititpit,it d,1,1 wei gegevells betrefe,ide de geografisdie positie
14111 cle raticlapparatwir 11,1,2 eet, get,ntiker i,tge,wl ee,1 1,erbindi,W of pogii'g d,1,1rtoe;

f.     ite int,mliers  1,01, de ratid,ippitratintr i,flan„iii de gebn,iker gebmik iii,lakt of lie4 ge,Iia,ikt;
g.   de sootteit die, iste,1 it„1,in„111 de gebntiker gebn,ik iii,1,ikt of liee  ge,11,1,1kt et,eit,its de diia,1,ij belio-

re, Ele  Neget,elts;
cle mi,1,11, het ctilres m de tivotipt,iiits iwi clege,ie clie de reke,ii,ig bet,icilt t'Oor de opetib,ire telecoimimitic,itie-
die,iste,1 e,1 teleco,ii,itimicatie,ietti,er|ze,1 die de gel,n,iker ter beschikki,ig lieeB of lie<ji gelt,ul,  i,idie,i deze eet,
,111(ier is dail de geblitiker. 400

Als 'verkeersgegevens' wordeti ill ieder geval de gegevens aangewezen die volgetis jitrispnt-
dentie otider het populairwetenschappelijke begrip verkeersgegevens vallen.401 Door de
rechtspraak worden de volgende gegevens onder dit begrip geschoven: aansluitnittimiers,
gebmikte apparatuitr, tijdstip van het teleconmninicatieverkeer, de dimr vati teleconitmmi-
catie,  en tot  slot de beantwoording van de vraag of er iiberliatipt via de teleconmnmicatie-
infrastructutir gecotiinniniceerd is. Wat betreft de genoeinde verkeersgegevens vindt met de
nieziwe wet codificatie plaats. Maar de nieuwe regeling gaat verder. Uit de meinorie van
toelichting blijkt dat ook verscheidende gegevens die bij de afwikkeling van Internetcoiii-
municatie ontstaan onder de reikwijdte van de strafvorderlijke bevoegdheid valleli:

'In geval ran teleconinninicatie via het Inteniet kan het bijvoorbeeld gann 0111 de betrok-
ken  e-niailadressen.  Ook  de aanduiding  van een  „-ebsite  of een  pagitia binnen  een  web-
site kan ,·allen onder het begrip verkeersgegevens. Een „·ebsite en de pagina's binnen een

398  Stb. 2004,394, Beslitit van 3 atiglistits 2004, hozidende antiwuzitig van de gegevem 0,·er eeit gebruiker eii

het teleconuininicatieverkeer niet betrekkitig tot die gebruiker die van eeti antibieder van een openbaar
teleconlnitinicatietiem·erk of een openbare teleconmitinicanedielist kininen worden gevorderd (Beslitit
vorderen gege\·elis telecotiumulicatie)

399  Stb. 2004,395.
400    Srb.  20( )4,394,  p.  1-2.
401   Zie iii dit verbatid Kimiersmkke,i H 2001/02, 28 039, tir. 3, p. 7.
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website beschikken over een eigen nunmier. Deze gege,ens geven inzicht in de belang-
stellingssfeer van de gebruiker van teleconmiunicatie. Meer in het algenieen kati rr*orden
gesteld dat verkeersgegerens inforniatie kunnen opleveren over de soort instanties die be-
naderd zorden door de gebruiker van teleconiniuilicatie. Dit geefi inforniatie over de
belangstellingssfeer van de gel)ruiker, net zo:tls zijn contacten niet personen en instanties

,402inforliiatie over heni geVeli.

Uit de wettoelichting volgt, dat naast bovengetioeinde gegevens die bu de afivikkeling van
Internetconmiwiicatie (of pogingen daartoe)  ontstaati, gegevens  over buzondere conninini-
catievoorzieningen (bijvoorbeeld extra belfuticties) onder de reikwudte van de gewijzigde
onderzoeksbevoegdheid vallen. Als voorbeeld tioeiiit de ininister verkeersgegevens die
ontsmati walineer de gebntiker zijn gesprekken telefonisch doorschakelt. Mogelijk worden
iii de nat)ije toekonist ook gegevens aangewezen die ontstaan watineer de gebruiker decl-
neeint aan eeti telefonische vergadering, gebruikt maakt van de belfunctie wisselgesprek of
die ontstaan wanneer andere eindgebruikers door een bepaalde eindgebruiker op wacht
gezet worden, 21 noenit het wetsvoorstel deze gegevens niet. Ook gegevens betreffende de
locatie en de betalingen van rekeningen vallen voortaaii onder de reikwijdte van de strafvor-
derlijke bevoegdheid. Om wat voor soort gegevens het iii laatste instatitie precies gut is niij
niet geheel duidelijk. Mogelijk dat hier naalll-, adres-, woonplaats- en postcodegegevens
onder verstaan worden die corresponderen met de geografische betaalplaats van de abonnee.
Of worden hier de inhoudloze Internetgegevens bedoeld die ontstaan bu  Internetbankieren
of belgegevens die ontstaan bij elektronische betalingen via niobiele telefoons? Vragen die
vooralsnog onbeantwoord blijven eii waarop de strafwetgever een duidelijk antwoord op
dient te geven. Daarbij dient ook de vraag bealitwoord te worden hoe het vorderen van
deze betalingsgegevens zich verhoudt tot de vordemiogelijkliedeti otider de otilatigs geiti-
trodticeerde Wet vordereti gegeveiis.

Tot slot zijn ook bepaalde GSM-locatiegegevetis onder de strafvorderlijke bevoegdheid ex
artikel 126n Sv gepositioneerd. Met locatiegegevens worden bedoeld gegevens betreffende
de plaats waar een gebritiker van tiiobiele telecoinnimicatie zich bevindt.wl In de toelich-
tilig op het wetsvoorstel wordt opgenierkt dat iii geval van vaste telefonie locatiegegevens
11iet als aparte categorie beschouwd worden. oind;it daarbu de plaats waar een gel)ruiker zich
bevitidt, sainenvalt inet het adres van het vaste aansluitpunt, veelal het adres van de abon-
nee.404 Onidat wordt voorgesteld in de tekst vati artikel 126n (12611) Sv voortami te spreke11
over 'teleconiliitinicatieverkeer tiiet betrekking tot die gebmiker' is de bevoegdheid beperkt
tot het onderzoek van inhoudloze gegevens die betrekking hebben op het telecotilliiunica-
tieverkeer van of naar die gel,ruiker. Uit de toelichting op het wetsvoorstel volgt, dat
daaronder met zijn begrepen de gegevens betreffende de locatie van een persoon op een
11101nent waarop geen telecotimiunicatieverkeer van of naar die  gebrtliker plaatsvindt,  dat
wil zeggeti watitieer geen verbinding wordt gezocht door ofniet de gebruiker en de gebrui-
ker het ratidapparaat    (zijn niobiele toestel) slechts aati heeft staan    (stand-by).405   Deze

locatiegegevens, voortvloeiende uit autoniatische netwerkaaimielding, worden niet aange-
wezeii iIi de toekoinstige algeniene nmatregel vati bestuur en niogen bijgevolg niet gevor-
derd worden op basis van artikel 126n Sv. Daarbij is het irrelevant ofde verzanielteclmiek al
dan geen 1100dzakelijk (netwerk)onderdeel van de norniale bedrijhvoeriligvan telefoonaan-

402   Kalliersnikkat II 2001/02,28 059, tir.  3, p. 7
403    Katitersmkke,i II 2001/02, 28 059, nr. 3, p.  7.
404   Vergl. Kuite,smkke,i 112001/02, 28 059, tir. 3, p. 7.
405 Kimietsnikke,1 11 2001/02, 28 059, nr. 3, p. 8
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bieders inhoudt, wat in dit geval overigens wel het geval is. Aan dit criteriuni komt men bu
de  beantwoording  van  de  vrgag  of we  hier te niaken hebben met strafvorderlijke verkeers-
gegevens niet toe onidat de inhoudloze gegevens in kwestie geen transniissiegegevens zun
die nieelifien met een concrete belsituatie. Eerder is vastgesteld dat dit een basisvoonvaarde
vornit. Wat in de toelichting op het wetsvoorstel opgenierkt wordt ten aanzien van locatie-
gegevens koiiit overeen illet wat eerder werd gesteld over 111obiele plaatsbepaling. Daarbu
kwalii naar voren dat liet Ainsterd:unse gerechtshof bij inobiele plaatsbepaling als voor-
waarde heeft gesteld dat er een sititatie bestaat waarin een gevoerd gesprek heeft plaatsgeh;id,
wat door inij opgepakt wordt als een situatie waarbij een teleconitiiunicatiemiddel door een
eiiidgebruiker actief is aangewend met de intentie 0111 tot inforniatie-uitwisseling te konien.
Pas dan is niobiele plaatsbepaling toegestaan waarbij opgenierkt dient te worden dat een
coiiliiitinicatiepoging voldoende is 0111 tot plaatsbepaling over te gami. Due opvatting lijkt
te worden onderstezuid onder de nieuwe regeling. In de wettoelichting wordt nanielijk
opgenierkt dat er een verbinding van of naar een gel)ruiker gelegd dient te worden en dat
de gegevens die ontstaan waniieer een randapparaat lotiter aan staat niet aangewezen zullen
worden in de lagere regeling. Het koint er aldus kort gezegd op neer dat onder verkeersge-
gevens moet worden verstaan: alle gegevens die betrekking liebben op het telecomniunica-
tieverkeer van en/of naar een gebruiker, waar dus ook eventziele locatiegegevens,  in een
concrete belsititatie onder vallen.

Op grond vati artikel 11.5 Tw (welke bepaling in sallienhang tllet artikel 11.561 Tw gelezen
dient te wordeti) 11iogen telecotimizinicatieaanbieders geen locatiegegevens verwerkeii die
voortvloeien uit plaatsbepalingtechnieken welke met noodzakelijk zijn voor de overbren-
ging van conlinunicatie of6cturering, tenzij hier uitdrukkelijk toestenlinhig is gegeven door
de eindgebruiker. De niethode van Celvergelijking is daar een voorbeeld van. Deze plaats-
bepalingniethode wordt louter voor het ambieden van toegevoegdewaardediensten toege-
past door teleconmiunicatieaanbieders. Verwerken telecoinniunicatieaanbieders zonder
toesteminitig van eindgebruikers locatiegegevens die voortvloeien uit toegevoegdewaarde-
diensten, dan wordt  er in strijd  met  de  artikelen  11.5  Tw  en  11.52  Tw  gehatideld.  hi  de
toelichting op het wetsvoorstel Vorderen gegevens telecommunicatie wordt gesteld, dat
locatiegegevens die voortvloeien uit een door de telecommunicatieambieder extra aangebo-
den dienst per definitie niet onder de reikwijdte van artikel 126n Sv vallen vanwege de grote
natiwketirigheid van de locatiegegevens.406 Hierniee wordt kennelijk gedoeld op de me-
tliode van Celvergelijkilig waaruit iiiderdaad gerichte locatiegegevetis voortvloeien. De wat
grovere locatiegegevens afkonistig van de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke Cell ef
0'wi,i iiiethode kitillien iii de ogen van de wetgever wel op basis van de bevoegdheid tot
het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens gevorderd worden. Hierniee lijkt de
nietiwe wet gevolgen te verbinden aan de verschillen in intensiteit vati de twee methoden
van plaatsbepaling. hi de toelicliting op het wetsvoorstel wordt nergens toegelicht wat de
achterliggende reden voor dit onderscheid is. In de wettoelichting wordeti alle locatiegege-
vens die voortvloeien uit de methode van Celvergelijking uitgesloten bij toepassing van
artikel 126n Sv. Dit lijkt mij onjuist.

3.9.5 Gebruikersgegevens versus verkeersgegevens

Wat opvalt, is dat de nieuwe wet en het onderliggende besluit de gegevensgroep gebruikers-
gegevens (gegevens betreff6nde naani, adres, woonplaats, nutiziner en soort dienst) als

4(K) K,nitctsmkke,1 H 20(11 /02,28 059, lir. 3, p. 8
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verkeengegevells kwalificeren, tenvijl deze gegevenscategorie tot nu toe steevast aangemerkt
werd als een aparte gegeveiiscategorie met karakteristieke eigenschappeti.40- Ik vitid deze
keuze (en de daaruit voortvloeiende lijst niet getiiengde gegevens) uiterst ongelukkig.
Gebmikersgegevens (klantgegevetis, identificeretide gegeveils, aboiltieegegevens), zijn
statische gegevens die op geen enkele wijze ineeliften niet telecoinmunicatie of pogitigen
daartoe. Ze hebben bovendien een geringe 'privacygevoeligheid' onidat tiiet deze gegevetis
bepaalt niet een niin of nicer volledig beeld van bepolde aspecten van ieniatids leven
verkregen kan worden. Dit alles geldt niet voor verkeersgegevens. Die gegevetis liften nice
met teleconmiunicatie of pogingen daartoe en zijn doorgaans 'indringender' 0111dat illet
behulp van deze gegevens een beeld van ietiiands persootilijke levenssfeer geschapen kan
worden. De mate van indringendheid wordt bepaald door conmiunicatievorm, toestand eli
frequentie. Zo kati uit het sur edrag van Internetgebruikers een aardig beeld van het
interessegebied van deze gebruikers verkregeti worden, wat niet niogelijk is niet statische
gebruikersgegevens. Vandair het klassieke onderscheid tlissen beide gegevenscategorteeti.
Toch meent de strafwetgever redenen te hebben voor deze opnierkelijke bretik niet het
verleden. Uit de toelichting op het beslitit volgt het volgende over deze nieuwe zietiswijze:

'Het begrip verkeersgegevens dat hier rrordt gebruikt is ruinier dan het begrip zoals dat iii
het verband ran de Teleconitiiunicatiewet zvordt gehanteerd, onidat het (onder nieer)
mede de zogena:unde gebruikersgegevens omrat.  (...)  De bervegdheid tot het vorderen
van dergelijke gegevens is geregeld in de artikelen 126na en 126„a van het Wetboek vali
Strafvordering. Doordat de gebruikersgegevens in het onderhavige besluit worden aan-
gewezen  als  gegevens  in  de   zin  van  artikel   12611  en 126u, eerste lid, M·eede  volzin,   ran
het Wetboek ran StraA·ordering, is er te\'ens geen misverstand over dat deze gegevens
onder de beroegdheid tot het vorderen van verkeersgegerens begrepen kutinen \vorden.'

Uit de tekst vali artikel 12611 Sv volgt dat er (nog altijd) een onderscheid bestaat tlissen
gebruikersgegevens en het telecotilinunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. Op
basis van de nieuwe wet wordt het voorta:iii mogelijk gebruikersgegevens gelijktijdig met
verkeersgegevens op te vorderden. Op zich is dit geen probleem. Deze wetconstructie dient
de opsporingspraktijk: gel)ruikersgegevetis kuntien illeeliften met de vordering tot af ifte van
intoniiatie over telecotillnunicatieverkeer, waartiiee de lichtere bevoegdheid in de zwaar-
dere bevoegdheid geuicorporeerd is. Bij het opsporingsgericht tappen gebeurt dit al deceii-
nia lang. Verkeersgegevens lifien atitomatisch inee niet de conmninicatiegegevetis uit de tap.
De lichtere bevoegdheid maakt uitvoering van de zwaardere bevoegdheid eenvoudiger.
Verrassend genoeg blijkt uit de toelichtitig op het wetsvoorstel dat gebruikersgegevens iii de
algemene inaatregel van bestitur aaligewezen zidlen wordeti als verkeersgegevens. Deze
constructie vind ik zoals opgenierkt ongewoon en tegelijkertijd ininder wenselijk. Door
deze constructie te volgen kiinnen er afbakeningsprobletiien ontstaaii, terwijl detiiarcatie van
de gegevenscategorieai juist het hoofddoel van het wetsvoorstel is.408 De strafwetgever doet
er verstandig aan in het eerste lid van artikel 1260 Sv louter verkeersgegevens te noenieti en
een afzonderlijk lid in te voegen waaruit volgt dat bij de rechtniatige inzet van de bevoegd-
heid tot het otiderzoek van verkeersgegevens siiiiultaan gebruikersgegevetis gevorderd
kuillien worden. Vervolgens kunnen deze gebmikersgegevens iii de algemene niaatregel van
bestitur nngewezen worden, niaar met als verkeersgegevens.

407  Zie Stb. 2004,394, p. 3
408  Zie in dit verbmid Koops 2002, p. 129.
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3.9.6 Ook real-time en stromende gegevensverzameling?

Op basis van de Wet vorderen gegevens telecomnizinicatie kati ilitonnatie over toekonistig
teleco1111111111icatieverkeer gevorderd worden. Eeti telecotimiunicatieaanbieder dient bij
toek0111stige gegevensverz:uiieling voor een tijdbestek van niaxitiiaal drie wekeii iii opdracht
van jiistitie bepaalde gegevens te monitoren en te registrereli.  Op liet 111O111ent vali vorderen
bestaaii de gewenste gegevens tiog iliet. /Us eis geldt dat de gevorderde gegevetis decl uit
dieneti te tiiaken vati de noniiale bedrijhvoering vali teleconiniunicatieaaiibieders. Hierdoor
bestaat er een verwacliting, 1110gelijk zelfs redelijk vernioeden, dat de gevorderde gegevens

iii een later stadizini bedrijfsniatig verzanield ztillen worden. Gecoiistateerd is, dat deze
beperkitig naar alle waarschijidijklieid niet beteketit, dat de te verzatiielen bedrijhgegevens
otiderdeel dienen uit hoeveii te niaken van de noodzakelijke basisactiviteiten van de betrok-
keti telecoinniutiicatienetwerken of -diensten: de gegevens hoeven met een dwingend
bedrijfsbelang te dietien.
De vraag litidt ofde nieuwe wet tegelijkertijd real-thile en/ofstroniende gegevensverzatne-
ling mogelijk iliaakt. Kan een teleconmiunicatieaanbieder anders gesteld verplicht worden
toekoinstige gegevens zonder nierkbare vertraging (real-time) elektronisch door te spelen

(stroniende gegevensverzanieling) naar de achterliggende tapkaniers van jiistitie? Koops vitidt
van wel.409 Ter ondersteuning van dit standputit verwijst de autetir onder andere naar de
volgende passage uit de parlementaire geschiedetiis van de Teleconinizinicatiewet:

'Uit jurisprudentie van het  Hof Ainsterdmii,  NJ  1994, 710, blijkt dat artikel  125f van  het
Wetboek van Strafvordering ook van toepassing is op de verstrekking van verkeersgege-
vens over teleconitiiunicatie die nog nioet zr'orden afgewikkeld. De aanbieder dient alleen
van de abonnee waarop de vordering van  125f\'an het Wetboek van Strafvordering be-
trekking heefi de verlangde gege,·ens te vergaren en vervolgens aaii de strafrechtelijke
autoriteiten ter beschikking te stellen. '410

Koops verbindt aan voornoenide passage de conchisie dat op basis van deze uitspraak toe-
komstige gegevensverzaillelitig is toegestam, wat volgens de atlteur neerkonit dat telec0111-
initnicatieaanbieders vanaf het 1110111ent van een vordering real-time bititietikoinende ver-
keersgegevens nioeten doorgeleiden naar justitie.411 De eis van real-time houdt een bepaalde

doorgeefnelheid in, nornialiter ititgedrukt ill milliseconden. De auteur maakt geen jitridisch
onderscheid ttissen toekonistige gegevensverzatneling en het in real-tilize (in illilliseconden)
doorgeleiden van verkeersgegevens, terwijl dit volgens inij wet zou inoeten. Laatstgenoeinde
plicht gaat i11111iers verder dan de plicht tot toekonistige gegevensverzatneling e11 eist van
teleconlmunicatieaanbieders ineer inspailliing op zowel technisch als organisatorisch gebied.
0111 gegevens bilmen de telecoinmunicatieonigeving direct aan justitie door te geleiden zal
er iii voorkotiiende gevallen gewerkt dienen te worden niet elektronische middelen. Denk
daarbij aan het beschikbaar stellen of opetihouden van de verbindingslijnen naar de tapka-
mers, de inzet van personeel, de beveiliging van het transport en het periodiek upgraden van
hardware eli software en tot slot het realiseren van de verplichte doorgeehnelheid. Real-
tinie verstrekking door telecoimutinicatieaalibieders lioudt bunien de telecoininunicatieoin-
geving iii veel gevallen tegelijkertijd stroinende gegevensverzatiieling door justitie in.  Stro-
inende gegevensverzameling houdt in dit boek het zonder merkbare vertraging elektronisch

doorgeleiden van gegevens in. Toekomstige gegevensverzatiieling kan al de situatie inhou-

409 BJ· Koops, Verkeersgegevens en straf echt: een agenda voor discussie, in: L.F. Asscher & A.H. Ekker
g.ds.), VerlzeerSgeget'ells. Emi junclisdie e,1 tedillidle i,welit,tris,itic, Anisterdani 2003, p. 75.

410 Katiterstitklte,i Il 1996/97.23 533, nr. 3. p. 125.

411  Koops 2003, p. 75.
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den, dat eeti teleconlimmicatieaanbieder wordt amigespoord over een bepaalde periode
verkeersgegevens te registrereti en deze gegevens periodiek of na coticreet verzoek tot a#ifie
aan de betrokken opsporingsdiensten op schrift of via een bepaald opslagtiiediutii ter be-
schikking te stellen. Toekonistige gegevensverzanieling bij verkeersgegevens inipliceert dus
niet autoniatisch real-time en/of stromende gegevensverzamelitig. Men  zou kitilnen stellen
dat real-time en stromende gegevensverzatneling bijzondere varianten op toekoiiistige
gegevensverzanieling zijn. Wanneer vet:keersgegevens in real-tinie of op een 'tapachtige'
wijze ter beschikking gesteld dieneii te worden ami opsporingsdiensten, is hiervoor ilaar 11411
inening een afzonderlijke grondslag in onze strafwetgeving wenselijk. Deze lijn lijkt onze
strafwetgever iii navolging van de bevindingen van de Conlmissie-Mevis te volgen. Op dit
punt koni ik zo dadelijk terug.

Stromende gegevensverzaineling dient overigens niet verward te worden met het elektro-
nisch raadplegen van idetitificereiide gegevens door opsporingsdiensten via het Centraal
inforniatiepunt onderzoek teleconmninicatie    (CIOT).    Elke    telecommunicatieambieder
verschafi mi het infoniiatiepunt dat onder de verantwoordelijkheid van de Minister van
Justitie valt en onderdeel uitinaakt van het Ministerie van Justine, reclitstreekse toegang tot
een door hem bijgehouden bestand. Het digitale bestand bevat echter een beperkte gege-
venscategorie, nainelijk uitsluitend (identificerende) gegevens genoenid ill artikel 13.4 lid 1
Tw. Langs geautoniatiseerde weg kaii via deze technische voorziening worden vastgesteld
welke gebruiker bij welk minmier en bu welke ambieder of, onigekeerd, welk nitiiinier bij
welke gel,ruiker en welke aanbieder hoort. De verzochte gegevens worden langs geautotiia-
tiseerde weg vergeleken nEt gegevens uit de bestanden van de aanbieders, waarna bij een
'match' de gekoppelde gegevens uit een bepaald bestand elektronisch doorgesttiurd wordt
naar de betrokken opsporingsitistatitie. De digitale bestanden van de teleconmiunicatieaan-
bieders dienen elke 24 zizir geactualiseerd te worden door laatstgenoenide groep:12 Voor het
achterhalen en opvragen van (ontbrekende) identificerende gegevens bij vooruitbetaalde
inobiele telefonie gelden afronderlijke regels. Bij genoenide vorm van inobiele telefonie zijn
er noniialiter geeii gel)ruikersgegevens bij de teleconinizinicatieaanbieders voorhanden, niaar
kitinien identificerende gegevens (schriftelijk) verkregen worden via twee technische onder-
zoekshandelingen, 11:unelijk bestandsatialyse of de itizet van actieve scanapparattitir.413 Op
deze tiiaterie wordt in paragraat-3.10.3 ingegaan.

Teleconnininicatieaanbieders zijn op dit nioizient dits niet verplicht toekonistige verkeersge-
gevens zonder inerkbare vertraging (wat neerkonit op inilliseconden) elektroilisch door te
geleiden ilaar de betrokken opsporingsilistanties. Nergens uit de parlementaire geschiedenis
ofjurisprudentie blijkt dat een zodanige plicht binnen de teleconimunicatiesector wat betreft
verkeersgegevens aan aatibieders van openbare teleconmitinicatienetwerken en -diensten
opgelegd kali worden. Deze verplichting tot stroniende gegevensverzameling zit er troit-
wens voor wat betreft verkeersgegevens wellicht wel aan te konien. Het op 23 noveniber

412   Zie voor nieer iliforniatie Stb.  2000, 71, Beslitit raii 26 jant,ari 2000, houdende regels voor de verstrekking
vall gegevens door aailbieders Vall openbare teleconmittnicatiener ·erken en -diensten niet het oog op het
onderzoek van telecommunicatie (Beslint verswekking gegevens teleconunutiicatie); Stb. 2004, 411, Besluit
van 16 augusms 2004 tot vaststelling van het tijdstip van itiwerkingtreding van de arrikelen 1 tot en niet 9
en mikel 11  ,·an het Besluit versa:ekkilig gegevens teleconmiiuiicatie.

413  Stb. 2002,31, Besluit van 18 deceniber 2001, houdetide regels voor de vergaring vall ninillilergegevens
door nliddel vati afwijkend Seqtietitiegebruik eti bestandsatul)·se met het oog op het onderzoek van tele-
conmiunicatie (Besluit bijzondere vergaring null,niergegevells teleconmizinicatie); Stb. 2002, 106, Besluit
van 19 februari 2002, hotidende vaststelling vati het tijdstip van imverkingtreding van her Beslitit bijzotidere
,·erganlig tliminiergegevells teleconmitillicatie.
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2001 tot stand gekomen en 1 juli 2004 in werking getreden Cybercrinie Verdrag (CCV)
bevat inet artikel 20 een bepaling waarmee het ill real-tillie verzanielen van toekonistige
verkeersgegevens - gerelateerd aali cotillimnicatie ttissen coniptiters - 1110gelijk wordt, inaar
deze regel is nog niet oingezet iii Nationaal reclit. Artikel 20 CCV is als volgt geredigeerd:

"Re,11-tillie" 1,elxciri,ig M,111 1,erlteersgeget·e,15

1.   Iedere P,1,lij ttee,itt de tirtget,eitile m <111(lere 1,1,1,1tregete,1 die tioclig zijit 0111 ci,11111,ici bet,oeg,le ,111toritei-

ti·,1 de bet,oeedlieid te i,erte,ie,1 03,i:
ci.  iii "real-titite" t,erkeersgege,•ots clie betrekleitig liel,beli op spec.ifielee co,11111,1,tic,itie ilie op hi't grotici-

gebied iwiii die Partij pt,latst,i,Rit door middel i•ati ee,i cm,ipittersystee,11, te t,e, aret, of t'ast te lefeit
11,et gel,mile,11,iki,ig t,mi de op liet gro,idgel,ied 141,1 die Partij liest,ia,ide tedi,Iisclie ti,icidele,i; ei,

b.     eeti  sen,iceprovider,  bi, i,te,i  zij,1  1,est,1,1,ide  tedi,iisclte mogelijkliede,1,  ertoe  te  i•erplicliteli 0,11:

i.   iii "real-ti,„e- t,erkeersgegemis die betrekki,W liebbeli op spedjeke co,imiti,ticatie die dat op het
gro,ulgebied  14111  die  P,litij placitst,ilidt door litiddel 141,1 eelt  comptitersystee,11,  te ,•eN,ire,1  of t'ilst
te tele,1 litet gebiitile,11£,ki,IN l'a,1 de op het groitilgebied 141,1 die Pailij best,1,1,1(le tedittisdie mid-

detelt;  of
ii.  bij de t,e,gari,ig of vastleggi,ig t,mi de 01,der i bedoettle geget,ens met de l,et,oegde mitoriteite,t

scii,teli te itIrke„ eli deze te lielpeli. 414

Deze bevoegdheid geldt slechts voor coniniunicatie bintien en/of tussen coniputenietwer-
keti. 0nidat het CVV ten behoeve vati internationale s:unenwerking en crimitialiteitsbestrij-
ding uitsluitend de strafvorderlijke ondergrens aangeeft, is het zeer wel mogelijk dat onze
regeritig eeii algeniene bevoegdheid tot real-time gegevensverzaliieling ilivoert die voor alle
providers geldt. Bovendien biedt de wijze waarop het wetsartikel geredigeerd is iiiogelijkhe-
den 0111 tot een extensieve interpretatie te komen en ook stroniende gegevensverzanieling,
in de zin van het elektronisch doorgeleiden van real-titiie verkeersgegevens, in te lezen. In
de toelichting (Explanatory Report) is de volgende passage over de strekking van artikel 20
opgetioinen:

'In  addition, under paragraph  1 (b), Parties are obliged to ensure that their conpetent
authorities have the power to conipel a service provider to collect or record traffic data or
to  co-operate mid  assist  the competent  authorities  in  the collection or recording of such
data. This obligation regarding service providers is applicable only to the extent that the
collection or recording, or co-operation and assistance, is within the existing technical
capability  of the  service  provider. The article  does not obligate sen·ice  providers to ensure
that they hare the technical capability to undertake collections, recordings, co-operation
or assistance. It does not require them to acquire or develop new equipment, hire expert
support or engage in costly re-coiliiguration of their systenis.  However, if their systetiis
and personnel have the existing technical capabilit>· to provide such collection, recording,
co-operation or assistance, the article would require theni to take the necessary measures
to engage such capability. For exaniple, the systeni illay be configured in such a nianner,
or coniputer progrmiis 111aA' already be possessed by the ser\·ice provider, which would
perniit such nieasures to be taken, but they are not ordinarily executed or used in the
noniial course of the service provider's operation. The article \\·ould require the service

,415provider to engage or tlim-Oil these features, as required bj' la,r·. (.. .)

41 +     Trb.   2002,   18;   Trb.   2004,290   (Nederimidse vertaling). Verdrag uizake de bestrijding  van  strafbare   feiten
verbonden niet elektronische netwerketi; Boedapest, 23 nove,11ber 2001.

415
<Http://cotii·entions.coe.uit/Treat>·/Conitiiwi/QueVoulezVous.aspiNT=185&CM=8&DF-11/02/05
&CL=ENG>.
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Even later wordt het navolgende geconcludeerd:
'Thus, in practical ternis, the obligations are generally applicable z,·here the service pro-
vider has sonie physical infrastructure or equipment on that territon' capable of under-
taking the nieasures, although this need not be the location of its main operations or
headquarters.

,416

Uit deze passages nieen ik te kitivien leiden dat teleconlinunicatieaatibieders verplicht
kimnen worden tot het iii real-tilne verstrekketi van verkeersgegevens en het doorsturen
vati deze 'verse' gegevens naar tapkatizers van justitie, op voorwaarde dat de technische
niogelijkheid daartoe bintien het netwerk bestaat. Door de wijze waarop de redactie van het
wetsartikel geredigeerd is alsook de vage bewoordingen van de toelichting blijb er veel
ruinite voor disaissie bestaan.

Buiten de teleconimunicatiesector bestaat een algeniene verplichting tot real-tillie collectie
van 'andere gegevens' intussen al wel. In deze oingeving is het in tegenstelling tot de tele-
cotilliilinicatieonigevllig lang 11iet altlld zo dat deze vonii vali gegevensverstrekking tegelil-
kertijd stroiiiende gegevensverstrekking inhoudt, al kan dit in sonimige gevalleti wel het
geval zijn. In dit verbalid wordt een tweetal wetten besproken, waarbij opgenierkt dietit te
worden dat de Wet vorderen gegevens filianciele sector innliddels vervangen is door de nog
te bespreken Wet bevoegdheden vorderen gegevetis. De Wet vorderen gegevens financiale
sector trad op 1 juli 2004 in werking getreden.417 hi deze wet zijii regels voor het vorderen
van gegeveiis van instellingen iii de financiale sector opgenomen en wordt de gegevensinde-
ling itit het rapport van de Commissie-Mevis gevolgd. Het nieuwe artikel 126tic Sv regelt
het vorderen van opgeslagen of vastgelegde identificerende gegevens bij een ieder die
beroeps- of bedrijftiiatig een fitianciele dienst verleent. Deze bevoegdheid inipliceert de
bevoegdlieid, te vorderen dat antwoord gegeven wordt op de vraag ofeen bepaalde persoon
bij de instelling bekend is. Met deze bevoegdheid dient het duidelijk te worden van welke
instellilig de persoon op wie het onderzoek zich richt diensten afiieenit. Deze bevoegdheid
kaii door opsporingsanibtenaren worden toegepast bij verdenking van elk willekeurig
inisdrij f. Artikel 126nd Sv regelt het vorderen van andere gegevens (gespecificeerde bankre-
keningen en betreffende banktransacties, incltisief gegevens  over de rekening van herkonist
of-  besteinliiing   en identificerende gegevens).    Iii    geval   van   verdenking   van   een   inisdrijf
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kan de 06cier van jitstitie in het belang van het
onderzoek van een ieder die beroeps- of bedrijfsinatig een fitianciele dienst verleent en
waarvan redelijkenvgs kan worden vernioed dat deze toegang heefi tot bepaalde opgeslagen
ofvastgelegde gegevens, vorderen deze opgeslagen ofvastgelegde gegevens te verstrekken.
Het nieuwe artikel 126ne Sv regelt toekoinstige gegevensverzaineling. Het wetsartikel
niaakt het niogelijk dat de vordering van de oHicier van justitie, als bedoeld in artikel 126nd
Sv, betrekking heeft op gegevens die na het tijdstip van de vordering nog verwerkt worden.
Op basis van deze bevoegdheid kiintien bepaalde bankverriclitingen onder toezicht geplaatst
worden. Het doel van deze bevoegdheid is, dat deze kan voorkomen dat een vordering keer
op keer nioet worden herhaald, bijvoorbeeld indien de oBicier van justitie op grond van
artikel 126nd Sv elke week financiele gegevetis wil vorderen over de afgelopen week.
In liet derde lid van artikel 126ne Sv is terug te lezen dat de oBicier van justitie kati bepalen
dat 'andere gegevens' direa na de penveridng ovm, ter beschikking gesteld dienen te worden
aan justitie. Dit zou naast real-tinie verzaineliiig tevens kuntien ditiden op stroniende gege-
vensverzaiiieling onidat in bepaalde gevallen het direct ter beschikking stellen uitsluitend

416  I,le,11,

41-  Stb. 2(}04,1()9 (vorderen gegevens finaiiciele sector); Sdi. 2004,226.

146



3. STRAF\/c )RDERLIJK C.)NDER.ZI )EK VER.KEER.Al,E(,EVENA IN NEDERLAND

niiddels het elektronisch doorgeleiden tiaar de tapkainers gerealiseerd kan worden of deze
verstrekkingwijze vanuit strafvorderlijk oogpunt het meest weilselijk is. Als extra waarborg
geldt (lai wel dat het onderzoek deze ingrijpende vonn van gegevensverzatiieling dringend
vordert eii de rechter-conunissaris deze extra belasting voor (gespecialiseerde) houders van
gegevens goedkeurt via een tiiachtiging. De toelicliting biedt niet veel duidelijkheid ointrent
deze inaterie. Het lijkt inij iii dit bestek wenselijk dat de stratwetgever wat ineer aandacht
besteedt aan de reikwijdte van deze nieziwe bepaliiig en daarbij aangeeft in hoeverre iiaast
real-tinie verzameling ook stroniende gegevensverzainelitig wenselijk of toegestaan is.
Voornoetiide regels 111et betrekking tot de fitianciele sector zijn op 1 januari 2006 vervangen
door de Wet bevoegdheden vorderen gegevens.418 Deze ilieuwe wet ziet in tegenstellitig tot
de Wet vorderen gegevens filimciale sector tiiet toe op een bepaplde bratiche, niaar bestr kt
het vorderen van gegevens in algeinene zin. De artikeleti betreffetide het vorderen van
gegevens dragen dezelfde artikehiumniers als de bepalingen inzake het vorderen vaii gege-
vens binnen de financiele sector en bepaten nagenoeg hetzelfde, zij het dat eerstgetioenide
bepalitigen op enkele plaatseti sectoroiiafliatikeluker geredigeerd zijn.

3.9.7 Overige wijzigingen

Met de Wet vorderen gegevens teleconlinunicatie komt de restrictie, dat de vordering alleen
betrekking kati hebben op gegevens betreffende de verdachte te vervallen. Deze eis was al
geschrapt bij de teleconimunicatietap en voorgesteld wordt deze discrepalitie illet het
onderhavige wetsvoorstel op te heffen. Als argunient wordt aangevoerd, dat het niet in de
rede ligt dat de ingrijpende bevoegaieid tot het opsporingsgericht aftappen wel toepasbaar is
op met-verdachte persotien, inaar de toepassing van de lichtere bevoegdheid tot het onder-
zoek van verkeersgegevens te beperken tot verdachten. Daarnaast wordt opgeiiierkt dat bij
beide bevoegdheden de toepassing ervati tegen niet-verdachte personen kan bijdragen aan
de opsporing. Zo kati het bijvoorbeeld zinvol zijn na te gaan met welke personen een
slachtoffer vati eeti misdrijf contact heeft gehad vlak voordat het misdrijfwerd gepleegd. De
strafwetgever is hierbij tegelijkertijd beland bij het doel van de bevoegdheid tot het onder-
zoek van verkeersgegevens. Het oziderzoek vati verkeersgegevens kan er toe bijdragen dat
inzicht wordt verkregen in de patrotien van cotimiunicatie, wat er weer toe kan bijdragen
dat weloverwogen kan worden besloten tot het op een selectieve en effectieve wijze aftap-

peti van teleconiliiunicatie.

Het tot dan toe bestaande artikel 126n Sv voorziet erin dat verkeersgegevens kiintieti wor-
den gevorderd in geval van ontdekkitig op heterdaad, verdenking van een inisdrijf als
onischreven in artikel 67, eerste  lid, of het niisdrijf bedoeld iii artikel 138a Wetboek van
Strafrecht   (Sr)   (coniputervredebreuk).  In de nieuwe Wet vorderen gegevetis  teleconiniuni-
catie  zijn de ontdekking op heterdaad  en  de verdenking van het  misdrijf van  artikel  1382  Sr
geschrapt als grond waarop verkeersgegevens kiumeti wordell gevorderd. Deze gronden
blijken in de praktijk geen zelfstatidige beteketiis te hebben. Iii artikel 67, eerste lid Sv, zijn
de misdrijven genoenid waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Hieronder vallen

nlisdrijven waarop naar de wettelijke onischrijving een gevangenisstraf van vier jaren of

418  Stb. 2005,390. Wet van 16 juti 2005 rot wijzigitig vatiliet Wetboek \·m Strah·orderilig eii eilkele andere

„·etten in verbeuid itiet de regeling rmi bevoegdlieden rot het vordereti,·an gegeretis (bevoegdheden vor-
deren gegevela); Besluit vati 28 tiovember 2005 rot vaststelling van het tijdstip ran itiwerkitigtreding vmi de
wet \·:ui 16 jitli 2005 tot wijziging \·mi her Wetboek van Srrafvordering en enkele andere wetten in verband
tiiet de regeling r mi bevoegdheden tot her \·ordereii vati gegevens (bevoegdheden vorderen gegevens), Sdi.

2005,609.

147



STRAFVORDERLIJK ONDERZI)EK VAN TELE(:c )MMUNIC'ATIE

nieer is gesteld. Dit zijn de ernstige nlisdrijven. Daaronder vallen onder andere de gekwalifi-
ceerde gevallen van computervredebreuk (artikel 1382, tweede en derde lid, Sr). 0111dat

eetivoudige coniputervredebretik ex artikel  1382 lid  1  Sr geen (ernstig) misdrijf is waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten, is afzonderlijke vernielding van artikel 138a Sr doelloos.
Vatid:tar dat de wetgever besluit de veniielding van artikel 1382 Sr te schappen. 419

3.10 Algemene bewaarplicht verkeersgegevens?

De laatste tijd gaan er in otis land, alsinede in Europees verband, steeds ineer stetilliien op
oni langdurige bewaring van verkeersgegevens 1110gelijk te 111aken. Aanbieders van opetibare
teleconmlimicatienetwerken en -dieiisten zouden wettelijk verplicht dienen te worden 0111
alle verkeersgegevens van hun aboiitiees en/ot- eindgebruikers voor een vaste periode kn
behoeve van de opsporing van strafbare t-eiten en de bestrijding van terrorisiike te bewaren.
Na de terroristische aanslagen van 11 septeniber 2001 op burgerdoelen en niilitaire doelen in
de Verenigde Staten, heeft onze regering een aantal actiepiniten gefonintleerd.420 Zou
bepaalt actiepunt 17 van het Actieplati terrorisniebestrijding en veiligheid het volgetide:

Aaie  17: 011,ierzoek venidite,1 11,1,ir de categorieal gegel,e,ts ilie telecoitici,i,tbiecle,3 beti„imi m cle bele,111#leriti-
ge,1 die cle opsporiligs- e,1 16#' dietiste,1 o,iden,ilicle,1 door de 'lfit'ezig|leiti t•,111 bet,41.irplic|,te,1 t,oor liistorisclie
i,erkeersgeget,elis. lierste,·12m valt mfetijkliedm 141,1 a,talyse twi i,itentatio,1,1,11 teltfoolit,e,12eer (,lkeste,i,ti i,iet

Eitropese lidstate,i)

In dit kader heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docittiientatiecetitnini van het
Ministerie van Justitie onderzoek laten doen naar een deel van deze vraagstelling, naizielijk
de categorieeti van verkeersgegevens die door de aanbieders bewaard worden.421 Het rap-
port Onderzoek bewareti Verkeersgegevens door Teleconinninicatieaanbieders, uit handeti
van onderzoeksbureati Stratix presenteert de restiltaten van getioenid onderzoek.

3.10.1 Onderzoek Stratix

Het rapport van adviesbureati Stratix presenteert de restiltateti van het onderzoek tiaar de
beschikbaarheid van verkeersgegevens bij de Nederlatidse telecotimitinicatievatibieders. 422
Daarbij is tegelijkertijd de itilpact geschetst vmi een eventziele bewaarplicht. Uit het otider-
zoek konit naar voreti dat de temiijii waarbituien opsporingsdietisten verkeersgegevens
nodig kittitien hebbeti afhatigt vaii de aard van het opsporingsonderzoek, niaar dat eeti
bewaartenilijn van tilinitiiaal een jaar vereist is 0117 effectief gebruik te kuilnen niaken van
deze gegevenscategorie. Tijdens de gesprekken niet de vertegenwoordigers van de opspo-
ringsdiensten werd duidelijk dat de benodigde terniijn vooral veroorzaakt wordt door de t d
tussen misdrijf en het opsporingsonderzoek naar dat niisdrijf. Bovendien zal het opsporings-
onderzoek doorgaans een spoor latigs diverse teleconliminicatieaanbieders dienen te volgeti.
Het otiderzoek laat zien de bewaringsbehoefte van de bevraagde opsporingsdiensten iii

419    Aimietsmkket, 11 2001/02,28 059,  tir.  3,  p.  26.
420   Kinimmkket, U 2001/02,  27 925, Terroristische aatislagen  iii de  Verenigde  Staten,  tir. 10. Brief van  de

tizinister-president,  niinister van  Algemene  Zaketi eti van  de  niinisters  van Justine,  van Binneillandse Zaken
eii Kotiinkrijksrelaties, ran Finallcieti eti rail Defensie.

421  Betibilril I'Prkeetsgest'teits tioor Telecoilitint,lic,me,1,11,bic,/ers·, Eindrapport Uitgebracht 2211 het Wetelischappelijk
Oilderzoek  en  Docitnientatiecent:Ilini  vati  het  Ministerie  vati jitstitie, Uitgebracht door  Stratix  Consulting
Group B.V. Schiphol, augusnts 2003. Dit rapport is raadpleegbaar op <http://www.wodc.nl/iniages
/ewl)03bew_volledige%20rekst_tcmt 1-4943.pdfloc=/zoeken>.

422  Stratix 2003, p. 1
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tizeerdere gevallen verschilt van (lees groter is dan) de effectieve bewaringsterniijzien iii de
praktijk. Zo worden verkeersgegevens door telecommunicatieaanbieders van vaste telefonie,
bestaiuide itit nutimiergegeveils  eii locatiegegeveils,  ongeveer vijf tot Zes 111:landeti  bewaard.
Ook bij andere telecommunicatiediensten treedt een soortgelijke spanning ttissen behoefte
en werkelijklieid op. Daarnaast ontbreekt er inforniatie over afgewikkeld telecoiilitiwiicatie-
verkeer, hoewel de technische illogelijkheid tot verwerking van de gewenste verkeersgege-
vens iii veel gevallen wel bestaat. Zo warden belpogingeti bij telefoonverkeer over het
algenren niet geregistreerd door aanbieders van vaste (en mobiele) telefonie, terwijl opspo-
ringsdiensteti wel over deze verkeersgegevens wetisen te beschikken. Naast gegevens noenit
het onderzoeksrapport nog een aantal verkeersgegevens welke nornialiter niet bedrij6matig
bewaard worden door teleconinizinicatieaanbieders, niaar die wel opgevraagd of gevorderd
wensen te worden door opsporingsdiensten en waarbij zichtbaar discrepantie (eti spanning)
tlissell wenselijkheid eii werkelijkheid bestaat. Het onderzoeksbitreati overweegt dat een
eveiituele bewaarplicht een niogelijkheid is oni de geconstateerde discrepantie te verkleinen,
op voorwaarde dat de gegevens bedrijGmatig verwerkt worden. Heterogeniteit blijfi overi-

423
gens wel bestaan omdat niet alle aanbieders dezelfde gegevens registrereti en venverken.
Het onderzoeksbureal gaat na wat de 111Ogelijke consequenties vati een eventitele bewaar-
plicht (van 12 iiiaanden) zijn. Wat al mel blijkt is dat een verpliclite bewaringsterniijn vooral
tot financible consequenties zal gaan leiden. De extra investerillgen (hardware- en software-
iiiatige wijzigingen aan bestaande infrastructitur) en operationele kosten (onderhoud, dage-
lijkse operatie, kosten back-up media, gebruik van ruinite) hangen niet alleen af van de
bewaartennijn, maar grotendeels van de bevraagde levertijd en het aantal vorderingen, en de
coniplexiteit en structuur van de te stellen vrageii:24 Deze oinstandigheden bepalen het
niedittin en de architectimr van de verkeersgegevensopslag. Het rapport maakt duidelijk dat
een enonne grote opslagcapaciteit vereist is om aan de bewaarbehoefie en de beschikbaar-
heidsnelheid van de opsporingsdiensten (resulterend iii een boterberg ami verkeersgegevens)
te voldoen. De techniek biedt daartoe voor de telecoinniunicatieambieder doorgaans twee
oplossingen; uitbreiding van de opslagruinite op de harde schijfofhet opslaan van gegevens
op eeii extenie gegevensdrager. Hieronder volgt een voorbeeld ilit het eindrapport ter
illustratie van de gevolgen van een wettelijke bewaarplicht van 12 maanden voor in dit geval
de vaste telefootiwereld:

'Een bewaartemiijn van M aalf niaanden roor gegerens over uitgaande gesprekken  zou
extra investeringen vergen, aangezien de gegevens mi  voor vil f illaanden be ·aard   -or-
dm. Het gaat dan om het iiiiplenienteren van extra opslagcapaciteit voor het systeeni van

de security afdeling. Om tiaar schatting 35 niiljoen records per (lag zeven niaanden langer
te bewaren is ongeveer 900 Gigabyte extra schijfruimte nodig. In plaats van het opslaan
op vaste schijven is het ook inogelijk de verkeersgegevens op DVD op te slaan. In dat ge-
val zijn de gegevens nlinder snel te benaderen. Bij een beperkt aantallen vorderingen (tot
enkele tientallen per dag) zal dit in de praktijk slechts enkele minuten verschil niaken in
de responstijd. Voom-aarde is dan wel dat de vorderingen steeds betrekking hebben op
een periode van hoogstens enkele dagen, en zo geforniuleerd zijn dat de bestaande ilidex
gebruikt kan worden. Bij het ontwerp van het systeeni zal er daarotii duidelijkheid nioe-
ten zijn over de soorten te stellen \'ragen. Zoekopdrachten die niet aan deze voorwaarden
voldoen zullen bij gebruik van Dvd's reel langer duren: het ten behoeve van 66n zoek-
opdracht sequentieel doorzoeken van alle 900 Gigabrte op Dvd's kost bijvoorbeeld onge-

423  Vergeluk Stratix, 2003, p. 45. Bovendien kati volgens het otiderzoeksbtireati ook een registratieplicht rati
bepaalde gegevens die de overheid nodig acht worden opgelegd, ook al heeft de amibieder due gegevens
11iet nodig \·oor de eigen bedrijfs„oering

424  Vergelijk Stratix, 2003, p. 35.
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veer een week, terwijl diezelfile opdracht op een snelle sen'er, niet de data op harde
,425

schijven, minder dan een dag kost.

Het hierboven aangehaalde voorbeeld geldt in nieer of lizindere mate ook voor mobiele
telefonie, Internettoegang, e-niail en toegang tot Internet via Internetcafs. Ook voor deze
teleconmiunicatieteclmieken komt het eindrapport met soortgelijke cijfers eli gevolgtrek-
kingen. Het onderzoeksbureati doet naar aanleiding van haar conclusies een aantal algemene
aanbevelitigen. Het bureau is van melling dat, in het geval een bewaarplicht ingevoerd
wordt, er een functioneel geforniuleerd kader opgesteld nioet worden waarin de basisregels
vastgelegd zijn.426 Deze regels zullen vervolgens per teleconitiiunicatiedienst uitgewerkt
dienen te worden. Per dienst zal bepaald dienen te worden welke gegevens bewaard 1110eten

worden en voor hoe lang, en op basis van welke gegevens een vordering opgesteld kali
worden. Bovendien zzillen de regels regeltiiatig aangepast dienen te worden vatiuit de
nieziwste stand van de techniek en van de illarkt. Het blireau plaatst nog wel eeli427

kanttekening bij de genoetiide aatibevelingen. Het onderzoek zag natiielijk toe op een aantal
teleconwiunicatiediensten (vast en niobiele telefonie, Inteniettoegang, e-inail en toegalig tot
Internet via Internetcafes) en de restiltaten uit dit otiderzoek zijn niet zonder nieer toepas-
baar op andere teleconinizinicatiediensten (websurfen, Peer-to-Peer file sharing, Voice over
IP  en  Chat).  Voor deze diensten is additioneel onderzoek vereist.

3.10.2 Europees ontwerp-Kaderbesluit en Richtlijn

Dat de wens tot verruiniing van de bestaande bewaringsinogelijklieden niet alleen beperkt is
tot onze eigeti landsgrellzen blijkt uit het kit dat door de landen Frankrijk, het Verenigd
Konitikrijk, Ierland en Zweden op 28 april 2004 eeti otitwerp-Kaderbeshiit is ingediend dat
over gegevensbewaring gaat.428 Het ontwerp-Kaderbeslitit betreft de bewaring van gegevens
(retention of data) die zijn verwerkt en opgeslagen in verbalid inet het aanbieden van
openbare elektronische telecotimiunicatiediensteii of gegevens in openbare teleconiniutiica-
tienetwerken illet het oog op het voorkoinen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van
stratbare feiten, daarotider begrepen terrorisizie. In het ontwerp-Kaderbesluit wordt voorge-
steld oni verkeersgegevens voor een bepaalde terniijn beschikbaar te houden voor opspo-
ringsdoeleinden, geheel los van een bedrijfsniatige noodzakelijkheid ervan. Daartoe wordt iii
artikel 4 jillicto artikel 3 van het voorstel een algeniene bewaarplicht voor teleconitiniiiica-
tieaanbieders voor de dutir van nlinitnaal 12 en maxitiiaal 36 niaanden voorgesteld.

Het ontwerp-Kaderbesluit is vanuit drie benaderingen uiterst omstreden. Ten eerste, omdat
het de privacy van alle EU-inwoners raakt. Ten tweede, omdat de teleconibranche enonii
hoge kosten moet niaken oni aan alle opsporingswensen te voldoen. Ten derde, onidat de
voorstelde bewaringsregeling buiten het zichtsveld van het Eitropees Parlenient en de

429Europese Coilimissie in de zogeheten derde Puler ingebracht wordt. De Europese
Coiimiissie heck iii febniari 2005 laten weten dat ze geen juridische basis ziet voor het

425  Stratix, 2003, p. 46-47.
436  Stmtix, 2003, p. 55.
42-  Swatix, 2003, p. 55
428  Council of die European Union, Brussel 28 april 2004, 8958/04. Raadpleegbaar op

<http://quintessenz.org/hmil/2004_04_28-Comcil-CRIMORG_36_TELECOM_82_UK_IE_FR-SE
_data_retention_proposal.hon>.

429  Vergl. <http://\T-ww.bofill/verkeersgege\·ens.hmil>.
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aanhatigige Kaderbesluit van de JBZ-raad.430 Naast de Europese Coijitiussie, heeft ook het
Europees Parlement problenien met de grondslag van het Kaderbesluit. Evenals de Europese
Conlinissie, is het Europees Parlenient vati oordeel dat het bewaringsvoorstel zulke ingrij-
pende gevolgen heeft voor de inrichting van de interne inarkt, dat alleen de Europese
Coniniissie met een voorstel tot invoering van een algeinene bewaarplicht niag konien.

431

Halvenvege 2005 heeft het Europees Parlenient unanieni een nota aangenomen van Euro-
pees parletiientaritr Alexander Alvaro.432 Iii deze nota wordt geconcludeerd dat het voorstel
van de JBZ-raad op verschillende gronden disproportioneel is. Bovendien wordt iii de nota
af evraagd of er eeii 1100dzaak bestaat tot invoering van een evetituele bewaarplicht en
wordt er getwijfeld aan de effectiviteit van de iii;latregel voor de opsporing van strafbare
feiten en de bestrijding van terrorisizie. Ook de buitengewoon hoge opslag- en adaptatie-
kosten voor het bedrij leven en de doorberekening daarvan iii de aboimenietitsprijzeii voor
eitidgebruikers vati telecoinmunicatie roept vragen op bij het Europees Parletiient.

Ondanks al deze bewareti heeft de Europese Coniniissie op 21 septetiiber en 5 oktober
2005 een eigeti voorstel gepresenteerd op liet gebied vati bewaring van verkeersgegevens.

433

Op basis van dit bewaringsvoorstel dienen lidstaten ervoor te zorgen dat de iii artikel 4 van
de richtlijn genoeinde categorieen gegevens gedurende 66n jaar vanaf de datutii van de
communicatie worden bewaard, met uitzondering van de gegevens die verband houden met
elektronische coinmunicatie die geheel of hoofdzakelijk  volgens  het  Internetprotocol  ver-
loopt. Deze laatste gegevens dienen zes 111aanden bewaard te worden.434 Voorts dienen de
lidstaten ervoor te zorgen dat de historische verkeersgegevens onverwijld aan de bevoegde
atitoriteiten kuilliell worden verstrekt wanneer daarotii wordt verzocht. Met de enonn hoge
bewaarkosten van de teleconibedrijven wordt in deze richtlijn rekening gehouden. De
lidstaten nioeten ervoor zorgen dat de 'bewezen extra kosten' die aanbieders van openbare
elektronische collimitnicatiediensten of een openbaar conwiunicatienetwerk ter uitvoering
van deze richtlijn opgelegde verplichtingen nioeten niaken vergoed worden. De richtlijn
gaat helaas niet iii wat onder 'bewezen extra kosten' verstaan dient te worden. Een groot
bezwaar tegen dit voorstel vornit mijns inziens het feit dat ingevolge de artikelen 5 en 6 vaii
het voorstel de bijlage, en daannee de essentiele bepalingeti die de onivmig van de te bewa-
ren gegevens regeleii, volgetis de comitologieproceditre zouden niogen worden gewij-
zigd.435 Daardoor zou het Parlenient geen enkele beslissingsbevoegdheid in deze gevoelige
kwestie hebbeii.

430 Idelit.
431 Vergl. Kimiersmkke,i I 2004/05,23 490, nr. AM, p. 5.
432  Zie ook <http://www.privacyinteniational.org/article.shnidictiid'%58347%5D=x-347-204208>.
433 Voorstel voor een Richtlijn betreffende de bewarilig van gegevens die zijii verwerkt iii verbalid illet het

aanbieden van openbare elektronische-cotiviiwiicatiediensten en tot wijziging rail Riclitlijii 2002/38/EG,
COM/2005/0438 def; - COD 2005/0182. Dit voorstel is raadpleegbaar op
<http://europa.eu.int/eurlex/l ex/LexUriServ/site/Wconi/2005/con12005_043811101.doc>.

434
De lidstaten tiioeten de volgetide categorieetigegevens ter uitvoering vmi de bewaringfrichtlijii bewaren: (a)

gegevens die nodig zijn onide broti van een coinnizitucatie te tracereti en te identificereti; (b) gege,·etis die
nodig zijii 0111 de bestennizing vmi een cotimitinicatie te traceren eli te identificeren; (c) gegevens die nodig
zijn otii de datzuii, het tijdstip en de dmir vall een conuilunicatie te bepalen; (d) gegevens die tiodig zijii oiii
het type conltintilicatie  te  bepaleti;  (e)  gege,·etis  die  tiodig  zon  0111  het cotimiutucatiemiddel  of het  ver-
iiioedelijke cotiriiu,7icatietiziddel te identificereti. (f) gegevens die nodig zijn 0111 de locatie van mobiele
cotiliminicatie-apparatitur te bepalen.
In de Bulage \·an de richtlijn wordeti de verschillende ,·erkeersgegeveils gecoticretiseerd. Zie daartoe
<http://eitropa.eii.ilit/eur-lex/lex/LexUriServ/site/171/00117/2005/c01112005_0438nl01.doc>.

435
Zie ook het Otitwerpadvies vaii de Coituipissie itidustrie, onderzoek en energie aati de Conmiissie burger-

lijke vrijhedeii, jzistitie en bintietilandse zaken inzake het voorstel voor een richdon van het Europees Par-
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PAR-LEMENTAIR DEBAT
Toen het af elopen jail politici anonienie dreigingen via Internet ontvingen, kon de identi-
teit van de daders achterhaald worden illet gebruik van Internetgegevens. Ondanks dit
voorbeeld van een opsporiligssilcces gerelateerd aan de beschikbaarheid van verkeersgege-
vens, vilidt de ineerderheid van de Tweede Kanier dat de noodzaak tot invoering van een
algemene bewaarplicht niet duidelijk is. Gedurende 2005 debatteerde de Staten-Generaal
herhaaldelijk over de rechnnatigheid, wenselijkheid en noodzakel kheid van het ontwerp-
Kaderbeslitit van de JBZ-raad. Een meerderheid van PvdA, Groen Lmks, SP, 066 en LPF
stelde op 12 april 2005 in de Eerste Katiier vast dat ons land niet akkoord kan gaaii niet
invoering van een algemene bewaarplicht zonder dat er duidelijk bewijs was van een pressing
soaal need van de voorgenonien bewaarplicht.436 Hierop gaf Donner opdracht aan de
Rotterdanise Erasnius Universiteit, nadat enkele andere onderzoeksinstellingen al dan iliet
op eigen initiatiet- a%ehaakt  waren, oni onderzoek  te  doen naar de strafvorderlijke behoefte

433van een algetiiene bewaarplicht van verkeersgegevens. Deze behoefte zou aan de hand
vali bestudering van uiteenlopende strafdossiers (dossierscan) inoeteli blijken. Hieronder
wordt voomoeind dossieronderzoek beschreven.

'WIE WAT BEWAART, DIE HEEFT WAT'
Het rapport Wie wat bewaart, die heeft wat van de EUR is gebaseerd op dossieranalyse eti
interviews.438 Er zijn in totaal 65 dossiers van onherroepeluke strafraken gescalid 0111 te
beoordelen in hoeverre het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens een rol heeft
gespeeld iii het strafproces, hetzij als tactische infonliatie, hetzij als bewijsmateriaal. Diverse
personen die aan de dossiervomiing geparticipeerd hebben, zijn door de Universiteit onder-
vraagd. hizet van het dossieronderzoek is het iii kaart bretigen vati de actuele behoeftestel-
ling vali justitie waardoor een budrage geleverd kan worden ter otidersteiming van het
Nederlandse standpunt betreffende het ontwerp-Kaderbesluit, waarover iii Brussel wordt
onderhandeld. Dat is mijns inziens slechts ten dele gelukt. 0111dat het onderzoek van de
EUR. gebaseerd is op onherroepelijke strafzaken en de daarbij betrokken persotien, kan
ilitshlitelld onderzoclit worden in hoeverre al dan niet gel)ruik is geniaakt van het strali or-
derlijk onderzoek van verkeersgegevens en welke strafrechtelijke consequenties hieruit
voortvloeiden. Er wordt iii het EUR-onderzoek voornanieluk gekeken naar een historische
behoeftestelling: is de noodzaak eii het illit Van een bewaringstemiijn in het verleden geble-
ken? De vraagstelling in hoeverre (eventziele) toekotiistige teclitiologische ontwikkelingen
eti tiiaatschappelijke verschuivingeii de uiteitidelijke richtilig en ilivzilling van aankoinetid
opsporingsonderzoek beinvloeden, blijft over het algeineen achterwege. De onderzoekers
inetieii dat VoIP (Internet telefonie) vaste telefonie voor een szibstatitieel gedeelte zal gaan
verdringen en uiteindelijk zal vervingen. De bewaringsbehoefte voor deze twee vormeti van
telecoinmunicatie is volgens de onderzoekers overeenkonistig. Ik vraag niij of waarop dit
standpiint gebaseerd is. Indien daadwerkelijk te verwachten valt dat steeds nicer burgers
bintien aizienbare tijd gebruik zzillen gaati niaken vail nietiwe coimiituiicatietechnieketi en

lenient eti de R.aad betreffende de bewaring van gege\·ens die zi.pi verwerkt m verband met het amibiedeti
van openbare elektronische conninuiicatiedienste,i en tot wijziging van Richtlijii 2002/58/EG. Het otit-
werpadvies vati de Conmiissie inditsnie, otiderzoek en etiergie is raadpleegbaar op
<http://www.europart.eu.ilit/nieetdocs/2004_2009/docullielitS/pa/584/584908/584908,11.pdf>.

436   K,uneismkke,1 1 2004/05,23 490, tin AM. Zie terells Aimietsnikketi I, 2004/05,23 490, lir. 372, Motie vmi
her lid Vendrik c.s.

43-   Zie onder nieer K,mietsotkket I 2.004/05, 23 490, lir. AM, p. 12
438

11''ic it'at bal,1,1,1, die he€# 11,14 Oliderzoek ilaar mit en noodzaak van een bewaan,erplichting voor historische

verkeersgege,ens van telecomnizillicatieverkeer, Erasnnis Universiteit Rotterdani, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, 21 jutii 2005.

152



3. STRAFV()RDERLIJK ONDER.Z()EK VERKEERM,E(.EVEN>, IN NEDERLAND

er bijgevolg niitider conitnunicatie wordt afgewikkeld over vaste telefoonlijnen, veratidert
gelijktijdig het opsporitigsvizier. Op dit nionient is het echter iiog ililiner zo dat veel straf-
rechtelijk relevante infortiiatie over de traditionele telefoonlijnen afgewikkeld wordt. 439

Indien vaste lijnen voldoende infomiatie voor opsporingsdiensten (blijven) opleveren om tot
succesvolle afronditig vati strafzaken te konien, hotidt dit aittoniatisch in dat de behoette 0117

alidersoortige verkeersgegevens te 111011itoren en te bewaren illinilliaal is. Het koilit inij
ilitenliate lastig voor 0111 eell weloverwogen antwoord te geven op de vritag in hoeverre de
bewaarplicht van minder conventionele verkeersgegevens iii de nabije toekonist vmitit
opsporingsperspectiet gewetist is, terwijl dit liu jitist eeti uiterst belatigrijk aspect van de vrug
naar de wetiselijklieid en noodzakelijkheid van een verplichte bewaringstertiiun van ver-
keersgegevens  vornit.  Er zijn allerhande Eictoren  die  het  succes  of falen  van  een  teleconuliu-
nicatietechniek kimnen bepalen.

Door onderzoekers van de EUR wordt vastgesteld, dat er door het ontbreken van een
alge111ene verplichting tot gegevensopslag in de praktijk grote verschillen bestaan als het gaat
oni de beschikbaarheid van verkeersgegevens bij telefoonaatibieders. Het verdient volgens
de EUR- aanbeveling een eenduidige verplichting te scheppen voor alle openbare telec0111-

inunicatieaatibieders. In dit verbatid stelt de EUR een zogeheten "standaardset" aan ver-
keersgegevens en gebruikersgegevens voor. Daarbij dient zoveel inogelijk aangesloten te

wordeti bij de door de opsporing gewenste set van gegevens. Deze zijn hieronder voor wat
betreft het traditionele telefoonverkeer scheniatisch weergegeven.

Telefonie via het vaste net
•     A-anal 'se (uitgaatide nuninierregistratie);
• B-analyse (inkoniende nunmierregistratie);
•   Datuni, tijd en duur van de verbinding - gegevens ointrent de start en eindtijd van

een gesprek.
Mobiele telefonie
•   A-analyse (uitgaande nuinnierregistratie);
•   B-an*se (inkotiiende mminierregistratie);
•   Datum, tijd en dutir van de verbinding - gegevens omtrent de start en eindtijd van

een gesprek;
•       MSISDN (het telefoomituiinier/aanslititnutilnier  van de betrokkene),  en de daaraan

gekoppelde unieke identiteit IMSI op de SIMkaart;
•        IMEI  - de identiteit  van het toestel (toestel-ID/serienutimier);
•   De locatiegegevens (celgegevens);
•   IMSI, IMEI en locatie vati de telefoonnzinitiiers door  ·ie de betrokkene wordt ge-

beld.

Uit liet onderzoek van de EUR blijkt, dat telefoonambieders de "statidaardset" leveren als
liet gegevens betrefi die niet ouder zun dan drie inaanden. Verkeersgegevens die ouder zijn
dan drie inaandeii, zijii niet bu elke aanbieder van telefonie beschikbaar. Sonlmige telefoon-
aanbieders beschikken over historische belgegevens die een jaar oud zijn, andere telefoon-
aanbieders houden de historische verkeersgegevens 'slechts' drie 111aanden beschikbaar. Uit

439  De EUR. stelt dat iti de 65 onderzochte zaken de A- en/ofB-analyse ,·all telefoongegevens in tweeenderng
opsporingsonderzoeken eeti rol heeft gespeeld bu het levereii vati scakechtelijk releratite u forniatie Cindi-
rect ofdirect be„·ijs) en dat locatiegegevells in negen zaketi hebbeti gerestilteerd tot direct of indirect bewijs.
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de genoenide verschillen koint volgens de onderzoekers naar voren dat hierin een goed
argulnent te viliden is oin over te gam tot het scheppen van eenduidige regels onitreiit de
bewaarternlijii voor alle aanbieders van telefonie.440 Volgens de onderzoekers krijgen de
opsporingsdiensten middels het stellen van een bewaringstermijn nieer duidelijkheid onitrent
de vraag over welke periode nien gegevens effectief zou kunnen vorderen, en wordt tevetis
vastgelegd welke gegevens iliet nieer bewaard hoeven te worden door de telefoonaatibie-
ders. Damnee blijft onduidelijk wat de duitr van een eventuele bewaarplicht, en daarniee de
initimiale leeftijd van verkeersgegevens zoit nioeten zijii. Aan opsporingsanibtenareti wordt
in dit licht de vraag gesteld of zij behoefte hebben aan bewaring langer dati drie iiiaatiden.
Het overgrote deel van de geihterviewden gaf aan moeite te hebben op deze vraagstelluig
een eenditidig antwoord te kunnen geven. Uit de interviews blijkt iii ieder geval dat onder-
zoeken naar zware georganiseerde criminaliteit of fraudeonderzoeken en onderzoeken
waarbu rechtshulpverzoeken ged;tan zijn een zeer lange looptijd ketmen. De EUR koppelt
de lange doorlooptijd van zware strafonderzoeken aan de behoefte tot itivoerilig van eeti
verplichte bewaringstertilijn. Hoe onivangrijker het onderzoek is, des te groter acht de EUR
de kans dat de ternlijn van drie maanden niet toereikend is en dat een verplichte tenilijn
gesteld dient te worden:

'Bij fraudeonderzoeken, onderzoeken naar z\ ·are georganiseerde criiizinaliteit en terreur-
zaken, worden de verkeersgegevens \'an alle relevante telefoonnutiuiiers die bu aanvang
ran het onderzoek aanwezig zijn opgevraagd om zo het verloren gaan vati die gegeveiis
te voorkonien. Bij telefoonnulimiers die in een latere fase van het onderzoek bekend
worden, kan het dus voorkonien dat de verkeersgegevens van de relerante periode niet
nicer beschikbaar zon en dat het onderzoek negatieve invloed ondenindt van het ontbre-
ken  r·an die gegevens (...) Tijdens een lopend onderzoek konit het zeer regeliiiatig voor
dat er nieu„·e telefoonnutimiers c.q. nieur,·e verdachten naar voren konien waardoor dan
wederom de noodzaak bestaat 0111 de historische rerkeersgegevens te vorderen. Algenieen
kati worden gesteld dat naannate onderzoeken langer lopen, men steeds verder ,·enwij-
derd  maki rmi het tijdstip  van het plegen van het delict  en of de aativatig vmi  het  onder-
zoek en dit kan problenien veroorzaken nlet de huidige gebruikelijke temiun ran drie
niaanden'

Uit het onderzoek van de EUR volgt voorts dat mobiele telefootiaaiibieders niet altijd
kuillien  of wenseii  te  voldoen  aan  een  B-atialyse, de registratie vati  itikoizietide  gesprekkell.
De onderzoekers constateren dat deze gegevens niet van belatig zijii voor de bedrij6voering
van de aanbieders vati de telefonie, dat wil zeggen tiiet voor liet uitschrijveti vaii Gctureii
aan abonnees ofwel voor het overbrengen van comnituiicatie. Ook wordeii oproepgegevens
niet bee:ekkilig tot teleconimunicatiepogingen iliet bewaard door de niobiele telefoiiieaaii-
bieders.

Uit de verschillen in volledigheid van afgeleverde gegevens door inobiele telefonieaanbie-
ders koint volgens de onderzoekers tiaar voren dat, naast het arguinent 0111 eenduidige regels
op te stelleti niet betrekking tot eeti vastoiiilijiide bewaarteniiun vati gegevens, tevens regels
dienen te wordeti gesteld 0111trent de soom„ vaii gegevetis die bitmen die tenllijil zoitdeti
nioeten worden opgeslagen.441 Helaas vragen de onderzoekers zich in dit bestek niet af in
hoeverre een en ander zich verhoudt tot de privacyregels uit artikel 11.5 Tw. Is het niet zo
dat genoenid privacyartikel juist voorschrijft dat gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de

440  EUR 2005, p. 19.
441  EUR, P. 26.
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overbrenging van cotimiunicatie of-de facturering direct geanoiniseerd of venvijderd dienell
te worden uit de systeinen vali de telecomliiuiiicatieaanbieders?

STANDPUNT AlINISTER DON\IER.442

Gelet op de uitkonisten van het onderzoek vati de EUR ineetit onze huidige niinister vati
Jitstitie dat de behoefte aati eeii bewaarpliclit voor de "standaardset" aaii verkeersgegevens
aatigetootid is. Voor wat betreft de gewetiste bewaarteniiijii biniien de traditioiiele teleto-
11ieonigevilig wordt door de nihiister aaligesloten bij de voorgestelde temiijn voor klassieke
telefonie, illet dien verstatide dat bij de itiipletiietitatie van het kaderbesluit nader zal wordeti
besloten over de precieze wettelijke bewaartennijn bintien de door het kaderbeslitit gestelde
kaders. De initiister concludeert dat de EUR. voor wat betreft verkeersgegevens billtien de
Intenietonigevilig aangeeft dat eeti bewaarplicht aatibeveling verdient, niaar dat de onder-
zoekers op grond van het dossieronderzoek geen conchisies konden trekken tell aanzien van
een bepaalde bewaartennijii. Gelet op de ontwikkeling van teletbnie over het Inteniet
(VoIP) eii de daarniee verbatid houdende niogeluke verplaatsingsellecteti valt volgetis de
onderzoekers niet goed in te zien waaroni ten aanzien van deze gegevens een andere be-
waartermijn zoN worden gehanteerd. Gelet op de beperkte set vati gegevens die iii het
ontwerp Kaderbesluit is opgelionieii, is de minister vali justitie geneigd daariti niee te gaan,
waarbij door de bewindsinati opnierkt wordt dat de door het kaderbesluit voorgestelde
bewaartemiijnen enige flexibiliteit bieden. De 1110gelijkheid bestaat dat tiiinister Dontier op
korte teniiijii zijn goedkeuring geeft aaii de Europese riclitlijii tot bewaring van verkeersge-
gevens. Dit kati de bewindsnian tijdens een volgende bueenkonist van de JBZ-raad doen.
Of de (nieerderlieid van de) Tweede Kalner akkoord gaat met het Europese bewarings-
voorstel valt nog niaar te bezien.

3.10.3 Bijzondere bewaarplicht

Er bestaat eeti buzondere bewaarplicht voor verkeersgegevens. Op dit 111O111ellt beperkt deze
bijzoiidere plicht zich tot situaties waarbij gebruik wordt geniaakt van vooruitbetaalde
kaarten bu 111obiele telefonie. Ten aanzien vali de eitidgeb ,ikers vati deze teleconlinunica-
tievonii bestaiui in de regel geen idetitificereiide gegevens. Hierdoor zijii de eindgebniikers
van voontitbetaalde kaarteii niet traceerbaar, mede 011idat de identificerende telefooillium-
iners en bijbehoretide personalia onbekend zijii. Door het ontbreken vati deze startittoniia-
tie kati er niet afgetapt worden. Bovendien wordt het strahordertijk onderzoek vaii ver-
keersgegevens oninogelijk bij deze vorni vali telecotimmnicatie. Aan de algeniene verplich-
ting uit artikel 13.4 lid 1 Tw kan geen gehoor worden gegeven. Deze verplichting luidt als

Volgt:

A,1,ibieders 1.,1,1 opeitb,ire telecoiti,11,1,tic,itieliettierketi eli opelib,ire teleco,mititi,ic,itiedietiste,i zij,1 i,elpliclit ,1,1,1
cle mitoriteite,1 ile i,ifonitatie te vent,rkkel, die noodz,iketijk is 0,11 die alitoriteite,1 i,1 st,bit te stelle,1 de bij de
ti,et iii liet bel,tiN i,mi  ile str®,0,·cleritig of iii lift bebig ,•,11, de i,eitiglieicl v,1,1 de st,uit geregelde bevoegillieile,1
tot het iftappm of 01),le,Ile,1 v,1,1  telecolmmiltic,itie, d,111 ttrl tot het t,ortleret, t„111 geget,ells ter zake ,•,1,1 clite
i,erkeer d,lt oi,er eell ope,11),tar telecollt,lit,itic,ltietietti'e,·1 , cl,111 1,'el illet gebnlikili,tki,N 141,1 opelibare telecoiti-
1,nitticatiedieliste,1, pla,itst,ittilt, te lauite,1 ititoefeite,i. Deze verpliditi,12 01,tr,it liet desget,racigil (1,1,1 de
dittoriteiteli meeclelell Mii het il,111 mi gebntiker l,erieeticle 11111,111,er eli de door lielll *ettoiltell opelibitre

442    Bro.1.·oor deze deelparagraaf vomit hitenietpagitia <http://www.justitie.nl>.
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telecm,1,11,1,ticatiedie, ist, 111 liet desget,rciagd ,1,1,1 de mito,iteite,1 1,teeclete,1 1„iii de bij ee,1 int,tiliter beltore,ide
443

11,1,1,11-,  acires-,  postcode-  eli  tivoitpla,itsgeget,e,is.

0117 de beschikbaarheid van gel)ruikersgegevens bij alle telecoiilliiunicatievortiien veilig te
stellen heeft de strafwetgever artikel 13.4 lid 2 Tw opgetionien:

Indie,i de i,1 liet eerste lid bedoelde i,gon,icitie itiet bij de mitibieders t,dit ope,ib,ire teleco,it,itititic,itietietti,erketi
211 01,21111,ire teleco,itillit,lic,ltiedie,isteit beleelid is, zij,1 zij i,erpliclit cle i,ifonit,itie te ,iclite,11,ile,1 ell te i,erstrele-
ke,1 op ee,1 bij alget,te,te Ii,a,itregel 14111 best,i,tr te l,epitle,i it,ijze. Teliei, ttle cl,111 de-Le

1,elplit:liti,29 te lat,1,te,1

I,oldoeit, belt,aret, cle italibieders de d,1,1,loe be,iodigde, bij cilge,ile, ie 11!,1£1tregel 14111 bestimr 41,1,1 te 11'ijze,1
geget,mis, poor mi tentlij11 14111 dde mcicilicim, 1,adat de gegei,elis i,oor |let eerst zij„ 1,emfirkt.444

Artikel 13.4 Tw dient er voor te zorgen dat gebruikersgegevens opvraagbaar zijn zodat er op
basis van deze startgegevens atgetapt kati worden of onderzoek van verkeersgegevens kati
plaatsvinden. Het bewuste wetsartikel vortnt iii die zin een steitilinaatregel voor de zwaar-
dere opsporingsbevoegdheden binnen het onderzoek van telecotilliziniicatie. Het betref-
fende artikel is uitgewerkt in lagere regelgeving. Artikel 4 Besluit verstrekking gegeveiis
teleconmiunicatie bepaalt dat een teleconitiiunicatieaanbieder over een bestand dient te
beschikken waariti de gebruikersgegevens naaiii, adres, postcode en woonplaats opgetionieti
zijn, eii daarnaast gegevens over de telecointimnicatiedienst en de aansluitniuiliners die aaii
een eitidgebruiker verleend zijti. Bovendien dienen ook gegevens betreffende de identiteit
van de telecointiiziliicatievanbieder iii het bestatid opgenonien te worden:45 Het bedrijGbe-
stand dient op zijii niinst iedere 24 ziur geacttialiseerd te worden door de telecommuilicatie-
aanbieders. Het CIOT (Centraal Itdomiatieptuit Onderzoek Teleconiniunicatie) kan het
door de telecoillilitinicatieaatibieders bijgehot,deii bestalid met gel)ruikersgegevens langs
elektromsche weg raadplegen. Het besluit geeft daarniee uitvoering aan het bepaalde in
artikel 13.4 lid 3 Tw en dient de doehiiatigheid van het voorgenonien onderzoek van
teleconuminicatie. De aanbieders krijgen overigens geeti keilizis van de infonnatieverzoeken
uitgevoerd door het infortnatieptuit. Het CIOT beheert de gebruikersgegevens niet eigen-
haiidig.446 De centrale voorziening biedt opsporingsdiensten antwoord op de vrgag bij welke
teleconmiutiicatieaatibieder het onderzoek van telecomnizinicatie dieiit plaats te vindeii.

Voor liet achterhalen en verstrekken van de benodigde gebruikersgegevens bu vooruitbe-
taalde telefonie zijii ilibissen een tweetal technische oplossingen gevotiden welke iii een
algemene maatregel van bestitur worden geregeld.447 De eerste oplossing is een bestandsatia-
lyse door een teleconmiunicatieaanbieder. Alvorens bestandsanglyse kan plaatsvinden, zullen
de opsporingsautoriteiten  zelf aan  de slag 1110eten.  Via  de weg vati de klassieke observatie  zal
een bepaalde eindgebruiker (en diens niobiele telefoon) in de gaten gehouden dienen te
worden door opsporingsbeambten. Deze dienen norniaal gesproken twee tijdstippen waarop
eii locaties waer de gebruiker kentieluk gebeld heeft op te tekenen. In dinibevolkte gebieden

443  Stb. 2004,308. Beschikking van de Minister vmi justitie van 30 jimi 2004, hot,detide plaatsing in het Staats-
blad vati de rekst \·an de Teleconitiituiicatiewer, zoals deze luidt niet illgatig van 19 niei 2004.

444  Sib. 2004,308.
445    Besluit vali  26 jatium  2000, hotidende regels voor de verstrekking vmi gegeveils  door minbieders  vati opeti-

bare teleconninulicatienetwerken en -diensten met het oog op het onderzoek \·an telecolilliiziriicatie
(Beslitit ,·estrekkitig gegerrils telecotimitulicatie).

446  Vergl. Stb. 2002,71, p. 16.
44-  Bestilit Vall 18 decetiiber 2001, houdetide regels voor de rergarilig vati nimmiergege,veils door nuddel ,·an

af\vijkend frequentiegebruik en bestatidailal>·se illet het oog op het otiderzoek vali releconwitinicatie
(Besluit bijzondere vergaring nutilniergegevens teleconmiutiicatie), Stb. 2002,31
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zal volstaan kizillien worden lilet 66n observatie van t d en pla;its. Met deze plaatsbepaling-
gegevens en tijdinfortiiatie kan de teleconuimnicatieaanbieder vervolgens op verzoek van
justitie een bestandsatialyse uitvoeren en bintien zijn bedrijfsbestatiden op zoek gaan naar een
'inatch: Artikel 7 van het Besluit bijzondere vergaring nuilliliergegevens telecoillillunicatie
sonit de verkeersgegevens op die voor bestandsatialyse drie niaanden bewaard dienen te
worden door telecoii 111 junicatieaatibieders.448 Dit zijii de gegevens betreffetide de tijdstippen
waarop teleconminnicatie heeft plaatsgevondeii, de niet die tijdstippen en de desbetreffende
teleconinizinicatie corresponderende nitinmers en de inforniatie over bij welke basisstation
elk van de hiervoor genoenide gegevens zijii bintiengekotiien. Op deze wijze kuiltien de
opsporitigsuistatities acliter het aailsluitnimmier van bepaalde eindgebntikers komen en kati
er eeti tap geplaatst worden op dat telefoonnittiziner ofeen onderzoek naar verkeersgegevens
gestart worden. 0111 dit te bereiken bestaat er intrisseii ook een andere 111ethode. Hier wordt
gedoeld op de inzet van een IMSI-catcher als bedoeld in artikel 2 Besluit bijzondere verga-
rilig minitizergegevens telecotimilmicatie. Dit is een scallapparaat die zich als een basisstation
van het mobiele telefoonnetwerk voordoet. De werking van een dergelijk apparaat is als
volgt. Alle mobiele telefoons in de oingeving van deze nepsteunzender worden geforceerd
0111 zich te boeken bij deze nepsteunzender.449 Dit is 1110gelijk 0111dat alle 1110biele telefoons
voortdurend allerlei gegevens in het rondzenden en roittineniatig aanklatzipen bij de sterkste
zendpaal. Een 111obiele telefoon controleert niet of de steunzender van de niobiele aanbieder
of van justitie  is.  Op  deze wuze kuntlen 111obiele telefoons  voor gek gehouden worden  en
naar nepsteuilzenders gelokt worden. Zodra de telefoons zich omboeken, ineldt het 'net-
werk' dat het tijdelijke identificatiegetal van de telefoon (Teniporary Mobile Subscriber
Identity) niet nieer geldig is. Het inobiele eindapparaat ineldt zich dan autoniatisch am niet
zijn IMSI-nunmier bij de nepzender. Het scanapparaat registreert dit numnier. Nadat
registratie heefi plactsgevonden zetten de bevoegde opsporingsainbtenaren het scanapparaat
weer uit. De telefoon meldt zich gewoon weer aan bij het echte netwerk, alsof er niets
gebeurd is. De eindgebruiker van de niobiele telefoon merkt nornialiter niets van de grote
wisseltruc die toegepast is door de betrokken opsporingsdiensten. Na registratie van het
IMSI-nizinnier nioet het observatiete:uii net als voor de besproken bestandsanalyse twee
tijdstippen en locaties vastleggen waarop de verdachte zijii niobiele telefoon gel)ruikt. Dit
gebe,irt latigs de klassieke weg vati observatie. De opsporingsdienst beschikt nii over het
IMSI-nuintiier van de niobiele telefoon waannee gebeld is, het tijdstip waarop er met de
telefoon gebeld is en tot slot de locatie van waanlit gebeld is. De opsporingsdiensten geven
het opgevangen IMSI-nutimier door am teleconmninicatieambieders die hun bedrijfsbe-
staliden dienen te raadplegen om te kijken bij welk telefoonnunmier het doorgegeven
IMSI-nununer hoort.450 Op deze wijze kali het aansluittiummer van een niobiele telefoon
achterhaald worden en kali er bijgevolg afgetapt worden ofonderzoek van verkeersgegevens
plaatsvinden. De nizet van scanapparattitir wordt doorgaans als een zwaarder middel gezien
dan toepassing van bestandsmalyse onidat de scanapparatitur ingrijpt in het nonnale fre-
quentiegebruik.451 Bovendien wordt een bestandanalyse uitgevoerd door telecoininunicatie-
aanbieders terwijl de opsporingsdiensten IMSI-vangers buiten het ziclit van telecotilinzinica-
tieaanbieders ilizetten. Iii artikel 3.10 lid 4 Tw is met zoveel woorden terug te lezen dat er
a eweken niag worden van het nonnale frequentiegebruik oni toepassing aan de strafvor-

448  Stb. 2002, 31.
449 <Http://innv.xs4311.4/-respitb/artikelen/inisi.hnid>.
450 Sizrfs·oor aannilletide infonilatie over de werking vati een IMSI-catcher naar

<http://www.xs#all.ill/-resptib/afluistereti/Hlid.hmi#IMSI-carcher> of
<http://in™·.xs4311.nl/--respitb/artikelen/inisi.hmil>.

451  Vergl. Stb. 2.002,31, p. 5
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derlijke bevoegdheden tot het onderzoek van telecoinnit,nicatie te geven. Aangezien
toepassing van artikel 3.10 lid 4 Tw een hinderlijke uitwerkilig kati hebben op het nonnale
verloop van het etherverkeer zal voor toepassilig van de IMSI-catcher allereerst bekeken
dienen te worden of niet langs andere en tegelukertijd nlinder ingrijpende weg lietzelfde
doel kati worden bereikt. Intrissen bestaat er wat betreft de ilizet vali eeti IMSI-catcher eeii
expliciete opsporingsbevoegdheid, te weten artikel 126 na (iia) Sv.452 Uit de redactie van het
wetsartikel volgt dat de inzet van de actieve scanapparatitur niet langer dan 1 week mag
plaatsvinden. Een verlenging is niet 1110geluk. Bovendien blijkt uit de redactie dat het hier
louter oin een steunbevoegdheid gaat voor het opsporitigsgericht afiappen of het onderzoek
van verkeersgegevens. In de vordering dienen namelijk de feiten en onistandigheden ver-
nield te wordeti waartiit volgt dat :ian de toepassingsvoonvaarden van de twee zwaardere
opsporingsbevoegdheden voldaan is.

3.11     Samenvatting en conclusies

Zoals iii de inleiditig van dit hoofdstitk betoogd, is de bevoegdheid tot het vorderen van
inlichtingen over teleconiniunicatie geleidelijk am uitgegroeid tot een opsporiligsmiddel
illet eigen opsporingswaarde. Het opsporingsmiddel vornit weliswaar nog altijd het beoor-
delingskader voor toepassing van het opsporitigsgericht aftappeti, inaar speelt daarnaast ill
toenemende mate een zelfstandige rol bintien het liuidige strafprocesrecht. Vati een loutere
steutibevoegdheid voor het opsporingsgericht aftappen is iii het huidige telecolillillinicatie-
tijdperk geen sprake inter. En op dit punt wrikt in toenemende mate de schoen der rechts-
zekerheid. Ondatiks de toenetiiende opsporingswaarde van het onderzoek vali verkeersge-
gevens, heeft oilze strafwetgever tot op de (lag van schrijven het populairwetenschappelijke
begrip 'verkeersgegevens'  of het artikelgedeelte  'itilichtingen  (...)  ter zake  van alle verkeer'
iliet gedefinieerd. Weliswaar bestaat er sin(is mei 2004 in onie regelgeving een definitie vali
het begrip verkeersgegevens, inaar dit begrip is niet opgenonien Hi otize strafwetgeving. De
bedoelde definitie konien we tegen in artikel 11.1 Tw. Het nieuwe wetsbegrip vloeit voort
uit de Europese privacyrichtlijn 2002/58 EG. Verkeersgegevens worden daar als volgt
onischreven: 'gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van conuiiunicatie over
een elektronisch  teleconmitulicatienetwerk of voor de facturering ervm.' Ik acht dit een
treffende onischrijving, zij het dat het niet alle bouwstenen bevat die het voor de strafvor-
derlijke setting zoit nioeten bevatten. Het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens
verschaft itilmers van oudsher infortiiatie over de Statits, hoedanigheid, roittering en tijdstip
van teleconlmitnicatie(pogingen) en brengt de betrokketi aanslititlituilliiers iii beeld. Ook
volgt uit de opboinv van enkele netnuniniers globale plaitsbepalinginforniatie. Bovendien
kitnnen verkeersgegevens gekoppeld worden mi statische klmitgegevens opgeslagen door
teleconmiunicatieambieders. Gegevenskoppeling kali leiden tot identiteitvaststelling alsook
zeer gericlite pleatsbepaling. Zo:tls misschien opgevallen, bezig ik in strafvorderlijk verband
eeti ietwat nzilnere lezing van het begrip verkeersgegevetis dati de Telecomniunicatiewet.
De strafwetgever heeft met de Wet vorderen gegevens telecominunicatie gekozen voor een
algeniene onischrijving van de strafvorderlijke bevoegdheid en aanwijzing van verkeersgege-
vens in een algeniene niaatregel van bestuur. Of dit een goede stap is, valt nog maar te
bezien. De lijst van verkeersgegevens kati snel en zonder al te zware parleinentaire drempels
uitgebreid en aatigepast worden aan de turbulente telecotilliiunicatieonigeving. Via de
gekozen afl)akeningsroute blijft er onzekerheid bestaan over de exacte reikwijdte van de
strafvorderlijke bevoegdheid, al kan de bevoegdheid in zekere mate gedeniarqueerd worden.

452  Wet van 3 april 2001 rot wijziging vmi bepalitigen niet betrekkitig tor de verwerkilig vmi persootisgege-
vens, Stb. 2001,180.
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Uit besttideritig vati de parleinentaire geschiedenis vati de bevoegdheid kati i111111ers afkeleid
worden dat de bevoegdheid tot liet vorderen vail verkeersgegevens iii ieder geval niet
toeziet op conlinmlicatie. Wil nieti achter de inhotid van tiitgewisselde berichteii konieti,
dati zal uitgeweken dieneii te wordeii naar opsporingsgericht afiappen. Met het otiderzoek
van verkeersgegevens kullnen enkel iliterlijke kennierken van conlintinicatie(pogillgen)
onderzocht worden, Men ziet overigetis dat dit klassieke en over het algenieeli gerespec-
teerde onderscheid in de huidige teleconilinmicatieonigeving in toeneinende tiiate otider
drtik konit te stam. Deze druk ontstaat doordat conuimnicatie en inhoudloze tratisinissiege-
gevens iii de uiterst coniplexe en geavaliceerde teleconlimmicatie-infrastructlitir steeds
tiioeilijker van elkaar te scheiden zijn. Dit kaii zowel op techiiisch niveait als op het niveau
van liet bepalen vati de gegevetissoort het geval zijn. Er ziilleti iti toetieinetide inate sche-
tiiergebiedeti ontstaan. Op deze probletiiatiek wordt iii hootdsttik zeven nader iligega:Iii. Uit
de 1119111 vali het in deze stlidie veelal gehaliteerde begrip 'inhoudloze trailsillissiegegevens'
eti het poptilairwetenschappelijke begrip 'verkeersgegevens' kan nog eeti wijsheid gedestil-
leerd wordeti. Het dient in liet geval vati het otiderzoek van verkeersgegevens te gaa11 0111

gegevms te geali die onlosiiiakelijk verbonden zijii inet telecoimiititiicatie. Het strafvorder-
lijk onderzoek iiiag niet te ver verwijderd zijn vaii cointnunicatie over de openbare tele-
c01111111111icatie-infrastnictliur. Zo vallen GSM-locatiegegevens die ontstaaii bij verplaatsing
binneti het netwerk  of het louter  ingeschakeld  staaii  vati  het  mobiele eitidapparaat (zogelie-
teii stand-by gegevens) niet onder de reikwijdte van het onderzoek van verkeersgegeveiis.
Er dient mijns inziens miniliiaal sprake te zijn van actieve aatiwending vati een telecoininu-
nicatieniiddel met de ilitentie om tot gegevensuitwisseling te komen. Otize regering otider-
steunt deze zienswijze niet de iii septeniber 2004 in werking getreden Wet vordereli gege-
vens telecoiillininicatie.

De vraag it,elke gegevens als inliolidloze tratisiiiissiegegevens ofverkeersgegevens amignnerkt
laulneti worden eli welke toestand deze gegevens hebben laat zich niet eenvotidig beatit-
woorden. Wat betreft de toestand (conditie) van de gegevens is iii de Wet vorderen gege-
vetis teleconuiituiicatie bepaald, dat zowel 11istorisclie als toekonistige verkeersgegevens
opgevreagd kitiuien worden. Over historische gegevensverzatneling was (eii is) iedereeti het
imiiddels wel eens. De opvolgende redacties vati de itdichtingenplicht verwezen vatiat- de
totstalidkotiiing van de bevoegdheid otiditbbelzinnig naar deze gegevetistoestand. De
vordering had terugwerkende kracht en zag toe op gegevens die iii eeti eerder staditini
bedrijfsinatig verzameld waren door telecoiwiiunicatieambieders. In de wettekst werd keer
op keer uitdrtikkelijk verwezen naar verkeer dat had 'plaatsgevotiden' en waarvan liet
veniioeden bestond dat de verdachte eraan heeft 'deelgenonien'. Dat de vordering ook
vooruit kon werken bleek niet uit de wettekst of- parletiientaire geschiedetiis, tiiaar is eind
jaren negentig expliciet goedgekeurd door ons hoogste rechtscollege. Door de Hoge Raad is
in  ilavolging van  het Alilsterdalilse hof bepaald  dat het opsporingsgericht priliteti  vali  nwn-
niers die tell tijde vati de vordering nog met bestaan toegestaan is. Ter oliderstetining vall
deze preniisse wordt gesteld dat een printapparcat slechts, dan wel oiuniddellijk, reageert op
afgewikkeld telefootiverkeer. Dat de vorderilig oni deze gegeveils al iii een vroeger stadizini
afgegeveii is, doet hieraan volgens otis hoogste reclitscollege niets af. Deze opvatting lijkt
logisch, inaar is het allennhist. Uit nadere bestuderitig van de parlemetitaire geschiedetiis is
iialiielijk gebleketi dat de inlichtingenpliclit 011tworpen is 0111 op te vorderen wat al be-
drij iiatig verzaineld is door telecotillinuiicatieaalibieders. Wat er nog niet is, verdielit niet
het predicaat toekomstig. BU de opsporiligsgerichte inzet van een prilitapparapt is vali
bedrijGinatige gegevetisverzatiielitig heleniaal geen sprake. Hier wordt ee11 telecoiiumitiica-
tieaailbieder aangespoord verkeersgegevens over een bepaalde periode voor opsporuigsdoel-
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einden te verzanielen (en te bewaren) en zich daarop operationeel in te stellen. De tecliniek
van het printen is iii die periode geen techniek die gestatidaardiseerd wordt toegepast door
telefootibedrijven.

Onder de Wet vordereti gegevetis teleconuiiunicatie is dit ogenschijtllijke grotidslagenpro-
bleem verholpen door de tekst vali de inlichtingenplicht zodatiig te wijzigen dat voortaaii
toekonistige verkeersgegevens gevorderd kitilnen worden. De wettekst spreekt iii dit ver-
band vati gegevetis die na het tijdstip van de vorderitig worden verwerkt. Eeii teleconlinu-
nicatieaatibieder dient bij toekonistige gegevensverzanieling voor een tijdbestek van niaxi-
niaal drie weken in opdracht van justitie bepaalde gegevetis te 111011itoreii en te registrereii.
Als eis geldt dat de gevorderde gegevens deel uit dienen te maken van de norniale bedrij6-
voering van telecoininunicatieaanbieders. Hierdoor bestaat er ee11 venvacliting, 1110gelijk
zelfs redelijk vernioeden, dat de gevorderde gegevers in een later staditnii door de betrok-
ken teleconitiinnicatieaanbieder bedrijfsiiiatig verzameld zzillen worden. Deze beperking
houdt naar alle waarschijnlijkheid niet in, dat de gewenste gegevens onderdeel uittilaken van
de noodzakelijke basisactiviteiten. Toekonistige verkeersgegeveiis hoeven dus iliet een
dwitigetid bedrijtibelatig te dietien.

Met de Wet vordereti gegevetis telecotilliizinicatie konit de restrictie, dat de vorderuig alleen
betrekking kati hebben op gegevens betreffetide de verdachte te vervallen. Deze eis was al
geschrapt bij de teleconlinunicatietap en onder de nieitwe wet wordt deze discrepatitie
opgeheveti. Ter reclitvaardiging wordt aangevoerd, dat het niet in de rede ligt dat de ingrij-
pende bevoegdheid tot het opsporingsgericht aftappen wel toepasbaar is op niet-verdachte
persotien, niaar de toepassilig van de lichtere bevoegdheid tot het miderzoek van verkeers-
gegevens te beperken tot verdachteii. Bovetidien wordt opgemerkt dat bu beide opsporiligs-
bevoegdheden de toepassing ervan tegen niet-verdachte personen kan budragen 67311 de
opsporing. Daamaast wordt tevens de afzonderlijke vemielding van artikel 1382 Sr ge-
schrapt.

Uit onderhavige studie is herhaaldelijk gebleken dat justitie naast toekoinstige gegevensver-
zameling in toeneniende niate geiliteresseerd iii real-tilne verstrekking en/of stromende
gegevensverzaiiieling. hi dit boek versta ik onder stroniende gegevensverzaineling het
zonder inerkbare of verwutbare vertraging elektronisch doorgeleiden van gegevens ilaar
aaligesloten tapkaliiers vati justitie. Stroiziende gegevetisverzainelitig heeft twee vaste be-
staliddelen: (1) elektronisch doorgeleiden van beschikbare gegevens (doorgeefwijze) naar de
tapkainers van justitie en (2) gegevens terstond, dat wil zeggen direct na de bedrijfsniatige
verwerkilig ervan, elektronisch doorgeleideii. Bitmen de telecotimiunicatieoingeving zal
real-thiie verstrekking, het zonder merkbare vertraging ter beschikking stellen van gegevens
aan justitie, doorgaans stroniende gegevensverzaineling opleveren.  Imniers, veel tratisinissie-
gegevens kuillieti sleclits op elektronisclie wuze zonder lizerkbare vertragitig beschikbaar
gesteld wordeti aa11 justitie. Jzistitie  itispecteert deze verse gegevens iii de aaligesloten tapka-
iner op strafvorderlijke nierites. Stromende gegevensverzameling dient overigens niet
verward te worden 111et het elektronisch raadplegen van identificeretide gegevens door
opsporingsdietisten via het Centraal informatiepunt onderzoek teleconimitnicatie (CIOT).
Elke telecominunicatieaanbieder verschaft aan het inforniatiepimt dat onder de verantwoor-
delijkheid van de Minister van Justitie valt en onderdeel uitinaakt van het Mitiisterie van
Justitie, rechtstreekse toegang tot een door heni bijgehouden bestatid. Het digitale bestand
bevat ecliter een beperkte gegevenscategorie, nainelijk uitsluitend (identificerende) gegevens
genoeind 81 artikel 13.4 lid 1 Tw. Latigs geautomatiseerde weg kati via deze technische
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voorzienitig worden vastgesteld welke gebruiker bij welk 111111mier en bij welke aanbieder
of, 011igekeerd, welk nutiktiier bij welke gel)rttiker eii welke aalibieder hoort.

Koops maakt onterecht geen jitridisch onderscheid tussen toekotiistige gegevensverzatiielitig
en het in real-tinie (in nzilliseconden) teclinisch (elektronisch) doorgeleiden van verkeersge-
gevens. Real-thne en stroiziende gegevenverzmieliiig gaan verder dan toekoinstige gege-
vensverzaliielitig. Eerstgenoenide vonneti van gegevensverzanieling eisen van telecoiilliiutii-
catieaanbieders nicer inspanning op zowel teclmisch als organisatorisch gebied. Denk daarbij
aan het beschikbaar stellen of openlioudeti van de verbindiiigslijnen naar de  tapkalners,  de
inzet van personeel, de beveiliging van het transport, het periodiek upgraden van hardware
en/of software en tot slot het realiseren van de verplichte doorgeelinellieid. Toekonistige
gegevensverzaineling kan al de situatie inhouden dat eeii telecoiilliiimicatieaatibieder wordt
aangespoord over een bepaalde periode verkeersgegevens te registreren en deze gegevens
periodiek  of na concreet verzoek tot athifte  aan de betrokken opsporingsdiensten  op  sclirift
of via een bepaald opslaginedium ter beschikking te stellen. Toekonistige gegevensverzinne-
ling bij verkeersgegevens impliceert in tegenstelling tot wat de heer Koops beweert niet
autoniatisch real-time en/of stroniende gegevensverzanieling. Indien justitie eist dat ver-
keersgegevens 111 real-thne elektronisch ter beschikking gesteld dienen te worden aan op-

sporingsdiensten, is hiervoor tiaar niijn meiling een afzonderlijke grondslag iii onze strafwet-

geving wenselijk. Daarbij kan aangesloten worden bij de voorstellen van de Conmlissie-
Mevis.

Op dit nionient (ianuari 2006) bestaat er geen grond voor real-tilize verstrekking en/of
strotiiende gegevensverzaindbg van verkeersgegevens. Een grondslag voor real-titiie ver-
strekkiiig en/of stroniende gegevensverzanieling zit er binnen de teleconullunicatieonige-
ving overigens wellicht wel aan te konien. Het op 23 noveinber 2003 tot stand gekomen en

1 juli 2004 in werking getreden Cybercrime Verdrag (CCV) bevat tiainelijk een bepaling
waaniiee het in real-tinie verzanielen van toekonistige verkeersgegevens 1110gelijk wordt,
illaar deze regel is nog tiiet onigezet in Nationaal recht. De voorgestelde bevoegaieid is

overigens niet een algeinene bevoegdheid, niaar geldt enkel voor conmiuilicatie binnen
en/of tusseil coinputernetwerken. Zowel de wijze waarop het bedoelde wetsartikel geredi-
geerd is  als de toelichting op het wetsartikel zon vaag.  Zo kan afgevraagd worden of artikel
20 CCV naast het real-tinie verzamelen van verkeersgegevens legititiieert tot stroniende
gegevensverzaineling, in de zin van het elektronisch doorstliren van gegevens naar tapka-
mers. Real-tiliie collectie wordt voor justitie pas eclit interessant indien niwe (ver-
keers)gegevens zonder nierkbare vertraging doorgesttizird worden naar tapkaniers, waar
spectalisten de 'verse' gegevens interpreteren op strafvorderlijke nierites. Het artikel gaat uit
van de technische 1110gelijkheid tot real-time gegevensverzanieling, al dan niet gepaard met
de mogelijkheid tot het elektronisch doorgeleiden. Aanbieders ktinnen in dit verband
overigens niet verplicht worden hun systenieti op een zodanige wijze technisch iii te richten
dat voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 20 CCV, niaar dienen aan de andere kant him
(computer)netwerken. indieli technisch mogelijk, zodanig te configureren dat voldaan
wordt ami de verplichting ex artikel 20 CCV. Onidat het Cybercrinie Verdrag slechts de

strafvorderlijke ondergrens aangeeft, is het zeer wel mogelijk dat onze regering aan de
bevoegdheid tot real-tilne collectie tevens de stezinniaatregel stromende gegevensverzatne-
ling koppelt en deze nieuwe plichten van toepassing verklaard op alle teleconinizinicatieaan-
bieders. De toekoinst zal het uitwijzen. Indieti teleconimunicatieaatibieders binneti at-zien-
bare tijd verplicht worden inhoiidloze transinissiegegevens in real-tillie (inilliseconden)
elektroniscli door te sluizen ilaar de achterhggende tapkaliiers van justitie wordt in een
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concreet geval een rechtstreekse telecotilliittnicatieroitte aangelegd tussen teleconiliiunicatie-
aanbieders en opsporitigsinstanties. Een dergelijke link bestaat 21 bu het opsporitigsgericht
tappen. De k;Ins bestaat dat verkeersgegevens iii de iiabije toekonist op eeti 'tapachtige' wuze
verzatizeld worden door opsporingsinstanties. Aansluitetid op de voorstelleii vati de Coni-
nlissie-Mevis dient iii dergelijke gevallen bepaald te worden, dat voor toepassilig van deze
verzemeltechniek eeti voorafgaatide rechterlijke liiachtiging vereist is. Bovelidien moet het
onderzoek deze extra belasting voor telecominunicatieaanbieders dringend vorderen. Een
vorderitig van de 06cier van justitie is, iii tegenstelling tot het verzaineleti van historische of
toekonistige gegevens zonder inhoud, iliet toereikend. De vraag luidt overigens wet hoe
deze verzainellnethode er uiteindelijk uit konit te zien. Is het buvoorbeeld mogelijk dat
opsporingsinstalities hun eigen opsporingshardware koppelen in of aan het operationele
netwerkgedeelte vali teleconununicatieaanbieders? Dat is nanielijk wel niogelijk op basis van
het Cybercrilne Verdrag. Is dat het geval, dan volgen we het Anierikaanse systeetii op dit
putit. Indien teleconlinunicatieaatibieders gewenste transillissiegegevells niet kuinien (of
wensen te) verzatiielen, althans niet op de wijze zoals opsporingsdiensten dat wensen, dan
wordt er door laatstgenoemde diensten een  cotiiputer Kill het netwerk of de dienst gekop-
peld die iii verbinding steat met een coniputer iii de tapkiniers. Eerstgetioenide coniptiter
kan het beste getypeerd worden  als een collectie- of filterconiptiter, de tweede conipitter is
een soort verwerkingsconiputer. De eerste coniputer zitigt alle gegevens op eii kopieert deze
ilaar computer twee. De stofzuiger is onbeheerd en bevat geeii toetsenbord. De tweede
coniputer wordt wel beheerd door opsporingsatiibtenaren die liet filterproces hi de tapka-
111ers afstenmien  op  de  afgegeven  tapvordering. Deze vordering is vooraf goedgeketird  door
de rechter-cotiiinissaris. Als het goed is, dan rolleti er uitsluitend ilihoudloze tratisinissiegege-
vens uit die iii de reclitsvorderitig en algetiiene inaatregel vaii bestinir vermeld staan. Indieti
het Anierikaanse illodel gevolgd wordt, dati houdt dit overigens onder onistandigheden
tegelijkertijd iii dat de last vati telecoiimizinicatieaanbieders iiiinitiiaal is. hi feite zijii we
belaiid iii de sittiatie van v66r totstalidkoining van het inforniatie- en co1111111111icatietijdperk.
Een aatibieder hoeft slechts een opsporingsgerichte ingreep op het netwerk te dulden, een
actieve ineewerkplicht is er niet. Het argulnent dat voorafgaande illachtiging vereist wordt
kati iii dergelijke situaties iliet gel)aseerd worden op deze preinisse. Eerder zou de noodze-
kelijke recliterlijke niachtiging gerechtvaardigd kitimen worden met het feit dat aanbieders
een klein gedeelte  van het eigen  tietwerk  of de eigen dienst afstaan  16111 opsporingsazitoritei-
teii en over dat gedeelte bijgevolg tijdelijk geeii cotitrole ineer hebben. Bovendien kati de
niachtiging gebaseerd wordeii op het feit dat de gegevens op een tipachtige wijze verzameld
worden, ongeacht wie dit doet. Indien de verzanieltechniek beperkt wordt tot toepassing
van bestaatide bedrij6nziddelen c.q. bestaande verzanieltechnieken, dan is geldt het arglinlent
van grotere inspanliing door teleconibedrijven uiteraard weer wel.

Buiten de teleconmiunicatiesector bestaat een algemene verplichting tot real-time ver-
strekking van gegevens door gegevenshouders respectievelijk bevoegdheid tot real-time
verzanieling door justitie inmiddels wet. Hierbij  is het van belang te realiseren dat real-tinie
verstrekking (en verzameling) buiten de telecommunicatieonigeving lang niet altijd hoefi te
leiden tot stroiiiende gegevetisverzatiielitig. Veel gegeveils lenen zich niet voor elektronisch
doorsturen, al konit dit ook buiten de teleconmilinicatieonigeving in enkele gevallen voor.
Artikel 126ne Sv is van belang voor real-titiie gegevensverzanieling. hi het derde lid is niet
zoveel woorden temg te lezen dat de ofEcier van justitie kan bepalen dat de houder van
bedrijhgegevens deze gegevens direct na de verwerking ervan verstrekt. Dit zou tevens
kiullien duiden op stroniende gegevensverzameling onidat in veel gevallen het direct ter
beschikking stellen uitsluitend niiddels het elektronisch doorgeleiden gerealiseerd kan
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worden. Als extra waarborg geldt dan wel dat het onderzoek deze ingrijpende vomi van
gegevelisverzanieling dringend vordert en de rechter-conmiissaris deze extra belasting voor
houders vati gegevens goedkeurt via een iiiachtigilig. De toelichtitig op de Wet vorderen
gegevetis zwugt overigetis over deze kwestie eti geeft geen antwoord in de vraag iti hoeverre
het nieinve wetsartikel als vangtietartikel een (voorlopige) grondslag voor real-titne verstrek-
king en/of stroniende gegevensverzanieling bitmeti de telecolimilillicatieonigeving, in het
bijzonder voor verkeersgegevens, vortiit. Het lijkt tiiu verstandig dat onze strafwetgever
extra aandacht besteedt aan deze problematiek

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat er voorts een bijzoiidere bewaarplicht voor verkeersgege-
vens bestaat. Op dit nionient beperkt deze bijzondere plicht zich tot situaties waarbij door
abotitiees gebruik wordt genwakt van voomitbetaalde kaarteti bij niobiele telefonie. Ten
aatizien van deze abonnees bestaan in de regel geen identificerende gegevens. Hierdoor zijn
de abonnees van voontitbetaalde kaarten niet traceerbaar, mede 011idat de identificerende
teleihonnunitiiers en bijbehorende personalia onbekend zijii. Door het ontbreken van deze
startinforliiatie kati er niet afhetapt worden en kan het onderzoek van verkeersgegevens niet

plaatsvitiden. Om de beschikbaarheid en raadpleegbaarheid van gebruikersgegevetis bij alle
teleconliminicatievornien veilig te stellen heeft de strafwetgever artikel 13.4 Tw opgeno-
tiien. Het artikel vomit daannee een steunmaatregel voor de zwaardere opsporingsbevoegd-
heden binnen het onderzoek van teleconmiunicatie. Alle aanbieders zijn verplicht 0111
itigevolge artikel 13.4 lid  1 Tw gebnlikersgegevelis ter beschikking te houden van justitie.
Artikel 13.4 lid 3 Tw vornit de grondslag voor het stellen van regels niet betrekking tot de
wijze waarop gebruikersgegevens beschikbaar gehoudeti en ter beschikking gesteld dietien te
worden. Daartoe dient een digitaal bestand met elektronische raadpleegniogelijklieid aange-
inaakt te worden. In dit bestand dienen de volgende gebruikersgegevens opgenomen te
worden: naalii, adres, postcode en woonplaats, de telecommunicatiedienst die wordt afge-
nonien en aansluitnummer(s) verleend aan een gebruiker. Het digitale bestand niet gel)rui-
kersgegevens dient iedere 24 uur geactualiseerd te worden door de telecoininimicatieaanbie-
ders. Het CIOT kan het door de telecotimitinicatieaanbieders bijgehouden bestand niet
gebruikersgegevens langs elektronische weg madplegen. De centrale voorziening biedt
opsporingsdienste:i op een relatiefeenvoudige en weinig omslachtige wijze antwoord op de
vraag bij welke teleconlnitinicatieambieder het onderzoek van telecommunicatie dient
plaats te vinden. Opsporingsdiensten vorderen gebruikersgegevens dus niet direct bij tele-
comnizinicatieaanbieders, niaar doeii dit via tussenkoinst van het CIOT.
Voor vooruitbetaalde telefonie gelden bijzotidere regels. Voor het achterhalen en verstrek-
ken van de benodigde gebruikersgegevens (bijinobiele aatibieders vaii prepaid telefoizie) zijn
een tweetal technische oplossingeti gevonden welke iii eeti algetiieize inaatregel vati bestillir
worden geregeld.453 De eerste oplossilig is een bestandsanalyse door een teleconilimni-
catieaaiibieder. Artikel 7 van het Besluit bijzondere vergaring nunllnergegevens telecoin-
niunicatie soint de verkeersgegevens op die ten behoeve van de uitvoering van een be-
stalidsatialyse drie 111aanden bewaard dienen te worden door telecoimnunicatieaanbieders.
Dit zijn de gegevens betreffende de tijdstippen waarop teleconitiituiicatie heeR plaitsgevoii-
den, de illet die tijdstippen en de desbetreffende teleconmiunicatie corresponderende
minimers en de inforniatie over bij welke basisstation elk van de hiervoor genoenide gege-
vens zijn binnengekonien. Een tweede technische oplossing vormt de inzet van een IMSI-
catcher (afwijkend frequentiegebruik) als bedoeld in artikel 2 van het Besluit bijzondere

453  Besluit vall 18 december 2001, houdende regels voor de vergarilig rail nwliniergegevens door nuddel van
afwijkend fi·equentiegebn,ik en bestmidanali·se met her oog op het onderzoek van teleconimitilicatie
(Besluit biozondere vergarillg,111111:tiergegevens telecomniunicatie), Stb. 2002, 31
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vergarillg millullergegevens telecolillinmicatie en artikel 3.10 lid 4 Teleconumitiicatiewet.
Beide teclinieken zun iii dit hoofdstitk beschreven. Wat betreft de uizet vati een IMSI-
catcher bestaat er een expliciete opsporingsbevoegdheid, te weten artikel 126 na (iia) Sv.454

De laatste tijd gaan er iii ons land en iii Europees verband steeds vaker stenltilen op 0111
langdurige bewaring van verkeersgegevens mogelijk te niaken. Amibieders van openbare
teleconliminicatienetwerken eti -diensten zouden wettelijk verplicht dietien te worden oni
alle verkeersgegevens vati hun abontiees en/of eitidgebruikers voor een vaste periode ten
behoeve van de opsporing van strafbare kiten en de bestrijding van terrorisiiie te bewaren.
Iii dit verbatid bestaat er een ontwerp-Kaderbesluit en een Richtlijn. De Europese Richtlijn
is ingedietid 0111 de uiterst gevoelige katiges van het Kaderbesluit te neutralisereil. Op 24
november 2005 heeft de meerderheid van de conuiiissie burgerlijke vrijheden, jtistitie en
bitmenlatidse zaken (LIBE) iii het Eitropese Parlenient voor de itivoering van de bewaar-
plicht niet een bewaartemiijii gesteizid. Op 12 deceniber 2005 gat-liet Europees Parlenient
groen liclit voor de algeniene bewamplicht voor verkeersgegevens. Bintien het bedrijEleven
bestaaii behoorlijk wat bezwaren tegen de nieitwe bewaarplicht, veelal aangeduid met de
tenii bezwaarplicht. Naast de algehele privacyschending vati alle eindgebruikers zijn vooral
de opslag- en aanpassingskosten voor telecotiibedrijven een doom iii het oog. Deze proble-
matiek wordt ook in het Stratix-rapport aan de orde gesteld. Intlissen probeert onze regering
het negatieve kbinaat te wuzigen. Daartoe heeft Minister vati justitie Doinier de Rotter-
dainse Erasnitis Universiteit (EUR) opdracht gegeveii otiderzoek te doen naar de strati,or-
derlijke behoefie van een algemene bewaarplicht vaii verkeersgegevens. Deze behoefte zou
aati de hand vati bestzidering van ititeenlopende stratdossiers (dossierscan) 1110eten blijkeii,
wat oni uiteenlopende redetien niet echt gehikt is. Gelet op de uitkotiisten vati het onder-
zoek vali de EUR nieent otize huidige minister van Jitstitie dat de behoette aan een bewaar-
plicht voor de "standaardset" aan verkeersgegevens aangetoond is. De mogelijklieid bestaat
dat niinister Donner op korte tenizijii billtien de JBZ-raad zijii goedkeuring geeft aali de
Eitropese richtlun tot bewaring vali verkeersgegevens.

454  Stb. 2001,180.
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Hoofdstuk 4

Opsporingsgericht aftappen in de VS

4.1           Inleiding

Met liet otiderhavige hoofdsttik wordt een kijkje ge110111en iii de 'jitridische tapkeziketi' van
de Verenigde Staten. Daartoe is voor het grootste gedeelte beperkt tot wat zich op het
gebied van het opsporingsgericht aftappeti de afgelopeii deceimia op federaal tiiveau heeft
voorgedaaii. hi het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zal aatidacht worden besteed aan
datgene wat het Ainerikaatise Hooggerechtshof heeft bepaald over het opsporiligsgericht
atiappeti. Bitinen de rechtspraak doet zich in de periode 1928-1967 de vraag voor of de
Grondwet, waarvati in het bijzonder het Vierde Aniendeinent relevalit is, staatsbitrgers
grotidwettelijke beschermitig biedt of zoii nioeten bieden tegen opsporingshalidelitigen als
het aftappen van draadgebonden telefoonverkeer. Om de betekenis vati deze vraag op jitiste
waarde te kitililell scliatten, wordt eerst kort itigegaaii op de historische beteketiis eli afkoiiist
van het Vierde Alitendenient, waarna vervolgd wordt niet een bespreking van de toepasse-
lijke rechtszaken. In diverse land,imi 4-cases wordt het Hooggerechtshof uitgenodigd een
alitwoord te geven  op de vraag  of de genoeinde  opsporingshatidelingen  ten  ongeoorloofde
semr/1 (zoeking) en seiz,im (inbeslagname) als bedoeld in het Vierde Aniendeinent van de
Grondwet opleveren. Het vertrekstation daarbij vornit het Oh,istead-arrest uit 1928, op basis

waarvan de (on)rechtmatigheid van het opsporingsgericht afiappen aati de hand vati de
zogeheten tiespass-doctrine beoordeeld wordt. Het eindstation vonnt het Katz-arrest uit
1967 en de daarbij behorende co, wmi, g optitioit van raadsheer Harlmi. Na 1967 wordt voor
het eerst gekeken liaar personen en hiin (veripieende) privacyverwachtingeti en wordt
grondwettelijke beschenning niet alleen mogelijk geacht in het geval sprake is van co, istitittio-
itally pn,tected areas, inaar wordt grotidwettelijke besclierniing bovendien doorgetrokketi naar
redelijke privacyverwachtitigen vati rechtssubjecten. In dit hoofdstuk zal tevens federale
interceptiewetgeving aan bod konien. Procedurele aftapregels uit de hieronder vernielde
interceptiewetten zittlen achtereenvolgens de revue passeren: Federal Conununications Act
(1934), Omnibus Crime Control and Safe Streets Act (1968), Electronic Coninninications
Privacy Act (1986) en tot slot de Patriot Act (2001-heden). In het tweede blok van dit
hoofdstuk staat de Conmniziications Assistance for Law Enforcenient Act (1994) centraal.
Deze wet bevat ten behoeve van de effectiviteit van het opsporingsgericht tappen enkele
tizeewerkverplichtingen voor telecotilliiunicatieaatibieders.

Doelstelling van dit hoofdstuk is de lezer enig inzicht in de juridische afiapkeuken van de VS
te verschaffen. Daartoe wordt zowel rechtspraak als wetgeving op federaal niveati onder-
zocht. R.echtspraak is vooral otiderzocht 0111 itiziclit te verscliden over de wijze waarop er
binnen het rechtsbestel laige tijd gedacht is over het fenonieen opsporingsgericht aftappen.
Diverse jareii wordt aan de liatid van heersende doctrines verondersteld dat liet opsporings-
gericht aftappen op geeti enkele nianier onder de beschennende vlezigels van het Vierde
Aniendenient geschoven kati worden; iii het geval dat er afgetapt wordt, wordt er op geen
enkele wuze eeti prope,Ty ititerest (eigendomsbelang) geschonden. Pas wanneer het besef
bitmeti de rechtspraak doordritigt dat niet alleen bepaalde eigendoinsgebieden en de daarop
bevitidende stoffelijke eigetidonmien, niaar ook personen als zodanig grondwettelijke
bescherming dienen te krijgen onder genoeind Aniendenient, komt federale aftapwetgeving
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in ziclit. Op basis vati het bitineti de rechtspraak ontworpen nomiatieve at-tapkader worden
voor het eerst t-ederale aftapregels door de strafwetgever onnvikkeld.

BLOK I- ONTWIKKELING STRAFVORDERLUK TAPSYSTEEM

4.2 Ontstaansgeschiedenis Vierde Amendement

4.2.1    Oud-Engels recht*,5

Het Vierde Atiiendenient beschenizt van oudsher Atizerikaanse staatsburgers tegen het
onredelijk bituielitreden (search) en iii beslag tienien van voorwerpen (seizure) op het eigeti
grondgebied door overheidstimctionarissen. Beschenning wordt geboden 1niddels het
verbieden   vati   algemene   dwangbevelen    (general   warrants).    Deze   bescheniiingsgedachte
vloeit voort uit het oud-Engelse recht waariti onderdatien van de Engelse tlionarchie bij-
zonder getiiakkelijk geconfronteerd konden worden 111et een naar willeketir hatidelende
overlieid, in het buzotider opsporitigsainbteiiaren, die op basis van af egeven algetiiene
dwangbeveleii otiderzoek verriclitten op het grotidgebied vati bepaalde otiderdaneti. daarbij
het grondgebied Eysiek betraden en daarbij roiidsnuffelden tussen de persooilluke eigen-
dotilliien. Het meat bekende voorbeeld uit de Engelse rechtspraak vollilt de civiele zaak
E,itick p. Cam,wto,1:56 John Entick, een beketide van Jolin Wilkes, welke laatstgetioenide
ervaii wordt verdacht voor het Konitijk belastetide pandetten te vervaardigeii, klaagt eeli
patital opsporitigsanibtenaren aan onidat deze zicli schuldig zouden hebben geniaakt aan het
niet geweld fysiek bitmentredeti van zijn wooilliuis en zich daarbij zonder zijn toestenliziilig
geduretide vier itur iii zijn wootihuis opgehouden zouden hebben, daar grondig onderzoek
zouden hebben verricht door tal van gesloten deitren, laden van kasten, schutten en ijzeren
tralies illet geweld opeii te breken, rond te snuflelen en tot slot tal van zaken in beslaggeno-
nien zoziden hebben. De besclizildigde opsporingsaiiibtenaren verweren zicli niet het
argullielit dat deze handeldeti bituien de bestaatide regelgeving en bovendien tot zitlk

otiderzoek getiiachtigd wareti door een hooggeplaatste overheidsfinictionaris, te weteii de
Secretary of State. Recliter Caliiden tiierkt tialiiens de Engelse Colirt of Conitiion Pleas
otider nicer het volgetide op:

453 Voor deze deelparagraaf over 01:d-Etigels recht zuti de volgetide broilimi geraadpleegd: Corpils Jitris

Sectuidiuii, Dambase zipdated Jiuie 2005, Searches alid Seizzires, 79 CJ.S. Searches :iiid Seizures § 2, 101111
R. Keilliel, J·D, mid Jatie E. Lehniati, J.D., of the Natioi al Legal Research Group, hic., Searches atid
Seizzires, Aliiericati Jitrisprlidetice, Secotid Editioli, Database updated August 2005,68 Alii. Jitr. 2d Searches

mid Seizitres § 202; John M. Bi,rkoff, Search Warratit Law Deskbook, Database updated Febnon· 2(*)6,
Cliapter 2. Cotistittitiotkil Significance of Search Warratits, Search Warrant Law Deskbook § 2:2, § 2:3;
<Http://casela„·.lp.findlaw.com/data/cotatitzition/anietidtiietit(,4/01.haid#3>; E,itick v. Carritigtoti &
Three Other Kit 's Messetigers, 19 Howell's State Trials 1029 (1765), raadpleegbaar op
<http:// in,·.soc.willi.edu/-salimha/cases/Entick_v_Carrit gton_cotiiplete.hozil>; Boyd v. United States,
116 U.S.  616  (1886).  T.K.  Clatic'J·,  'The  Fozirth Atiietidnient's Concept of Reasoilabletiess',  Ut,di Lut,
Reti,·11', 2(*)4 Utah L. Rev. 977; W.C. Heffertiall, 'Foltrth Atilendille,lt Privacy Interests', Cni,litial Lm•,

./min,•ti of Crimi,t,il Liti, atici Cnittitiolog)5 2001/2002,92 J Crini. L. & Criniitiology; K.R. Urbon\·4 'Rhet-
oricall>· Reasonable Police Practices: Viewing The Suprente Court's Multiple Discourse Paths', Ai,icnhut
Cnimiwi Liti, Rct'wil'. 2003, 40 Ani. Crini. L. Res·. 1387; R. Shih Ray Ku, 'The Founders' Pm·acy: The
Fourth Atiiendinent and the Power of Techtiological  Surveillatice'. Syniposium: Modem Studies  iti Pri-
,·ac>· Law, Searchitig for the Meanitig of Fourth Aniendnietit Privacy after KA·110 v. United States, Afi,111(5061

Lm, Rei,icti'. 2002, 86 Minn. L. Rev. 1325.
456  Entick ,·.Carrington & Three Other King's Messengers, 19 Howell's State Trials 1029 (1765)
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'Papers are the owner's goods and chattels: they are his dearest property; and are so far
from enduring a seizure, that they \,ill hardly bear an inspection: and though the eve can-
not by the la  s of Englatid be guilty of a trespass,  vet where private papers are rerior·ed
and  carried  az,·ay,  the secret nature of those goods r,'ill  be an aggravatioti of the trespass,
alid detiialid iziore considerable dalinges iii that respect. Where is the written law that
gi\ es am· magistrate such a po ·er? I can saf6ly anm-er, there is none; and therefore it is
too izizich for us withotit such authorin· to pronouiice a practice legal, „hich  -ould be
subversive of 211 the comforts  of socien·.  (...)  It falls here naturally in 11»· wa>· to  ask,
ir·hether there be any authority besides this opinion of these twel\'e judges to sin· that
libels iiia\· be seized? If they nia,·, I atii afraid that all the inconveniences of a general
seizure will follow upon a right allo\\'ed to seize a part. The search in such cases will be
general and every house  zill  fall under the power of a  secretar>· of state  to  be  ruiiuiiaged
before proper con,ictioii. (...) If libels may be seized it ought to be laid down with preci-
sion, when, u here, upon what charge, against rrhotii, by what tiiagistrate, and in ,\ hat
stage of the prosecution. All these particulars must be explained and proved to be law,
before this general proposition can be established. ,457

Rechter Camden heeft nioeite met de onduidelijke (rechtsstatelijke) positie van een Secre-
tary of State bilmen het Engelse rechtsbestel,  de zeer algeniene strekking van de ter discussie

staande dwangbevel, het feit dat het dwatigbevel was uitgevaardigd zonder een redelijk
vernioeden a:In te tonen en tot slot met het feit dat acliteraf niet werd vastgelegd welke
zaken ntt precies in beslaggenomen waren. De praktijk van op basis van deze algeniene
dwatigbevelen door opsporingsanibtenaren fysiek optreden tegen Engelse staatsburgers
wordt duidelijk afgekeurd door de rechter 0111 daarinee willekeur zo veel niogelijk iii te
perken. Kort na deze uitspraak, wordt er in het Britse Lagerhuis een resolutie aangenonien
waardoor algeinene dwangbevelen bintien het Etigelse Koninkrijk een illegale status verkrij-
gen.

4.2.2 Het Vierde Amendennent458

Het Engelse verbod op algeinene dwangbeveleti, uitgesproken iti diverse Engelse rechtsza-
ken tussen 1763-1765, bereikt al stiel de overkatit vati de Noord-Atlatitische Oceaan waar
het ter sprake komt iii de koloniaal-Engelse pers.459 Hierdoor neenit ook iii de kolonie de

45-  Entick v. Carrington & Three Other Kitig's Messetigers, 19 Howell's State Trials 1029 (1765).
458 Deze deelparagraaf is nrde gebaseerd  op D.E. Steuiberg,  'Ati Original Misiniderstatiding Akhil Aliiar and

Fozirth Atirtidnient History', Sm Diego Liti, Reitip, 2005, 42 San Diego L. Rev. 227, N.B. Lasson, 77ic
History a,id Det,elopitietit of the Fottiet Aitie,Iditie,it ro tile Utited Suites Constinitioli (diss. The john Hopkins
Uiiiversity),  Baltiniore: John Hopkins Press  1937; M. Cloud, 'The Warren Cotirt Criii,itial Justice  Revo-
littion: Re lections a Generation Later, A Liberal Holise Divided: How the Warren Court Distiuntled The
Fourth  Alitendiiietit',   Ohio  Shite joitni,11  4 Cntitimil  Litv,  2005,  Symposituii.,  3  Ohio  St.  J.  Crini.   L.  33;
D.E.  Steinberg, 'The Original Utiderstandulg of Unreasoilable  Searches alid Seizz,res'.  Flond,; Lm, Re ,ieit'.
2004, 56 Fla. L. Rer.  1051; T.K. Claticy,  'The Fourth Anieticitiient's Coiicept of Reasotiableness',  Ukih
Lm, Ret,iat,, 2004, Utah L. Rev. 977; W.C. Hefieniati, 'Foilrth Atiietidliient Privacy hiterests'. Cruili,Ial
Lm.'./01 mwi ef Crintimil Lm,titd Cnittitiohwy.  200 1/2002. 92 J.  Critii.  L.  & Critiihiolog>·;  Y.  Kanzisar,  'The
Writings 0001717 Barker Waite mid Thotilas Davies on the Search and Seizure Exclusionan· Rule', Michig,m
Lmi' Ret,ietv,Jititc. 2002,100 Mich. L. Rev. 1821.
Zie voor een algemeen begrip vati het Ainerikaanse strafrecht o.a. Y. Kamisar e.a., Modem Cnliti,wl
Procethilr, Cise-Collilitellti-Qticstiotts, Aittenam Gisebook Series, St. Paul, Minn.: West Group 2002; W.
LaFave e.a., Cm,titwl Proced,tre, Hon,book Sencs, St. Paul, Mum.: West Group 2000; J.H. israel, W.R.
LaFave, Crt'milkil Proccdtim, Coltsnottiolial Li,itiwtio,ts mi ,1 imtihell), St. Paul, Milm.: West Group 2001.

459 Zie bijvoorbeeld de 803:011 Gizcm, 6 Camt,},Jainial, Sep. 19,1763 (no. 441), at 2, cols. 2-3.
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afkeer tegen algemene dwangbevelen toe.46G In het gros van de Engelse kolonies (uitgezon-
derd Massachusetts en New Hanipshire) wordt door koloniale rechters geen toestenlining
nicer gegeven voor het uitvaardigen vati algeinene dwangbevelen. Dit ondanks het feit dat
de Engelse regering intussen de Townshend Act uit 1767 heeft opgeworpen oni een expli-
ciete stattitaire basis te creeren voor algenlene dwangbevelen in de diverse kolonies. De
Engelse regering oefent flinke drtik uit op de koloniale rechters en laat enkele rechters zelfs
vervangen door aanhangers van de Britse regeritig.461 Tijdens de korte, maar zeer bloedige
revolutie door de hoge belastingen die de kolonisten moeten betalen aan de Engelse Kroon
(terwijl zij heleniaal niet vertegenwoordigd zun in het parlenient) roepen de kolonisten op
vier juli 1776 hun onafhankelijk uit.462 Pas op 3 september 1783, korte tijd nadat de Britse
troepen onder gezag van Lord Cornwallis door de kolonisten met steun van Fratise troepen
definitief verslagen zijn bu Yorktown, wordt deze onafhankelijkheidsverklaring politiek
erkend door de Engelse regerilig.

Een aantal jaren na de onafhankelijkheidsverklaring konien diverse hooggeplaatste oud-
kolonisten op verzoek van het jonge Continentale Parlement bij elkaar oni na te denketi
over een nieuwe staatsrechteluke indeling van het latid. Onder leiding van Benjamin
Franklin eii onder inspiratie van Jaines Madison wordt na lang beraad gekozen voor een
Federatie waarbij de diverse deelstaten onder een sterk gecentraliseerd gezag van eeti federale
overheid konien te staaii. Iii niaart 1789, nadat het ontwerp vati de grondwet is goedge-
keurd door de daartoe vereiste negen deelstaten, wordt de Anierikaanse Constitutie ofIcieel
van kracht. Het Vierde Ainendeinent, dat de beschermingsgedachte tegen algemene dwang-
bevelen regelt, wor(it nog in datzelfile jaar door het nieuwe Anierikaanse parlement aange-
nonien en in 1791 door de diverse deelstateii geratificeerd. De uiteindelijke tekst van het
Vierde Atiiendeiiient van de Constitutie bepaalt het volgende:

Tlie  riglit of tile people to be seaire iii tlieir persmis,  limises, papers, 0,41 elfects. agailist ti,ire,lso,wble se,irclies

£111,1 seiztires,  sli,111 itot be ,•iolated, ,11141 110 it,arrailts  sliall  issite, 1,1,t tipo,1  probable catise, stippoilecl by  Ocitli
or , 111,atio,i .1,141 partiaticirly describi,ig tlie  place to be se,irched, or tlie perso,1 or tl,i,Ns to be seized.463

·160 hi  1761  „·erd  door-laliies Otis ili een rechtszank  tegeti  de Etigelse Kroon  (Writs of Assistatice Case)  een ir·et

aailgevochteii die algentetie dz·migber·eleti (general „Tits) toestond oni daarniee de steeds nieer toeiie-

niende  stiiokkel  iti  te  diummn.  Otidanks  het  feit  dat Janies Otis beweerde  dat  het  itit\·airdigen  \·mi  zitlke
algemene dwatigbeveleti iti smjd illet her heersetide recht en daarotii onconstitutioiieel \ 311 aard is, legt de
koloitiale rechtbatik vati Massachusetts deze klacht naast zich neer eti kezirt het gebruik van algeniene
d„·angbevelen  goed.   Het  op  24  febntari  gehoziden   (...)   pleidooi  vati James   Otis is raadpleegbaar  op

<http://www.nhinet. org/ccs/docs/writs.hm >.
461   T.Y. Davies, 'Recoveritig the Original Fourth Artietidnient', Midil», Liw Rei,eiv, 1999, vol. 98, 547.
462    Op 7 jiuli 1776 dient Richard Henry  Lee  een  resolutie  in bij  het  continentale  parlenient dat bestaat  itit de

z·olgende woorden: "That these  utiited colotiies  are,  aiid of right ozight  to  be,  See  and  independent states;
that the)· are absol,ved 6,0111 311 allegiance to the British cro„11; mid that 211 political connection between
theni mid the state ofGreat Britain is, alid ought To be, totally dissolved."
Naar amileiding  van  deze  resolittie  wordt een  conuiussie   ·an  vijf saniengesteld oni gestalte  te  gegeveii  Kili

de itihoud van de onafhankelijkheids,·erklaring. Hoofdonmerper vmi de afhankelijkheidsverklaring is
Thonms Jefferson. HU wordt geassisteerd door niedeontwerpers John Adaiiis, Benjanihi  Franklin, Robert
R. Livingstoii en Roger Shernim. Raadpleeg voor nieer infornlatie:
<http://177\.virntalologj·.com/virntalmitseutiiofhiston·/declarationofindependence.itifo/>.
De tekst ran de onafhanketijkheichi'erklaring is raadpleegbaar op

<http://1-ww.ushistory.org/declaration/dociment/dunlap.11077> (de origitiele pruitversie) en
<http://in\·w.zishiston·.org/declaration/doainient/index.hnii>.

463 De hitidige tekst van het Vierde Aniendenient is raadpleegbaar op <http://www.law.cornell.edu
/coilstimtion/constinition.billofi:ights.hmil>.
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Bijiia een eeuw later verwijst het Hooggerechtshof iii de  zaak  Boyd v. Uitited States+64 tenig
iiaar Eittick v. Canitigto,1465 0111 daanziee het aan het Vierde Aniendetiient teii grondslag lig-
getide gedachtegoed nog niaar eetis te expliciteren:

'In order to ascertain the nature ofthe proceedings intended b)· the fourth aniendnient to
the  Constitution  utider   the  tertils 'unreasonable searches   and   seizzires,'   it   is   only   necessan·

to [116 U.S. 616, 625] recall the conteniporary or then recent history ofthe controversies
011 the stibject, both in this coinitry ariel iii England. The practice had obtained iii the
colonies  of issuing writs  of assistance  to the revenzie ofIcers,  enipo\\'ering thetii, in their
discretion, to search suspected places for sniuggled goods, which Janies Otis pronounced
'the  Ir orst  instrument  of arbitrary  po ·er, the niost destructive of English  libem   and  the
fundatiietital principles of law, that ever was found iii an English law book;' since the,·

,466placed 'the libert\· ofer·ery iiian ill the hands ofevery petty oficer.

4.2.3 Procedurele regels46

RECHTER-LIJKE MACHTIGING
Het Vierde Atizetideikient stelt van oudsher een aantal eisen aati een huiszoeking468 of
persoonsgerichte zoeking.469 In begitisel is een niachtiging - afgegeven door een onafhallke-
lijke rechterlijke autoriteit - vereist voordat er door opsporingsanibtenaren op een bepuld
grondgebied  of ten  aanzien  van burgers  fysiek  opgetredeti kan worden. Iii Jon/,son wordt
hierover het volgende bepaald door het Hooggerechtshof:

'The point of the Fourth Amendliient, which often is not grasped by zealous officers, is
not that it denies law enforcement the support of the usual inferences which reasonable
11ien draw fr0111 evidence. Its protection consists in requiring that those inferences be
draz,n by a neutral and detached magistrate instead ofbeingjudged by the oficer engaged
in the often-conipetitive enterprise of ferreting out crime.  Any assumption that  evidence
su cient to support a niagistrate's disinterested detemiination to issue a search warrant
will justify the oRicers in tiiaking a search without a warrant would reduce the Aniend-
ment to a nullity and leave the people's homes secure only in the discretion ofpolice 06-
cers.  Crime,  even in  the privacy of one's own quarters, is, ofcourse, ofgrave concern  to
society, and the law allows such critiie to be reached on proper showing. The right of
officers to thrust theiiiselves into a honie is also a grave concern, not only to the individ-

464  Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886).
465  Etitick v. Carrington & Three Other Kiiig's Messetigers, 19 Howell's State Trials 1029 (1765).
466  Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886).
46- W.R. Wave, Sc,trd, A,id Seizi,re: A Tre,itise 01, Tile Foit,th Aitic,1,1,1,511, Sc. Paul,   Minn.:  West  Publishing

Co. 1978; Kandsar e.a. 2002; Lafave e.a 2000; Israel & LaI:ave 2001; U.S.C.A. Cotist. Ainetid. IV Ututed
States Code Annotated Constitlition of the United States Annotated Anietidtiient IV - Searches mid
Seizures.

468 Het begrip holises uit het Vierde Anietidenient 0111vat tevela appartetizetiten [Clinton v. Virginia, 377 U.S.
158 (1964)], hotelkatners [Stotier v. California, 376 U.S. 483 (1964)1, garages [Taylor v. United States, 286
U.S. 1 (1932)], kantoorpatiden [United States v. Lefkowitz, 285 U.S. 432 (1932)1 , witikels [Atiios v.
United States, 255 U.S. 313 (1921)len warenhilizen [See v. City of Seattle, 387 U.S. 541 ( 1967)]
Zie voor tiieer ulforniatie over de grondrvettelijke beschernide gebieden (constiti,tionally protected areas)
Feclenti Pmaire  &  Proce,hile,  Federal  Rules  Of Crimilial Proceditre, Updated  b)·  the 2005 Pocket  Part,  The
Late Charles Alan Wright, Nancy J. King, Stisati R. Klein, Sarah N. Welling, Chapter 10. Stippletiientan
And Special Proceedings, Raile 41. Search And Seizure, Fed. Prac. & Proc. Crini.3d § 663.

469 Onder het grondwettelijke begrip persorts valt ook grotidig otiderzoek xiii lichaani ofkledij van personen. In
het verlengde hien·ati valt bloedafiianie [Schnierber v. California, 384 U.S 757 (1966)] ofeen chirurgische
ingreep [Winston \'. Lee, 470 U.S. 753 (1985)1 onder de reikwijdte \,an een grondwettelijk beschemide
zoekiligshatidelitig.  Zie daaro, er  Feder,11 Praaice  & Pnxech,tr,   11/nght  &  Afiller,  update  2003.
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iial but also to a socien·, rihich chooses to d\\ell in reasoiiable security and freedotii 6-0111
sun-eillance. When the right ofprivac>·must reasonabl>· yield to the right ofsearch is, as 2
rule, to be decided bi· a judicial officer, liot b>· a policenian or Governliietit eilforcetiient
agent.,4-0

Er zijn diverse situaties mogelijk waarbij opsporingsatiibtenaren zonder rechterlijke liiachti-
gilig kimneli optreden. Detik buvoorbeeld aaii gevallen waarbij gesproken kati worden vati
een aclite noodtoestand of aan sittiaties waarbij eeti voorat»ande niachtiging onpraktiscli
en/of onredelijk bezwareiid zon zijii. Olidanks tal van uitzonderingsgevallen eist het41

Vierde Amendeinent over het algemeen voorafgaande tussenkomst door een onafhankelijke
rechter. Daarbij dient laatstgenoenide autoriteit te oordelen ot- er in een bepaald geval
gesproken kati worden van de aanweziglieid van een 'redelijk vermoeden' ten amizien van
eeti gepleegd strafbaar feit often aanzieti van de aanweziglieid van bepaalde sto lijke zaken.
Is dat liet geval, dmi kai de nuchtiging door de rechter atgegeven worden en kitilnen
opsporitigsilistatities eeti grondwettelijke hitiszoeking verrichten. Iii de Veretiigde Staten
wordt dit 'redelijke Veniioeden' gatigeditid illet de tenii probable ratise.4-2 hi het verletigde
vati  deze  fonnele voorwaarde dient  eell  niachtigilig de plaats  of pers0011 waarop het 011der-
zoek plaats zal viliden en de daarbij ili beslag te tienieti zaken te duideii.4-3 hi het geval van
een hitiszoekitig zal er nornialiter pas bitiiiengetreden worden indien un van de bewoners
op   de   hoogte is gesteld   van het bevel (knock   and   aimoutice-regel).4-4   Er  kuirieti   zich
noclitatis situaties voordoen waarbij geen klop op de detir hoeft te volgen. Het Hoogge-

r. Jolulsoti ,·. Uiuted States, 333 U.S. 10 (1948). Zie iii dit kader tevetis Mmiasi v. Deforte, 392 U.S. 364
(1968).

4- 1    Gestuidaardiseer(le  ilitzoiiderit gen  op  her  Ii,ammt-vereiste  ,·omieti  otider nicer  de  volge,ide sitliaties: Pl' 111

Micit'. Stite# atici He,u· [Coolidge ,·. New Hatiipshire, 403 U.S. 443 (1971)1, Stop-,uid-F,isk (Stwer bit,estic,moti
by Polia· (2#ia·r) ITern· \·. Ohio, 392 U.S. 1 (1968)1. Opat Fiehis IHester v. United States, 265 U.S. 57
(1924)], Bon/cr Se,trdics IUnited States v. Ratiisey, 431 U.S. 61)6 (19731, Seardi hici</elit to Anrst IWeeks v.
Utiited States. 232 U.S. 383 (1914); Carrol v. United States, 267 U.S. 132 (1925); Prestoil V. Utiited States,
376 U.S. 364 (1964); Chitizel v. Califonw, 395 U.S. 752 (1969)], (Abmidoiled) 1 'chia,Air Scardirs ID>·ke ,·.
Tailor  hiiple,itetit  Co.,   391   U.S.  216  (1968).  Arkmisas  v.   Smiders.   442  U.S.  753,  761   (1979)],   1 'css,·l
Se,irdirs IUilited States \·. Villatiionte-Marquez, 462 U.S. 579 (1983)1, en de Coilst·,11 Scithlies IAtiios ,·.
U,iited States,  255  U.S. 313 (1921)]. Zie voor meer illtomiatie o\·er deze uitzotideringen LaFave e.a.  2(XI(J,
p. 135-146; Kmijisar e.a. 20(12, p. 203-325: Sitrt-voor aaii,zillende illfonilatie ter·ens ilaar
<http://casela„.lp.fitidla„·.coni/data/cotistitutioti/miieticitiietiti,4 /03.hoid#1>

4-2 Vati dir begrip bestaat geen „·ettelijke defitiitie. Ami het begrip „·ordt in de rechtspraak ilader iinitilitig
gege\·eii.  Zie daartoe  bij\·oorbeeld  Spitielli  v.  United  States,  393  U.S.  410  (1969);  Suprenie Cotirt of the
Utiited States, Man·land vJoseph Jertiiaitie Pruigle, No. 02-809. Argued Noveniber 3, 21)03, Decided
I)ecember   15,   2(103;   Britiegar  r.   Ututed  States,   338   U.S.   160  ('Deteminiation of "probable cause"  for
search withmit warrant reqt,ires a dealitig with probabilities, \\·hich are not techilical, but are the factital mid
practical considerations  of everyday life 011 which reasoitable md prudent nien, not legal technicians, act,
mid the standard ofproofis accordingl) correlative to what nnist be proved'); Vent,wa E. Ybarra \·. State of
Illinois,  +14 U.S.  85. CA person's niere propitiqi,ity to others indepetidently suspected of critizitd acti\·ity
does not, without niore,  give rise to probable  cause  to search that person').  Zie voor uin'oerige  infonitatie
tiitleg over het wetsbegrip probablc c,ti,se tevens LaFave e.a. 2000, p 147-162.
Volledigheidshalve kan tiog opgemerkt wordeti dat het Barron's Law Dictionary (1984) het begrip protkible
c,nise iIi ila,·olgilig rati de rechtspraak als volgt onischrufi: 'a reqltisite elenietit ofa valid search and seizzire or
arrest, consistilig  of the  existence  of Eicts  atid  cirauilstances  withiti  otie's  knowledge  alid of which  otie  has
rn,sn\·ortli>· infonilatioil, slifficient iti thetilsel,·es to „·arratit a person of reasoilable Calitioll to bebe\·e that a
critite  has  been  conmlitted  [ili  the  context of an  arrestl  or that property subject  to  seizzire  is  ar  a desigliated
locatioii liti the cotitext ofa search aiid seizzirel.'

4-3  Steele r. United States, 267 U.S. 498 (1923); Marron v. United States, 275 U.S. 192 (1927).
4-4  Wilsoii v. Arkansas, 115 S. Ct. 1914(1995).
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rechtshof heeft in  dit kader nog wel de zogeheten bla,iket  nile athewezen.45  Het kan volgens
het hoogste rechtscollege niet zo zijn dat er algeniene regels wat betreft het niet-kloppen
ontworpen worden. Voor elke concrete opsporingssitliatie zal at-zonderlijk bekeken dienen
te worden of de coticrete sittiatie aanleiding geeft bewoners al dan niet op de hoogte te
stelleti van een aanstaande huiszoeking. Dit zijn de strafprocessuele regels van proportionali-
teit en slibsidiariteit.

BEWIJSUITSLUITING
476

Indien er tijdens hitiszoekingeti illegale of oiirechtiziatige opsporingshatidelingen verricht
worden, zal bintien het Anierikaanse recht in de regel bewijsuitsluiting volgeti. Deze bewijs-
uitshiitingsregel (exclusionary rule) vinden we niet tenig iii de tekst het Vierde Aniende-
ment. Bewijsuitslititing, als reniedie voor inbreuken op het Vierde dn Vijfde Amendement,
wordt door het Hooggerechtshofvia rechtspraak niogelijk geniaakt.477 hi 11/ecks wordt voor
het eerst de exchisio,ia,y nile toegepast tegen de federale overheid.478 Iii genoeinde zaak
overweegt het Hooggerechtshof nEt betrekking tot onrechtinatig verkregen bewijs het
volgende:

'I f letters  and  private  doculiients  can  thus be seized  and  held  and  used in evidence agaitist
a citizen accused  of an offense, the protection of the Fourth Aniendnient declaring  his
right to be secure against such searches and seizures is ofno value, and, so far as those thus
placed are concerned, might as  well be stricken from  the  Constitution.  The efforts  of the
cotirts and their officials to bring the guilty to punishliient, praiseworthy as thew' are, are
not  to be aided  by the sacrifice of those great principles established by years of endeavor
and suffering which have resulted iii their embodinient in the fundaniental law of the
land.'

Het Federale Hofkoiiit tevens tot het oordeel dat scliendingen op het Vierde Aniendeinent
door lokale opsporingsdiensten buiten het beschermingsvizier vaii genoenid Atiiendenient
vallen. Hier bouwt het Hooggerechtshof voort op Sn,ith v. Magland waarin grondwettelijke
bescherming van het Vierde Aniendement beperkt werd tot federale opsporingshandelin-

gen.
479

In Wolfoordeelt het Federale Hofdat het Vierde Amendement als gevolg van de Dite Process
Clmisitle uit het Veertiende Aniendement tevens geldt voor statelijke opsporingsatiibtenaren:

'The security of one's privacy against arbitrary intrusion by the police--which is at the
core of the Fourth Aniendiiient--is basic to a free society.  It is therefore iiiiplicit iii 'the
concept of ordered liberty' and as such enforceable against the States through the  Due
Process Clause. The knock at the door, whether by day or by night, as a prelude to a
search, without authority of law but solely on the authority of the police,  did not need
the  conmientary of recent history  to be condenmed  as  inconsistent with the conception
of huiiian rights enshrined  in the history  and the basic constitutional documents  of Eng-
lish-speaking peoples. Accordingly, we have no hesitation in saying that z,·ere a State

4-5  Richards v. Wisconsiti, 520 U.S. 385.
+-6 Voor de tostandkotilitig van deze deelparagraaf zon in het bijzonder de volgende broillieti gebezigd:

Kamisar e.a. 2002, p 108-137; Lafave e.a. 2000, p 112-133.

Gerandpleegd is revens <http://caselaw,!p.findlaw.com/data/constittition/aniendinent04/06.hmil#1>.
4--  Zie ook LaFave e.a. 2000, p. 112.
4-8  Zie ook DJ· Solove, 'Fourth Anienchiient Codifcatioti and Professor Kerr's Misguided Call For Judical

Defretice, Sylliposituil,  Law alid the Infortilatioii Society, Panel VI: The Coexistence of Privaci· and
Security'. Ford/1,1111 Lili, Ret,04 2005, 74 Fordhani L. Rev. 747;  11/ceks 1,.  U S., 232 U.S. 383 (1914).

4-9  Snlith v. Mar&'laid, 39 U.S. (18 How.) 71, 15 L.Ed. 269 (1855)
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affiniiati\Th· to sanction such police incursion into pri ·ac>· it  -ould run counter to the
guaranty of the Fourteenth Aniendment.'

Hoewel het Hof nieent dat het Vierde Aniendment tevens geldt voor statel ke opsporiligs-
ambtenareti, overweegt het Hot- tegelukertijd dat bewijsuitsluiting - als reniedie teven
onrechtinatig handelen door statelijke opsporitigsanibtenaren - niet per definitie de ilitkonist
hoefi te zijn van overtreditigen op het Vierde Atiiendenietit door statelijke opsporingsaiiib-
tetiarm:

'But the ways of enforcing such a basic right raise questions of a different order. How
such arbitran· conduct should be checked, what reniedies against it should be afforded,
the means by „·hich the right should be made effective, are all questions that are not to be
so dogniaticall>· ans  ered as to preclude the varying solutions which spring fi-0111 an
allo\\ able range ofjudgnient on issues not susceptible of quantitative solution.'

Het lijkt er na Wo/fdus op dat het voor statelijke rechtbatiken toegestaaii is otii bewijstiiate-
riaal dat otinziskenbaar iii strijd niet het Vierde Atiiendetiient (door statelijke opsporitigs-
aliibtenaren) verzameld is, toe te staan als bewijs. Handhaving van het Vierde Alizelideilleilt
wordt overgelaten aan statelijk recht. Met Rochi,i p. Cal#omia lijkt het Federale Hof de
verstrekkende gevolgen van de Wolf-beslissing ietwat in te dainlijeti.+80 In het bijzonder lijkt
het er op, dat de keuzevrijheid van de statelijke rechtbanketi wat betreft de reactie op
ongrondwettelijk overheidsoptreden eiiigszins ingekaderd wordt. Het Federale Hof over-
weegt iii deze zaak onder ineer dat de Constittitie (Due Process Clause) eist dat bewijsuit-
sluiting plaatsvindt indien het bewijs op een zodanige wijze verzanield is dat 'the conscience'
geschokt is.481 In deze zaak waren statelijke opsporingsaiiibtenaren onreclittiiatig het htiis
van de verdachte binnengetreden en hadden letterlijk niet de verdachte geworsteld 0111
bepaalde capsules uit de nioiid van de verdachte te verwijderen en hadden dezelfile opspo-
ringsanibtenaren tevens de niaag van de verdachte illet dnikkende bewegingen leeggeliaald
0111 daarniee niogelijk achterblijvende stoffen te kimnen achterhalen. Dat er heel wat nodig
nioet zijn 0111 te shockeren volgt uit twee latere arresten. In In,i,te v. Cal#on,ia bepaalt het
Hooggerechtshof dat de regel uit Rochin iliet opgaat in het geval er 1112211den lang illegaal
atkelitisterd is door opsporingsdietisteii.482 hi Breit/iatipt v..lbimit ovenveegt het Federale Hof
dat bloedaliianie van een bewusteloze 111all (direct na dodelijk ongeltik waarbij veniioedeiis
bestaali dat er alcohol in het spel is) niet tot bewusititslititilig hoeft te leiden, ouida deze
handeling niet shockerend is.

483

Met de rechtszaak Mapp v. Ohio wordt door het Hooggerechtshof voort het eerst bepaald
dat de bewijsuitsluitingsregel ook onverkort voor statelijke opsporingsbeambten dient te
gelden.484 Daarniee wordt Wolf niet langer als heersend gezien. Als argument voert  het
Federale Hof aan dat iii verschillende arresten erkend is dat de Dite Process-clatistile uit het
Veertiende Atnendement ertoe leidt, dat de grondwettelijke beschermingsgedachte uit het
Vierde Ankndement doorwerkt op zowel federaal als statelijk nivem. Het hoogste reclits-

480
Rochiti v. California, 342 U.S. 165, 72 S.Ct. 205, 96 L.Ed. 183 (1932)

481 Deze betiadering lijkt voort te doeieti uit her veel oudere arrest Brolm t'. Missisippi (297 U.S. 278) waarin
het Hooggerechtshof het volgende ovenveegt: 'The state is free  to regulate the procedure of its courts iii
accordmice with its own conceptions of policy, tulless in so doing ir 'offends sonie priticiples ofjustice so
rooted in the traditions alid conscience ok-oitr people as to be ratiked as fiuidaniental.' (1936).

482  In.hie v. Calithnlia, 347 U.S. 128, 74 S.Ct. 381,98 L.Ed. 561 (1954).
483  Breithalipt v. Abrani, 352 U.S. 432, 77 S.Ct. 408,1 L.Ed.2d 448 (1957
484  Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643,81 S.Ct. 1684,6 L. Ed.2d 1081 (1961).
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college heett er nioeite inee dat dit ilizicht aan de andere kant niet geleid heeft tot aativaar-

ditig van de bewijsuitsluititigsregel op beide niveaus. Het Hof ovenveegt hierover:
'Therefore,  in extending the  stibstanti\-e protections of dize process to 211 constitutionalb'
unreasonable searches - state or federal - it was logically and constitutionally necessary
that the exclusioii doctrine - ati essential part of- the right to privaq' - be also insisted
upon as an  essential  ingredient of the right ne,1 ly recognized  by the Wolf case. In short,
the adniission of the nerr· constittitional right by Wolf could not consistently tolerate
deilial of its most iniportant constitutional privilege, natiielr, the exclusion of- evidence
\,-hich ati accused had beeti forced to give bi· reason of the unlair·ful seizure. To hold
other\r ise is to grant the right but in reality to i,itlihold its privilege and enjoynient. ,485

Bovendien  is het Hooggerechtshof van oordeel  dat  het  rechtssysteem  naar de  huidige  statid
van zaken binneti de reclitspraak een dubbele nioraal kent:

'Moreover, our holding that  the  exclusionary nile is an essential part of both the Fourth
and Fourteenth Aniendnients is not oilly the logical dictate of prior cases, but it also
111akes Frn· good sense. There is no war between the Constitution and common sense.

Presently,  a federal prosecutor illay niake  no  use  of evidence illega]h' seized,  but a State's
attorne, across the street niay, although he supposedh' is operating under the enforceable
prohibitions of the sanie Aniendnient.  Thus the State, by adniitting evidence zinlarr'hillr
seized, sen·es to encourage disobedience to the Federal Constitution which it is bound to
uphold. Moreover, as wis said in Elkins, 'the very essence of-a healthy federalistii depends
upon the avoidance ofneedless conflict between state and federal courts. ,486

De bewijsuitslititingsregel geldt alleeii in gevalleti waarbij gesproken kan worden van
onrechttilatige  opspo,ingshandelingen. Indien achteraf blijkt  dat een rechter ten onrechte  een
huiszoekingsbevel afgegeven heeft, oindat er geen redeluke verdenking bestond, kan deze
uitglijder niet op de politie afgewenteld worden.487 Door aanvaarding van deze goodfaith-
ititzonderilig wordt - op basis van rechterlijke niisslagen onrechtmatig verkregen bewijs -
toch als bewijs ter terechtzitting toegelaten. 488

4.3 Geen grondwettelijke bescherming tegen opsporingsgericht aftappen

Iii het begin van de 20'r' eeuw wordt nog altijd venneend dat cell Anierikaans staatsbtirger
etikel beschemid wordt, indien deze ten aanzien van zijn eigen persoon of territoir door
atiibtenaren van de overheid op een onredelijke wijze fysiek geconfronteerd wordt, die
daarbij bepaalde stoffelijke zaken, toebehorende aan heni. in het kader van strafrechtelijk
otiderzoek in beslag neineti. Het Vierde Amendement wordt in liet begin van de 20«' eetiw
uitgelegd als een, aan stoflelijke eigendominen gerelateerd grondrecht. Nieuwe opsporings-
iniddelen, zoals het attappen vati telefootigesprekken en het direct afluisteren van nionde-
liiige gesprekken worden in de periode 1928-1967 afgestenid op deze interpretatiewijze.
Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechtszaken waariii het Hoogge-

485  Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643,81 S.Ct. 1684,6 L. Ed.2d 1081 (1961).
486  Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 81 S.Ct. 1684,6 L. Ed.2d 1081 (1961).
48-  United States v. Leoti, 468 U.S. 897, 104 S. Ct. 3405, 82 L.Ed.2d 677 (1984).
488  Deze iwd juidi-uieotideringen,  waarbij opsporingsanibtenaren uitgaan vall bepaalde gerechrvaardigde

verwachtitige,i, wordt bovendiell doorgetrokketi naar (statittaire) wetgeving. Zie iti dir kader Illiliois v.
Knill  [480 U.S  340,  107  S.Ct.  1160, 94 L.Ed.2d 364 (1987)],  waarbij  het  Hooggerechtshof oordeelt,  dat

politiefutictioilarissell itit niogen gaan vall de groildwettelijke rechaliatigheid van bestaailde regelgeving eli
op basis i·aii deze regelgerhig gerechn·aardigd niogen eti killillell hmidelen.
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reclitshof het Vierde Ametidetiient op een taalkinidig-historisclie wijze uittegt en het
beschennitigsgebied beperkt tot aan stoffelijke eigendonuiien gerelateerde rechten.

4.3.1   Olmstead (1928)

In    1928   doet   zich   in   Ohnstead   v.    Utited   States489 de vraag   voor   of  het   opsporingsgericlit
aliappen van een telefootilijii zoiider voorat-gaande rechterlijke last eeii onredelijke search mid

490seizitre als bedoeld ill liet Vierde Aniendenient oplevert. Vier federale opsporingsatiibtena-
ren  hadden voor een periode van  bijiia  vij f inaatiden  aan  de bititentunen  van  de betreffende
doeltelefoon(s) van de verdachte een extra lijii gekoppeld waarniee ingaatide en uitgaande
telefoongesprekken tlissen de verdachte en andere coinniunicatiepartners onderschept
konden worden. Daartoe hoefde door de opsporingsanibtenaren met binnengetredeii te
worden, maar was een technische ingreep buiten het territoir van de verdachte voldoetide.
Naniens een krappe nieerderheid binnen het lioogste rechtscollege (5-4) tiierkt rechter Taft
het volgende op:

'The  ·eli-knor,ii  historical purpose of the  Fourth Atiiendment, directed against general
rwarrants  atid  ir'rits  of assistatice,  z,as  to  prevent  the  use  of governmental  force  to  search  a
man's house, his persoii. his papers, and his effects, and to prevent their seizure against his
will. (. . .) The miietidiiient itself shou·s that the search is to be of niaterial things-the per-
son, the house, his papers or his effects.  (...) Tlie aiiiendiiient does not forbid  ·hat u·as
done here. There ,\ as no searching. There u·as no seizure. The evidence  ·as secured by
the  use  of the sense of hearing  and  that only. There  was  no  entn·  of the  houses  or  offices
of the defendmits. The language of the aliiendment cannot be extended to include tele-
photie rw·ires, reaching to the „hole „'orld from the defendant's house or o ce. The
inten·etiitig  \ires are not part of his house or oEce, an>· 111ore than are the high ·a>s
along which they are stretched. ,491

De  tiieerderheid  vali de rechters  van  het  Federale  Hof is van oordeel  dat  de hier voltrokken
taphandelitig niet otider de reikwijdte van het Vierde Aiiietidenient valt. Zolatig er geeti
sprake is van betreditig vati het privt-eigendoni vaii de verdachte door opsporingsainbtena-
ren, kali er gemisprake zun vali een 'search' als bedoeld ili het Vierde Alnetideinent. In dit
geval hebben opsporitigsatiibteiiaren enkel de (bititen)lijnen van de telefoon van de ver-
dachte met behulp van eeti teclitiisch 111iddel afgeluisterd waarbij op geen ellkel 1110111elit

door opsporingsanibteiureti een voet over de drempel van het huis van de verdachte is
gezet. Bovendien zijii er, zo redeneert Taf nainens de ineerheid van zijn collegae, eilkel
conversaties opgetionien, zodat geen stoffelijke zaken (tatigible iteins) iii beslag genoinen
zijn. Hierdoor kan er onniogelijk vaii een scard, mid seizure 213 bedoeld in het Vierde Ainen-
deinent gesproken worden.492 Door deze taalkundige interpretatie van het Vierde Alizende-
nient. waarbij het Hooggerechtshof voortbouwt op de oude trespass-doctrine, geniet het
opsporingsgericht abappen van telefoons geen grondwettelijke bescherniing.

489  Olnistead v. United States, 277 U.S. 438 (1928)
490  Zie ook 0. Kobele,·, 'Big Brother on a Tim' Chip: Usheting in die Age of Global Stin·eillalice Throtigh

the Use of Radio Freqi,etic>· Identificanon Technolog>· md the Need for Legistatize Respoim', Nonh
Cimlim,Jolintal ofLm, & Ted#tolog): 2005, N.C. J. L. & Tech. 325;
S.E.  Henderson.  'Nothitig  New  Utider  the  Sinii  A  Techtiologically  Rational  Doctritie of Fourth  Aniend-
ment Search; Aferier Liw Ret,ic,i; 2005,56 Mercer L. Rev. 507; S.K. Kan·at, 'The New Sun·eillatice', Clic
li'estcni ResenT Liti, Rei,int', 2003,54 Case W. Res. L. Rev. 297.

491  01nistead v. United States, 277 U.S. 438 (1928)
492 Zie Israel & Lafare 2001, p. 133.
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Raadslieer Bratideis heeft Illoeite niet de opvattilig van de liieerderheid van zijii collegae en
nierkt iii zijii beroenide disse, iting opittion op dat het gevaar vai een tit,reaoital,le st·arch atid
scizitte ili 1110dertle tijden niet alleeti schililt in het lijtelijk betredeti vaii privj-eigeiidoiimieii
of het  afdwitigen van belastende verklariligen:

'When the Fourth and Fifth Aniendiiients zz·ere adopted, 'the Forni that evil had thereto-

fore taken' had been necessaril>' siniple Force and nolence \\ere then the oill>· means
ktio„,1 to niati by i,-hich a governtiient could directly effect self-incriniitiation. It could
conipel the  indiridual  to testify - a conipulsion effected,  if need be, by torture.  It Colild
secitre  possessioii  o f his papers and other articles incident  to his private  life  -  a  seizure  ef-

Fected, if need  be,  by breaking and exitry.  (...) 'But tinie works changes, brings ilito exis-
tetice nejr conditions and purposes'. Subtler and more far-reaching niealls of in\-ading
privacj· have become a,-ailable to the go,·emnient. Discoren· and inretition have made it
possible for the gorernnient, by means far niore effective than stretching zipoil the rack,
to obtain disclosure in court ot-what is whispered iii the closet. Moreover, in the applica-
tion  of a  Constitution,  our  contetiiplation  cannot  be  only  of „·hat  has  been,  but  of i,*hat
ma\·  be. The process of- science in Rimishing  the  gorernliient   ·ith means of espionage  is
not likel\' to stop riith „iretappitig. Ways 111:n· sotiie day be developed b,·  ·hich the gor-
enmient, \rithout reiiiovitig papers froni secret dra  ers, cali reproduce theni iii court,
and  by  u-hich  it  „ill  be etiabled to expose  to  a jun· the niost inti111ate occurrences  ot the
hotiie. 9493

Bratideis is vali nietiilig dat iii het verlengde van deze bevindingen afgestapt dient te worden
van de taalkiuidig-historische ititleg die de ineerderlieid van zijn collegae bezigt. De raads-
heer konit tot een nicer teleologische interpretatie van het Vierde Anielidenietit en staat

daarinee lijilrecht tegenover het ineerderlieidsoordeel van zijn collega-recliters:
'The makers  of our  Colistitution  undertook  to secure conditions favorable  to the pursitit
of happiness. Theb· recognized the significance ofnian's spiritual nature, ofllis feelings and

intellect. They knew that only a part of the pain, pleasure and satisfactioils of life are to be
found iii 111,iterial thixigs. The\' sought to protect Alliericals ill their belie , tlieir
thoughts, their eniotions and their seiisations. They conferred, as against the govenlliient,
the right to be let alone the tiiost coiiiprehensive right and the right 111ost \'alued by civi-

lized tiien. To protect, that right, even· unjustifiable intrusion br· the gor·erninent upon
the privacy ot-the individual, whatever the means employed, niust be deetiied a violation
of the  Fourth  Ainendnient. ,494

Bratideis huldigt het standpittit dat telefoongesprekken grondwettelijke bescherming verdie-
tien. Daannee verlaat hij de oude trespass-doctrine en interpreteert hij het Vierde Aliiende-
nient als een algelneeli recht op privacy van burgers, dat zowel materiele als initnateriele
belatigeii besclieniit tegen onreclittiiatig overheidsoptreden. Brandeis duidt iii zijn disscittimi
opi,tio,1 ook nog aali dat het gevaar van schending van de privacy bij telefoongesprekken veel
groter is dan bij het traditiotiele postverkeer, terwijl laatstgetioenid verkeer wel grondwette-
lijke beschenimig geniet. Hij is van oordeel dat hi het geval een tap op een telethonlijn de

privacy van beide conlimillicatieparniers in het geding is. Bovendien merkt de raadsheer op,
dat liet aftappen van een bet)aalde telefoonlijn in wezen het niogeluk aftuisteren van elk
atider persoon itihoudt onidat alle inkoniende en ilitgaande titiniliiers tiiet het attappen
opgevatigen wordeti waardoor de privacybedreigitig groter is.

493  Obiatead v. Uated States, 277 U.S. 438 (1928).
494 I<hYii.
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4.3.2   Goldman (1942)

hi  de zaak  Gold,iian  v.  Uitited States+95 herhaalt het Hooggerechtshof datgene wat bepaald is
in 01,istead.496 In tegenstelling tot laatstgenoenide zaak gaat liet in Gold,Iian tiiet oni het
opsporiligsgericht aftappen vati telefoongesprekken, niaar oni het direct atlitisteren vali
inondelinge gesprekken. Iii Goldi,ia,1 hebbeii federale ageliten iiiet eeii detectaphoite (gelitids-
olitvanger) gesprekken iii een aangrenzetide kainer atgelitisterd. Daarbij was het voor de
agenten niet noodzakelijk de kamer waariti de gesprekken plaatsvonden lijfelijk te betreden.
Het afluisterappgraat kon op of tegen de inutir van de  aatigrenzende kainer geplaatst worden
om gesprekken iii de aangretizende kaner op te valigen. De aatigrenzetide kainer was
overigens wel iii een eerder stadiutii door de federale agenten betreden onidat eerst getraclit
werd niet een zwakker 'microfoontje' (bitg) de gesprekken op te vangen. Oni de gesprekken
op te kulmen valigen. moest het microfoonge in dezelfde ruitnte geplaatst worden als waar
de  gesprekken  zoudeii  plaatsvinden.  Dit niiddel bleek achteraf ecliter niet te werken waarlia
de geluidsotitvanger ingezet werd. Het Hooggerechtshof is iii  deze  zaak  van niening dat v:Iii
enige grondwettel ke bescherming geen sprake kati zijn. Gezieti de feiten in deze zaak kati
er naar liet oordeel van het Federale Hof nioeilijk van een 'search and seizure' als bedoeld iii
het Vierde Aniendement gesproken worden. Daartoe is nainelijk, iii navolging van
011,Istead, een betreding door opsporitigsanibtenaren van het privE-eigendom van de gedu-
peerde vereist en dienen stoffelijke zaken in beslaggenonien te worden. Het uiteindelijk
gebruikte alluistenniddel en het daaruit voortvloeiende bewijstiiateriaal staati, zo oordeelt het
Hofi los vaii betreding(en) als gevolg van plaatsilig en collectie van het oorsprotikelijk
toegepaste aftitistemiiddel:

'We hold that \\·as heard br· the use  of the detectaphone  was not niade  illegal by trespass

or unlawful entn·. (. . .) Both courts belo,r have found that the trespass did not aid niateri-
ally in the use of the detectaphone.  (...) We hold that the use of the detectaphone by

'497

Governnient agents was not a violation ofthe Fourth Aniendliient.

4.3.3    Silverman (1961)

Silven,im,498 wordt gezien :tls een belatigrijk arrest waarin het Hooggerechtshof op eeti
voorzichtige wijze lijkt at- te stappen van de taalkundig-historische interpretatie vati het
Vierde Aniendenient.499 hi het latere en nog te bespreken Katz-arrest (1967) wordt
uitdrukkelijk opgenierkt dat het Vierde Ainetideinent niet alleen toeziet op inbeslagnalize
van stoffelijke zaken, niaar dat ook het opsporingsgericht onderscheppen van niondelinge
verklanligen onder de reikwudte vati het Vierde Aliiendement valt. Hierbij wordt terlig-
vervezen naar Sih,enitan. In genoenid arrest wordt vooralsnog enkel de suggestie gewekt dat
conversaties onder de reikwijdte van het Vierde Atiietideinent kitimeti valleil iii het geval
van het fysiek binnentreden door opsporingsanibtenaren:

'This Court has never held that a federal onicer niay uithout  ·arrant and u ithout con-
sent physically entrench into a nian's office or honie, there secretly observe or listen, and
relate at the nian's subsequent criniinal trial what Ir as seen or heard.'

495  Goldman v. United States, 316 U.S. 129 (1942).
496 Zie tevens Henderson 2005; R.A. Pikogisky, 'Ali Agiuumt For a Techtiolog>·-Netitral Stattite Coverilig

Wiretapping and Interception ofE-mail', Adi,or,,te, 2004,47-OCT Advocate (Idaho) 23.
49-  Gotchilan v. United States, 316 U.S. 129 (1942).
498  Silvennan v. United States, 365 U.S. 505 (1961).
499  Israel & LaFave 2001, p. 153. Kamism e.a. 2002, p. 352. Zie ook Pikowsky 2004; M. Traynor, 'Citizenship

in a Tinie of Repression'. 11'iscotaiti Liw Rn,inti 2005, 2005 Wis. L. Rev. 1.
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Iii 1«11,1,9 Sim wordt iii tiavolging van Silvemian uitdrukkelijker gesteld dat het Vierde Alnen-
denient naast stoffelijke zaken evetizeer niet-stofFelijke zaketi pleegt te beschenuen tegen
otigeoorloofd overheidsoptreden.

'The exclusionary nile has traditionallr barred froni trial physical, tangible materials
obtained either during or  as a direct result of an  unlawful  invasion.  It follows froni  our
holding in Silverman v. United States, 365 U.S. 505, that the Fourth Aniendment niay
protect against overhearing of- w·erbal statenients as well as against the 111ore traditional
seizure of 'papers and effects:  (...) Thus, verbal evidence which derives so immediately
60111 an zinlawkil entry and an zinauthorized arrest as the officers' action in the present
case  is no less the 'fruit'  of 06cial illegality than the niore comtiion  tangible Suits of the

,500iniN-arranted intrusioti.

Naast het feit dat conversaties voortaan bitmen de reikwijdte van het Vierde Amendeinent
vallen, wordt in Sih,entian het begrip 'fysiek binnentre(len' opgerekt tot situaties waarbij door
opsporingsambtenaren niet technisclie hulpiniddelen feitelijk binnengetreden wordt. Het
Hooggereclitshof houdt  in deze zaak nietteniin geen rekening met techtiologische  ontwik-
kelingen die nieuwe en tegelijkertijd geavanceerde afluistervonzien 1110gelijk inaken waar-
door fysiek of feitelijk bimientreden door opsporingsanibtenaren niet langer noodzakelijk is:

'We are asked to reconsider our decisions in Goldinan v. United States (...) We are told
that  re-exaniination  of the rationale of those cases,  and  of Olnistead v. United States,  277
U.S. 438, froni which they stenmied, is now essential in the light of recent and projected
developments in the science of electronics. We are favoured with a description of "a
device known as the parabolic niicrophone which can pick up a conversation three hun-
dred   yards   away."   We   are   told   of a still experiniental technique   Jihereby   a   room   is
flooded  with a certain  type of sonic „·ave,    hich,  ri'hen  perfected,  will  niake it possible  to
overhear everything said in a rooni without ever entering it or even going near it. We are
infbrnied of an instrunient which can pick up a conversation through an open office win-
dow  on the opposite  side  ofa busy street. The facts of the present case, ho ·ever,  do  not
require uS to consider the large questions which have been argued. We need not here
contetiiplate the Fourth Aniendment iinplications of these and other frightening para-
phernalia,  1,-hich  the  vazinted  niarvels  of an electronic  age nia>· visit  upon hunian society.
Nor do  the  circunistances  here niake necessan· a re-exmnination of the Court's previous
decisions in this area.  For a fair reading of- the record in this case sho\1's that the eaves-
dropping Ir-as acconiplished by nieans of an unauthorized physical penetration into the
preniises occupied by the petitioners.'

Het rechtscollege is van oordeel dat er in deze zaak sprake is van een mi actital intnisio,i en/of
physical invasio,i iii een bescherniingswaardig gebied. Op dit punt wijken de feiten volgens
het Hooggerechtshof oniniskenbaar af van Ohi,stead en Goldi,ian en atidere toonzettende
afluisterzaken. In laatstgenoenide zaken was er helemaal geen sprake van betreding door
opsporingsambtenaren onidat er geen opsporingsacties op het territoir van de gedupeerden

plaatsvonden. Dat laatste is wel het geval in Silven,ian. In deze zaak hebben opsporingsanib-
tenaren een spike i,jikkoi door een niziiir van het huis van de verdaclite gestoken oni daar-
mee gesprekken in dat hitis af te luisteren. Bij het realiseren van deze afluistermethode is
bewzist een verwarmingselenient van het huis geraakt waardoor het verwanningelement gaat
hinctioneren als een geleider van gelitid. De opsporingsinethode is (feitelijk) toegepast op

500  Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963).
sol  Zie roor meer infomiatie over deze opsporingstechniek, P. Brookes, Electimiic Stintilla,ia' De,ices, Oxford

2001, p. 26.
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het territoir van de verdachte. Hierin verschilt de toegepaste afluistennethode van de be-
sproken afluisterniethode uit het Gold,Iian-arrest. hi laatstgetioenid arrest was enkel eeii
gelitidsontvanger tegen de buitentiiuur van de kanier van de verdachte geplaatst, tiiaar was
de af te litisteren ruiinte niet door opsporingsainbtenareti  (al dati niet niet behulp van tech-
ilische foefies) betreden. In Silven,lan overweegt het Hooggerechtshof over de toegepaste
opsporingshandeling:

'The record clearlr· indicates that the spike iliike lilade contact irith a heating duct serving
the house occupied by the petitioners, thus converting their entire heatilig sb·steni into a
conductor ofsound. (...) For a fair reading of the record in this case shows that the eaves-
dropping was accomplished by means of an ti,i,nithonzed physic,il peitetratio,1 [illijn cursi-

,502veringl into the pretiiises occupied by the petitioners.

Het rechtscollege is van oordeel dat er in deze zaak wel degelijk sprake is geweest van
betreditig van een bepaald grondgebied. Het is niet langer noodzekelijk dat opsporingsmib-
tenaren een voet over de drempel van het grotidwettelijk bescheniide grondgebied zetten.
Het door opsporingsmibtenaren .Rited/k bitmendritigen  in de grondwettelijk bescheniide
ruiinte met een technisch hulpmiddel is voldoende voor de toepasselijkheid van het Vierde
Amendenient. Door dit statidpunt in te lienien blijft de trespassdoctrine uit Ob,istead en
Gold,Iia,1 tiog initiier overeilid:

'The court  [of Appeals]  was  un illing  to  believe  that  the respective rights  are  to be illeas-
ured in fractions of inches. But decision here does not turti upon the techilicality of a
trespass upon a party wall as niatter of local law.  It  is  based upon the reality  of an actual
intrusion into a constitutionally protected area. What the court said Ling ago bears
repeating  now  (...).  We  find no occasion to re-exaniine  Goldman  here,  but  r,e  decline
to  go beyond  it,  by  errii  a  fraction  of ati  itich. ,503

4.4 Toch grondwettelijke bescherming tegen opsporingsgericht aftappen

Gebleken  is,  dat het Hooggerechtshof het opsporingsgericht aftappen (en direct aflitisteren)
lange tijd biliten de reikwijdte van de Constitutie heeft gehouden. In Silven,tan valt een
voorzichtige veratidering iii de opvatthig vati het hoogste rechtscollege te lierkeimen. Het
Federale Hof stelt zich in genoenid arrest uiterst voorzichtig op het standpunt dat naast
stoffelijke zaken conversaties grondwettelijke beschernmig kzintieii genieten, inaar verbindt
hieraan nog geen gevolgen onidat het arrest deze materie niet bestrijkt. Geavanceerde
ditisterniethoden, waarbij het niet langer noodzakelijk is dat er (fysiek) wordt bitlnengetre-
den door opsporingsanibtenaren, worden bijgevolg buiten beschouwing gelaten; iii Silver-
i,tai, was ontiliskenbaar spr:Ike van ongeoorloofd bitinetitreden door opsporingsagetiteii.
Hierdoor blijft de trespass-doctrine onaatigeroerd. Eind jareii zestig kotiit ook deze doctrine
onder druk te staan. De vraag doet zich in toeneniende mate voor ofer eigenlijk wel sprake
dietit te zijii van een betreding door opsporingsambtenaren alvorens gesproken kati worden
van een onredelijke zoeking en inbeslagnaine als bedoeld in liet Vierde Ametideinent.
Tracht dit Ainendement niet iets anders te beschemien dan enkel een constitutioneel
bescheniid territoir illet daarop zakelijke eigendonmien? De tijd lijkt rijp voor een her-
nieziwde ititerpretatie vati de Anierikaanse Constitutie.

502  Silverman v. United States, 365 U.S. 505 (1961).
503 Idelit.
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4.4.1    Berger v. New York (1967)

Iii Beger v. Neit, Yo,*504 hadden non-federale opsporingsanibtenaren, na het verkrijgen van
eeti afluisterbevel door een hooggeplaatste statelijke rechter, op basis van artikel 813-a New
York Code of Critninal Procedure, afluisterapparaten iii diverse kantoren geplaatst om
daaniiee de daar af ewikkelde gesprekken op te vmigen en afte litistereti.SoS Oni de plaatsing
van de afluisterapparatitur mogelijk te maken moesteii de kantoorpandeti betreden worden
door opsporingsanibtenaren die daartoe op basis van de genoenide bepaling ook bevoegd
waren. Wat opvalt aan deze  zaak is, dat het Hooggerechtsliof opent, door te stellen dat de
grotidwettelijke bescherming van het Vierde Amendement zich bovendien uitstrekt tot
conversaties. Het rechtscollege bouw in onderhavige zaak uitdrukkelijk voort op Silven,imi
en de ontwikkeling binnen de rechtspraak 0111 conversaties constitutionele beschenning te
bieden. De constimtionele bescherming die het Vierde Ainendenient aan burgers dient te
bieden wordt hier, waar voorheen enkel de suggestie werd gewekt, voor het eerst expliciet
uitgebreid naar 1110ndelinge gesprekketi.

Onidat het in deze zaak om een betreding handelt, opsporingsanibtenaren hebben unniers
kantoren van de verdachte lijfelijk betreden oni damnee een geheitii niicrofoontje te
kuillien plaatsen, valt deze zaak oniniddellijk binnen de reikwijdte van het Vierde Amen-
dement. Daarover is geen twijfel mogelijk. De zaak spitst zich dan ook niet toe op de vraag
aan welke vereisten voldaan nioet worden alvorens een bepaakle overheidsgedraging onder
het Vierde Aniendement valt, 111aar op de vraag welke garanties een statelijke interceptiewet
inoet bevatten voordat deze in overeenstenmiing is met de reaso,zableness-standaard uit het
Vierde Atiiendement. Het gaat anders gefornmleerd niet 0111 de aanspraak op en het 1110-
illent van grondwettelijke beschennitig, niaar 0111 de itivulling van de garanties verankerd iii
het Vierde Aiiiendeinent. Een groot verschil illet de tot 1111 toe behandelde tap- of afluister-
arresten is het feit dat in deze zaak non-federale opsporingsanibtenaren op basis van een

statelijke interceptiewet volledig in overeensteniniing niet het daar voorgeschreven kader
liandelen eii er zelfs een tiiachtiging door een hooggeplaatste statelijke recliter is afgegeven
waardoor op het eerste gezicht aan alle constitutionele vereisten voldaan lijkt te zijn. Toch
wordt het overlieidshandelen  in  deze zaak door het Hooggerechtshof als  'oncotistitutioneel'
beoordeeld vanwege de gebrekkige kwaliteit van de betreffende wet. Hieronder wordt
uiteetigezet waaroni de interceptiewet de grondwettelijke kwaliteitstoets niet doorstaat.

De verdedigitig van de aangeklaagde Berger stelt zich ter terechtzitting op het standplint dat
de interceptiewet een afluistersysteeni neerzet dat onredelijk bilitiendringen in een constitu-
tioneel  beschemid gebied niogelijk niaakt  doorge,teral  ivanmits joie  „tele  et,idefice  toe  te  staan
en nodigt het Hooggerechtshofuit hierover te beslissen. Dit hofkonit tot het oordeel dat de

statelijke wet op verscheidene punten niet aan de trasonable,iess-standaard zoals neergelegd iii
het Vierde Aniendeinelit voldoet. Zo is het rechtscollege van oordeel dat de statelijke wet
niet  voorschrijft  dat  het vennoeden dient te bestaan  dat een specifiek inisdrij f is  of zal  wor-
den gepleegd tenvijl dit wel vereist wordt door de grondwettelijke kwaliteitsnonn. Boven-
dien onischrijft de interceptiewet volgens het Federale Hof niet naar wiens eti welke con-
versaties gezocht wordt. Aan een tion-federale opsporingsambtenaar wordt daarniee volgens
het hoogste rechtscollege een rot,i,W co.1.111ission toegekend elke gewenste conversatie iii

5 '4  Berger v. New York, 388 U.S. 41 (1963.
51,5  Vergelijk O.S. Kerr, 'Cotigress, 'The Courts, alid Ne · Techtiologies: A Respoilse To Professor Solove',

S,niposii,ni  Law  mid  the  lilforniatioii  Socien·,  Pmel Vl: The Coexistence of Prn-ac)- mid  Securit>·',  Ford-
/1,mi Lm, Rci,telt,. 2(M)5. 74 Fordhalii L. Rev. 779.
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beslag te tienien, op voorwaarde dat aangegeven wordt wiens constitittiotieel beschertiid
(grond)gebied onderzocht wordt. Hierdoor biedt de wet te veel beoordelingsniilizte voor
opsporingsainbtenaren en te weinig garatities voor iligezeteneti van een oiiderzocht grond-
gebied. Verder kati het voorgeschreven ruiine tijdschenia vati twee niaandeti waariti de
afluisterhandeling plaats illag vinden naar oordeel van het Hooggerechtshof 0111110gelijk
gebaseerd warden op het eentiialig vaststellen vaii eeti redelijk veniioeden eti kimnen
verlengilig(eli) vati de afluisterperiode met nog eetis twee additionele maanden 1110eilijk

gebaseerd worden op de aanwezigheid van een 'maatschappelijk belatig'. Het rechtscollege
heeft ook nioeite met de 011istandigheid dat de ititerceptiewet iii het geval de gewenste
conimunicatie al onderschept en verzanield is geen expliciete einddaturn voorsdirijft, inaar
lit aan de discretie van de opsporingsambtenaar overlaat. Hierdoor bestaat het gevaar dat er
ten faveure van onduidelijke opsporingsbelatigen te lang door getapt wordt 0111 zoveel
mogelijk inforniatie bintien te lialen. Bovendieti bestaat geen notificatieplicht en herstelt de
statelijke wet dit ook niet door het verplicht lateii aatitoxien van 'dritigende onistandiglie-
den: Hierdoor ligt de strafvorderlijke drempel wat betreft het abappen laag, bestaat de katis
dat er relatief snel getapt wordt en dat voltooide tapliatidelingen iliet iii  een otiafhai kelijk
beoordelitigskader geplaatst worden. Ter onderstertnitig van het voorgaatide stelt liet rechts-
college vast dat er voor de opsporings:unbteiiareii geen verplichting bestaat liet zoekiligsbe-
vel te retourneren aati de rechtbank zodat laatstgenoenide ilistatitie de verrichte opsporings-
handelingen achterafkati controleren.
Het  Hooggerechtshot-komt  door  bovenstaande  cotistateringen  tot  de  conclusie  dat  de  New
Yorkse interceptiewet iii zijii geheel iliet voldoet 7711 de grotidwettelijke kwaliteitsvereisten
neergelegd iii het Vierde Aniendenient en oordeelt dat de door opsporingsainbtenareti iii dit
geval verrichtte aftitisterliandeling onredelijk vati aard is:

'The latiguage  of 813-a is  too  broad  iii  its  sr\'eep  resulting m  a trespasson' intrusion i11to  a
constitlitionallI protected area, and is, therefore, \*iolative of the Fourth atid Fourteenth

;5()6Aliiendliients.

4.4.2    Katz v. United States (1967) 50

hi deze zaak werd eeii verdachte door opsporiligsainbteiiareti afgelitisterd terwul deze zich hi
een openbare telefooncel bevond en daar een telefooiigesprek voerde. Hiertoe werd een
klein microfoonge (bitg) aan de buitenkant van de betreffeiide telefooticel geplaatst. Alle
verklarnigen afkonistig van de verdachte werden met behulp van het geheinie inicrofoontje
opgevatigen. De itigesproken verklaringen van de cotiummicatieparnier aan de andere kant
van de telefoonverbitiding werden niet opgevatigen door het geplaatste microfootige. In
hoger beroep verwerpt het gerechtshof het arguinent  vati de  verdediging  dat  de  opnanies  in
strijd wareti niet het Vierde Amendement vatiwege het simpele feit dat er geen sprake was

506   Berger v. Ne · York, 388 U.S. 41 (1963.
50-

Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). Ititeressante literatuur over dit arrest vornit onder nicer: DJ·

Hor,sholder,  'Reconciling Conse,it Searches and Fourth Atiiendiiient Jurisprudence: hicorporatitig Privacy
ilito the Test for Valid Conselit Searches', Fa,ided,ilt Liti, Ret,ieip, May, 2005. 58 Vand. L. Rev.  1279; D.A.
Dripps,  'Tlie Warren Coim Critiiinal Justice  Revolittion:  Reflections a Generatioti Later, Justice Harlall 011
Criminal  Procedure: two Cheers for the Legal Process School'.  Ohio  Shite./Otinwl ef Crimi,kil Litt,, 2005,3
Ohio St. J. Crini.  L.  125; D.B.  Garrie,  MJ.  Anilstrotig, D.P. Harris. 'Voice over Internet protocol mid the
Wiretap Act: Is Your Com·ersatioti Protected?', Seattle U,mersit), Liu' Ret,ieti,, 2005,29 Seattle U. L. Rev.
97;  C.W. Johnson, 'Sirn·ey  of Washington Search and Seizure  Law:  2005  Update;  Scalde  Uiti,•c,sity  Lati,
Rei,eig, 2005,28 Seattle U. L. Rev. 467; R. Sininions, 'The Powers and Pitfalls of Technology, Technol-
oF, -Enhanced Sitrveillance by Law Enforceinelit Officials', Nal, York Umt·,sity Ail,utal Stint,y of Atitenot,i
Liti: 2005,60 N.Y.U. Anti. Slirr. Ani. L. 711.
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vati enige (frsieke) betreditig door opsporingsanibtenareii van de betreffende telefooncel. De
zaak wordt aangespaniien bij het Hooggerechtshof. Dit reclitscollege is het niet eetis 111et liet

oordeel van het gerechtshofi
'The Fourth Aniendnient governs not only the seizure of tangible itenis bilt extends as
well  to the recording of oral statements. Silvernian v. United States,  365  U.S.  505,  511.
Because the Fourth Aniendnient protects people, rather thai places, its reach cannot turn
on the presence or absence  of a physical intrusion  into  mr  given  enclosure. The 'trespass

doctriiie of-Ohiistead v. United States, 277 U.S. 438, and Goldliian Y. United States, 316
,508U.S. 129, is no longer controllilig

Uit deze passage volgt dat conversaties grondwettelijke bescheniiing kunnen genieten.
Daarbij wordt verwezen naar Silt,emian. Maar het Hooggereclitshof gaat iii deze zaak nog
een stap verder door tegelijkertijd aan te stzireii op het teit dat het bij de beaiitwoording van
de  vraag of- grondwetteluke bescherniing  in  de  zin  van het Vierde Amendenient opgaat,  niet

beslissend is of er iii een bepaalde opsporingssituatie al dan niet gesproken kan worden van
betreding door opsporingsanibtenaren van een constitutioneel beschertiid gebied:

'We  conclude  that the underpinnings  of Olnistead  and  Goldman  have been so eroded by
our subsequent decisions that the "trespass" doctrine there enunciated can no longer be
regarded as controlling. The Go,-ernnient's activities in electronically listening to and
recording the petitioner's words violated the privacy upon which he justifiably relied
\1-hile using the telephone booth and thus constituted a "search and seizure- within the
meaning of the Fourth Aniendnient. The litct that the electronic device eniployed to
achieve  that  end  did tiot happen to penetrate  the  ,r-all  of the booth,  caii hai-e  no  constitzi-
tional significance  [389  U.S. 347,354].'509

Waar het volgens het Federale Hof bij de invulling van de search mid seizitre-clausule  (in de
context van het opsporingsgericht aftappen)  0111  gaat,  is de vraag of de verdachte er gerecht-
vaardigd op kon vertrotiwen dat de door hem gesproken woorden of verklaringeii niet
bititen de openbare telefooncel gehoord zouden worden en alleen ten gehore van zijn
bewuste coinmunicatiep:timer zouden koinen:

'What a person knowingly exposes to the public, even in his own honie or ofEce, is not a
subject of Fourth Aniendnient protection.  (...)  But what he seeks to preserve as private,
even  in  all area accessible  to the public,  nia>'  be constitutionally protected.  (. . .)  The
Government stresses the fact that the telephone booth from which the petitioner niade his
calls  Ir gis constructed partly of glass,  so  that  he  .-as as visible after  he entered  it  as he would
have  been  if he  had  remained  outside.  But  what  he  sought  to  exclude,when he entered
the booth was not the intruding eye - it was the uninvited ear. He did not shed his right
to do so siniply because he niade his calls froni a place ,\'here he 111ight be seen. No less
than ati individual iii a btisiness oEce, in a friend's apartnient, or 81 a taxicab, a person in a
telephone booth 111ay rely upon the protection of the Fourth Atiiendiiient. One, who
occupies it, shuts the door behind hini, and pays the toll that pemiits him to place a call is
surel>· entitled to assuiiie that the ,Tords he utters into the 1110uthpiece u·ill not be broad-
cast to the world. To read the Constitution niore narrowl>· is to ignore the vital role that
the public telephone has conie to play iii private conuiitinication.'510

508    Katz r. United States, 389 U.S. 347 (1963
gig  Katz r. United States, 389 U.S. 347 (1967).
510

Lleli i.
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Het belang van deze zaak mag duidelijk zijn. Voor het eerst wordt de grondwettelijke
bescherming van het Vierde Amendenient niet ineer beperkt tot bepaalde geografische
plaatsen  eti de zich daarop bevitidende eigetidoinizien (property interests), maar wordt tevetis
een meer omvattend privacyrecht van personen iiigelezen eii onder onistandigheden van
toepassing verklaard op telefootigesprekken   en cotiversaties (privacy interests).   Daaniiee   is
eeti eitid gekomen aan de oude trespass-doctrine en konien aftap- en direct afluisterhatidelin-
gen via teleologische interpretatiewlize   hi   het   constittitionele   search   mid  seizitre-vizier  vati   de
Alizerikaalise Grondwet.
De tap- of direct aflitisterliandeling dient, nadat is koinen vast te staan dat er em pnpag,
biterest in het geding is, getoetst te worden aan de constitutionele vereisten zoals neergelegd
iii het Vierde Amendement en fornieelrechtelijk uitgewekt Berger. Pas tia toetsing aan deze
constitutionele  vereisten kali vastgesteld worden  of de concrete opsporitigssituatie  reasoitable
van  aard  was. De concrete  tap- of direct alluisterliandeling zal over het  algenieen  oiiredelijk
zijn, indien deze plaatsgevonden heeti op basis van eeti algenieen dwatigbevel of zonder
recliterlijke tussenkonist als zodanig.  Berger voniit een aardige indicatie waaraan tap- of direct
afluisterwetgevilig zal nioeten voldoen 0111 dit te voorkonien. Onder welke onistandighedeti
een staatsburger een beroep kan doen op een priv6-belang wordt nader uitgewerkt door
raadsheer Harlan in zijn befunide conatning opinio,L

4.4.3 Reasonable Expectation of Privacy

Rechter Harlan onderschrijft het ineerderheidsoordeel vati zijn collegae in Katz. Iii zijn
coitaimiw opiltioil nierkt hij op dat de reasonable expertation efp,il,acy-regel zoals geformuleerd
iii het Katz-arrest uit twee condities bestaat:

'My understanding of the nile that has emerged from prior decisions is that there is a
m-ofold requirenient, first that a person have exhibited an actual (subjective) expectation
ofprivacy and, second, that the expectation be one that society is prepared to recognize as
64 ,511reasonable.

hidien er 'redelijke venvachtingen' ten valizien van de vertrouwelijkheid van coninittnicatie
bestaan, kan er met vrucht op beroep worden gedaati op de aanwezigheid van een recht op
privacy. A:Iii twee verschillende condities zal dan voldaati moeten wordeti. De bur-
ger/verdachte dietit ten eerste een daadwerkelijke privacyverwachtitig te bezitten. Deze
stibjectieve privacyverwachtitig dient door de iiiaatschappij als zodanig erkend te worden.
Laatstgetioeiiide voonvaarde vonnt een objectieve inaatstaf Voor itivullilig van de twee
condities zal gekeketi inoeten worden naar de concrete situatie. Rechter Harlan merkt op,
dat het feit dat de verdachte in Katz de deur vati de openbare telefooticel had gesloten en
daarbij de daartoe vereiste muntstukken in de openbare telefoon had gestoken 0111 daarniee
een telefoongesprek af te wikkelen, hij ook redelijkerwijs mocht aminenien dat er niet
4elitisterd zou worden. Bovetidien nierkt de rechter op, dat de bewuste publieke tele-
foon(cel) door deze handelingen tot 'een tijdelijk private plaats' en een 'beschermingswaar-
dige oingeving' verheven werd. Bij vaststelling van de aatiwezigheid van een priv6-belatig
dient de concrete opsporingssituatie, in het bijzonder de bestreden tap- en/of-aftuisterhande-
ling, getoetst te worden aan de constitutionele vereisten en kati beprild wordeii of de
bestreden opsporingshandelingen al-dm-niet redelijk waren. Berger vonnt daartoe door het
ontbreken van federale interceptiewetgeving vooralsnog het meat geschikte aanktiopings-
punt.

511  Katz v. United States. 389 U.S. 347 (1967).

182



4. OPSPC")RIN(.M.ER.IC:HT AFTAPPEN IN DE VS

Naar aanleiding van de geschetste ontwikkelingen in de jurisprudentie onderneeint de
Ainerikaatise strafwetgever voor het eerst seriezize stappen 0111 tot federale regeling op het
gebied vati het opsporingsgericht aftappen te komen. Dit gebeurt iIi 1968 met de512

0mnibuswet, die het normatieve aftapkader uit Bewer en de erkenning van het recht op
privacy juridisch verankert.
Alvorens onderzocht wordt welke specifieke regelgevhig de strafwetgever als reactie op de
hiervoor besproken arresten op het terrein vati het opsporingsgericlit aftappen ontwikkeld
heeft, wordt eerst een flinke stap terug in de tijd geniaakt om itit te komen bij de zogeheten
Federal Cotimninications Act uit 1934.513 Deze wet bevat tot eind jareti zestig eeti soort

'beschemiingsbepaling' waarniee de conimunicatievonnen radio- en draadgebotiden coni-
1111111icatie tot op zekere hoogte beschenzid lijken te worden tegen a#aphalidelingen.

4.5 Federal Cominunications Act 1934

Latige tijd voordat de strafwetgever zich gaat bemoeien met het opsporingsgericlit aftappen
is er de Federal Conununicatioiis Act (hierna: FCA). Genoenide wet is in 1934 iii werking
getreden.5 14 Iii de FCA is een verbodsbepalilig terug te vinden die op het eerste geziclit de
strekking heeft ongeoorloofile interceptie van comnizinicatie, waarvan het aftappen van
telefoongesprekken deel uitinaakt, te verbieden. Ik doel hier op artikel 605 FCA, dat de
volgende clausitle bevat:

C ...)  a, ki  110  persoit  tiot  bei,w  mitlio,ized   by   the  selider  sh,ilt  ititercept  (71,y  co,Ii,ini,iicatio, i  micl   di„title   or
ptiblish tile existelice, colite,its, stibst,11ice, pit,port, efect, or 1,ieci,ii,ig of sitch ilitercepted coimitit,Iicatio,i to Allty

, 515
pei'5011(...j.

Over de exacte reikwijdte van deze clausule bestaat vanafeind jaren dertig grote onenigheid.
Het artikel lijkt op het eerste gezicht een algenieen interceptieverbod iii te houdeii en lijkt
van toepassing te zijii op alle conlniunicatievornien. De vraag luidt of dat wel zo is. De
wijze waarop het artikel geredigeerd is roept allerhande vragen op. Zo blijkt uit nadere
lezing vali het artikel niet ondubbelzinnig dat het onderscheppen van coniniunicatie verbo-
den is. Het artikel kan op een zodatiige wijze gelezen worden, dat alleen de openbaannaking
van onderschepte gegevens een verboden gedraging oplevert. Is dat laatste het geval, dan kan
nioeilijk volgeliouden worden dat hier sprake is van een algenieen interceptieverbod. De
bescherniingsgedachte van het artikel beperkt zich in een dergelijk geval uitsluitend tot het
ongeautoriseerd bekendniaken van (tap)informatie. In een strafvorderlijke setting zou deze
uitleg tot gevolg hebben, dat telefoongesprekken door opsporingsdiensten heiliielijk aee-
luisterd kiuinen worden, inaar dat de verkregen (tap)gegevens niet als bewijs ter terechtzit-
ting openbaar genigakt niogen worden. Het tapinateriaal heeft dan vooral een tactische
nieerwaarde van lopende opsporingsoiiderzoeketi.
Bovendien wordt uit de redactie van het artikel niet duidelijk voor wie dit algetiiene verbod
opgaat: alleen voor burgers in onderlinge verhoudingen (horizontale werking) of dienover-
eenkonistig voor opsporingsdiensten iii hun betrekkingen naar burgers toe (verticale wer-
kiizg)?

512 Zie ook C.M. Walsh, 'Froili the Legal Literature', Cnt,mial Lm, Bit#enti, 21)05, 41 No. 2 Crilii. Law
Buletili 10.

513  P.L. 416, Jutle 19. 1934, 73d Coligress. An Act to provide for the regulation of iliterstare and foreign
cotiuiizitiicatioii by wire atid radio, atid for other plirposes.

514 Lic,H.

515  p.L. 416. Jime 19. 1934,73d Congress.
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4.5.1    Interceptie en openbaarmaking van tapinformatie

In Nardone v.  Uitited States wordt het Hooggerechtshof uitgenodigd de clatistile van artikel
605 FCA te iliterpreteren.516 Het rechtscollege koint tot de conclusie dat de clausille zowel
voor burgers als voor federale opspornigsainbtenaren geldt.11-  In het arrest gaat het Federale
Hof echter niet nadrukkelijk  in  op de vraag of de  clausule een  algeineen interceptieverbod
inhoudt. Het rechtscollege beperkt zich iii otiderhavige zaak tot beatitwoording vati de
vraag of tapinfomiatie als bewus ter terechtzittilig gebruikt inag worden. Het antwoord
daarop is negatieti

'We nevertheless face the fact that the plain \\ords of section 605 forbid am·one, unless
authorized b>· the seiider, to intercept a telephone 11iessage, md direct in eqi,ally clear lan-
gliage that 'no person' shall divzilge or publish the niessage or its substance to 'any person.
To  recite the contents of the niessage iii testiiiiony before a court is to di,iilge the  nies-

9518

sage.

Iii het tweede Nardo,le-arrest wordt het gel)Iltik vali tapinfortilatie als bewus verder iiige-
perkt en wordt dz, idelijk dat het tapmiddel zelli geen hidirecte bewijsfinictie kati bezitten. 519

Het  Hooggerechtshof- geefi in beide zaken geen concreet antwoord op de vrvag of artikel
605 FCA een algetiieen interceptieverbod inholidt. Hierdoor heerst er nog altijd ondilide-
lijkheid over de wettige status vati het opsporingsgericlit aftappen. Dat het hoogste reclits-
college grote 1110eite heeft de clatisule itit artikel 605 FCA te uit te leggen, volgt otider
alidere itit de volgende passage:

'True it is that after this court's decision iii the 01111stead case Congressional conmiittees
investigated the „ire-tapping activities of t-ederal agents. Over a period ot- se\·eral \·ears
bills „rre  introduced to prohibit the practice, all of„·hich failed  to  pass.  An Act of 1933
iticliided a clause forbidding this method of procitring eridence of violations of the
Natiotial Prohibition Act. During   1932,1933  atid   1934,   ho,rever,  there  was  no  discus-
sion  of the matter iii Congress,  and we are  vi·ithout  contemporary legislative history rele-
\'allt to the passage of the stawte in question.  It is also true that the comniittee reports in
coilliection Jrith the Federal Conmiuilications Act d„ell zipon the fact that the tiiajor
pitrpose  of the legislation „·as the  triuisfer ot-jurisdiction  over „·ire and radio cotilliiuizica-
tioti to the ne„'b constititted Federal Conimullications Conmiission. But these circi1111-

,520statices are, in ozir opinion, insiifficient to oi·erbear the plaill nlaildate ofthe statute.

516 Nardotie r·. Uiiited States, 302 U.S. 379 (1937).

51-  Iii Beiwiti v. Ututed States, 355 U.S. 96 (1957) wordt door het Hooggerechtshof opgemerkt dat het
verboditit artikel 605 FCA ook geldt ten aallzien vati statelijke opsporitigsambtenaren (vanwege her feit dat
81  Weiss  v.  Uifted  Setes,  308  U.S.  321   (1939) is bepaald  dat  de  wet  tevens  geldt met  betrekkitig  tot
uitrastatelijk telefoonverkeer), zelfs wantieer deze  volledig handelen  bintien de  daartoe  opgeworpen state-
luke procedureregels. Ook in dergelijke gevallen illag de verkregen tapitlfor,mtie iliet gebn,ikt \\·orden als
bewijs tegen verdachten en wel vatiwege het volgende: 'Iii light ofthe above considerado,4 and keepitig m
nlitid this coinpreliensi\·e schenie of iliterstate regtilatioti alid the public polic>·miderlyitig Sectic,11 6(15 as
part of that scheme, we  fitid that Congress, settilig ozit a prohibitioti in plain  ternts,  did not nieali to allow
state legislation which would contradict that section mid that polic>'.'

518  Nardotie v. United States, 302 U.S. 379 (1937).
519  Nardme \. U,iited States, 308 U.S. 338 (1939).
521  Nardotie v. united States. 302 U.S. 379 (1933

Her heeft er echter alle schijn naar dat \·ati eeti alge,iiee,1 taprerbod geen sprake was. Dir kan indirect
af eleid worden tilt Weiss v. United States, 308 U.S. 321 (1939) waariti het Hooggerechtshof het volgende
o\·en,·eegt:  ' hi Nardone v. United States,  302 U.S.  379,  58  S.Ct.  275,  it was decided that Sec.  6(15 of the
Federal Conmitmications Act prohibited the reception iti a federal court ofevidence ofintersnte conumi
tikatiotis obtaitied by federal agents in· tapping telephone wires.' Over de mogelijkheid en/ofweinelijkheid
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Onidat er geen parlenientaire sttikken bestaati over het opsporingsgericht tappen iii de
context vali artikel  605  FCA,  doet het Ainerikaailse Hooggerechtshof geen  izitspraken  over
de vrgag iii hoeverre het opsporingsgencht tappen een legitietii opsporingsiniddel bi men het
str:®roces is. Hierdoor blijft onduidelijkheid bestaan over de juridische status van het
opsporingsgericht aftappen. Het expliciet ititslititen van de tap als bewijsniiddel lioudt niet
autoniatisch iii dat daarniee de opsporingsgericlite inzet van het tapiniddel als zodanig
verboden is. Het feit dat het begrip dipillgena' iliet ilader bepaald wordt door het Hoogge-
rechtshof biedt behoorlijk wat interpretatienthnte. De federate overheid besluit daarop
artikel 605 FCA zellitandig in te vittlen. De overlieid interpreteert artikel 605 FCA niet als
eeti algenieen tapverbod dat tegenover de federale overlieid geldt, illaar stelt dat enkel het
gebruik vali verkregen tapbewijs 94111 beperkingen onderhevig is.521 In het verlengde hiervati
stelt de overheid dat tapinfortilatie gel)ruikt illag worden zolatig de inforniatie gebruikt of
ititgewisseld wordt bintien de diverse overheidsinstanties. Alleen de openbaaniiakitig van
tapinforniatie ter terechtzitting  of het gebruik  van  tapinforniatie als bewijs in strafraken  zoN
ongeoorloofde dii,tilge,ia, ex artikel 605 FCA oplevereti.522

4.5.2 Geheime taphandelingen

Door het otitbreken van parlementaire stukken over de FCA, de ondizidelijke strekking van
bescherniingsbepaling 605 FCA, eii tot slot de Voor ineerdere uitleg vatbare Nardoite-beslis-
sitigen, worden er binnen de opsporingspraktijk in die periode nog altijd telefoongesprekken
onderschept voor opsporingsonderzoek. Het aftapiniddel vervult daarbij niet langer de rol
van bewijsmiddel, inaar wordt binnen de opsporingspraktijk wel toegepast voor het verkrij-
gen van tactische opsporingsinforniatie. Criininele netwerke11 kiumen via plaatsing van taps
op telef00111411en eetivoudig blootgelegd worden. Bovendien kan de identiteit van een tot
dan toe onbekende verdachte met behulp vati opgevaligen telefoongesprekken achterhaald
worden  of kan  een observatieteam ingezet worden nadat uit een geplaatste  tap is gebleken
op welk tijdstip en/of welke plaats de af etapte personen sallien zlillen konien voor eell
voorgetionien drugsdeal. De verkregen tapinforniatie kan en wordt in dit kader door de
diverse opsporingsilistatities 0111 tactische redenen vrijelijk uitgewisseld. Zolang de tapinfor-
iiiatie op deze wijze gebruikt wordt, is er volgens de Atiierikaalise overheid geen sprake vati

interceptie gevolgd door openbaarniaking. Artikel 605 FCA blokkeert naar het oordeel van
de overheid enkel de mogelijkheid verkregen tapgegevens als bewijs ter openbare terechtzit-
tilig te laten dienen.

Het opsporingsgericht aftappen van telefootigesprekken draagt lange tijd een ongebreideld
karakter met zich mee. Het Vierde Amendetiient, dat een bevel vati eeii onafha11kelijke
rechter vereist in het geval burgers op hiin eigeti territoir geconfronteerd worden 1llet
'zoekende' opsporingsinstanties, konit met betrekking tot het opsporingsgericht aftappeti van
telefoongesprekken pas iii 1967 illet de erkeiming van redelijke privacyverwachtingen
(privacy interests)  door het Hooggerechtshof in het grondwettelijk  beschemiingsvizier.  Tot

vati een algenieen tap\·erbod lijkt nog niet te zon nagedacht door her Federale Hooggerechtshof In Benanti
v. United States. 355 U.S. 96 (1937) wordt door her hoogste rechtscollege (in noot 3) het volgende over-
wogen 'Because both an interception and a divulgence are present hi this case we need not decide whether
both elenients are necessan· for a violation of605. Also because here the disclosure was of the existence of
the cotimimucatioti, it is tiot necessan· for us to reach the issue u'hedier 605 is violated b,· all iliterception of
the coiimizinication mid a dinilgence of its fritirs without divulging the existence, contents.  etc.,  of the
collmlunlcanon.'

521 LaFave e.a. 2000, p. 260.
322  Raadpleeg <http://caselaw.lp.fitidlaw.coni/data/cotistifi,tion/aniendnietit04/05.hoi11#fl35>.
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dan kwurn opsporingsinstanties zonder voordkaande rechterlijke goedkeuring telefoonge-
sprekken aftappen. De technische uitvoering van het tapniiddel wordt in die tijd volledig
uitgevoerd achter de schernien van de tappende autoriteiten. Tapresultaten hoeven niet
gepresenteerd te worden aan de verdediging van onderzochte rechtssubjecten of ter  open-
bare terechtzitting ter toetsing voorgelegd te worden aan de rechtbank onidat de tapinfor-
matie enkel een tactische waarde bezit en heleniaal 11iet een bewijsfilnctie vervillt op basis
waarvan verdachten veroordeeld kunnen worden. Van enige notificatie is geen sprake. In
veel gevallen heerst er onduidelijkheid over de rol van de tap in het strafi)roces  of over de
objecten van strafvorderlijk onderzoek. Vragen als welke personen object van onderzoek
waren en hoe lang en/of hoe vaak er  etapt is, blijven onbeantwoord. Door het ontbreken
van overzichtelijke procedurele aftapregels (zoals later verwoord in Berger) zijn de procedii-
rele voorwaarden waaronder een tap geplaatst mag worden, denk daarbij een de voonvaarde
van een redelijke verdenking, duidelijk onisclireven object van onderzoek, gestelde tenilij-
nen, compleet onduidelijk. Ook de vraag welke federale instanties ofpersoneii bevoegd zijn
af te tappen blijft lange tijd onbeatitwoord. Door dit alles kan gesteld worden dat de be-
schertiiingsbepaling ex artikel 605 FCA weinig soelaas biedt tegen het opsporingsgericht
afiappen vati telefoonverkeer of zelfs het ongebreideld abappen door opsporingsinstanties
juist in de hand werkt.

4.5.3 Opsporingsgericht aftappen versus veiligheidsonderzoek

De in 1940 recentelijk aangetreden proc:ziretir-generaal Robert H. Jackson twijfelt aan het
bestaatisrecht van het ingenonien overheidsstandpunt betreffende het opsporingsgericlit
atiappen door de FBI. Op 15 niaart 1940 vaardigt Jackson Order No. 3343 uit, waariti
expliciet is bepaald dat alle taphandelingen ondernomen door de FBI als zodanig verboden
zUn.523 Wat de fris aangetreden procureur-getieraal wellicht onvoldoende beseft, is het feit
dat zijii algetiieen afgekondigd tapverbod niet alleen het opsporingsgericht aftappen raakt,
111aar ook het terrein van het zogeheten natiotiale veiligheidsonderzoek beslaat. De RBI heeft
eeii tweeledige rol. Naast het opsporeti vati strafbare  iten gepleegd in het eigen land, werpt
de FBI gedurende het interbelluni steeds vaker een blik over haar nationale landsgrenzen eii
constateert dat nieuwe 'staatsvijanden' zoals Duitsland, Italic en Japan zich promilient nialli-
festeren op de wereldkaart en een radicaal, bedreigend en imperialistisch regeringsbeleid
oiitwikkeleti. Als tegenwicht otitwikkelt  de Atiierika:uise regering vatiafde jareii dertig eeii
sterk ilationaal veiligheidsbeleid, dat de staatsveiligheid dient te beschennen.524 De FBI voert
dit veiligheidsbeleid uit. Binnen veiligheidsonderzoek wordt oiider ineer het telefoonverkeer
van buitenlandse niogendheden, organisaties of vernieende bititenlandse spionnen door FBI-
agenten onderschept of worden telefoongesprekken van eigen staatsburgers, waarvan ver-
nieend wordt dat deze banden onderhouden 111et staatsvijanden (verraders) onderschept.
Drie 1112211den 11adat het betreffende decreet van Jackson afkegeven is, wordt de pas aange-
treden procureur-generaal 'verblijd' niet een ineniorandimi afkonistig van president Roose-
velt waarin de volgeiide passage tenig te lezen is:

'Ihave agreed with the broad purpose ofthe Supreme Court decision relating to wiretap-
ping in investigations. The Court is undoubtedly  sound  both in regard to  the use of evi-
dence secured over tapped irires iii the prosecution of citizens in Critilinal cases; and it is
also right in its opinion that under ordinan· and nornial circumstances wiretapping b>·
Governnient agents should not be carried on for the excellent reason that it is almost

523 <Http://www.icdc.com/-paulwolf/coilitelpro/churchfinalreportille.htnl>.
524  De CIA eli NSA worden pas in 1947 respectievelijk 1952 opgericht eli belast nlet nationaal veiligheids-

o,iderzoek. Voor die tijd hozidt etikel de FBI zich bezig op dit bijzondere terrehi
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botind  to  lead  to  abuse  of civil rights. Hor\·ever,  I mii  con,inced  that  the Suprenie  Court
never intetided an>' dicaim in the particular case ,\·hich it decided to apply to grave niat-
ters  in\'olving the defence  of the natioii.  (...)  You are. therefore, azithorized aiid directed
in such cases  as  >'ou  may  approve,  after  itivestigation  of the  need  in  each  case,  to  ailthorize
the tiecessan· itivestigating agents that thez· are at liberty to secure inforliiation by listening
derices directed to the conversation or other coninittilications of persons suspected of-
stib\·ersive activities against the Go\·erniiient of the Uilited States, iticluding stispected
spies. You are requested fiirthermore to limit these im-estigatioiis so cotiducted to a

,525tiiitliiiizini atid to limit theni insofar as possible to aliells.

Uit deze passage volgt dat het veiligheidsbeleid uitgezotiderd dient te wordeti van het
algenietie tapverbod. Het is een periode waarin de federale overheid zoals gezegd waakzaan
over haar latidsgrenzen kijkt eii er alles aaii doet 0111 staatsbelangen te beschenzien tegen
ongewenste bititeillatidse invloeden en potetiti6le staatsgevaren te ontliiantelen. Het heiliie-
lijk otiderscheppeti vati telefoongesprekketi vati (niogelijke) bititetilatidse spiontien, buiten-
latidse niogendheden en personeti die ervati verdaclit worden banden met staatsvijanden te
onderhouden moet in dit kader niogelijk zijn, zo nieent Roosevelt. Een paar tiiaanden later
volgt itit een semi-politiek schandaal dat federale overheidsinstalities nog altijd opsporings-
gericht afiappell  ten  aatizieti vati ernstige strafbare feiten, zoals ontvoering of strafbare feiten
gepleegd iii georganiseerd verband.526 De overheid baseert het optreden op artikel 605 FCA
eii hiildigt daarbu het statidpittit, dat de FCA alleen opetibamnaking van tapillioniiatie
verbiedt en dat ook het Jackson-decreet dit onderbouwt. De FCA en het decreet niaken
tiaar liet oordeel van de overheid niet nieer dan het gel)ruik van tapitifonnatie als bewijs
0111110gelijk, iiiaar staan toe dat deze ilitortiiatie voor tactische doeleitiden gebruikt wordt
door opsporiligsilistalities.
Vaiwege de grote onduidelijkheid over de legale stattis vati het aftappen door overheidsin-
statities worden in 1940 en 1941 diverse wetsvoorstellen door het Congres ingediend oni
interceptie vati draadgebotiden en niondelinge conitiizinicatie onder bepaalde voorwaarden
toe te staall.52- Geeii van de itigediende wetsvoorstelleti wordt Ratigetioineti.
Onder presidetit Trumaii wordeti de direct afluister- eli tapniogelijkheden uitgebreid naar
cases vitally q#Daing the do,Iiestic scat,ity. Op 17 juli 1946 werd daartoe door procureur-getieraal
Toni Clark een ineinoratiditill bij president Trunian iligediend waarin verwezen wordt naar
eti geciteerd wordt uit het eerder afkegeven ilienioralidulii vali Roosevelt, niaar waarin de
passage Yoit  are  reqtiested fitilliemiore  to  lilitit  these  investigations  so co, iditcted  to a  i,Ii,lilitill,1  mid  to

525   lit,malitless FBI Electwitic Stini'illaitce, in: Stippletilentan· Detailed Staff Reports o„ Ilitelligetice Activities mid
the Rights of Alitericalis (Book III), Fitial Report of the Select Conuilittee to Stud,· Govenmietital Opera-
tiolls with respect to Ititelligetice Activities, April 23,1976 (Chitrch-conltiuttee).
De volledige tekst van het Cluirdi-rapport is raadpleegbaar op <http://„ITiv.icdc.coin/-patilwolf
/coititelpro/chtirchfinalreportlIIe.hmi>. Zie ook United States v. White, 401 U.S. 745 (1971), raadpleeg-
b:tar op <http://www®stia.us/us/401/745/case.haixl>.

526  Vakbondleider Harn· Bridges koiiit erachter dat zijn telefoongesprekken afgetapt worden door de FBI. De
toeimmlige procureitr-generaill Francis Biddle mnkt als reactie op het uitlekketi vali dit ongelitkkige inci-
detit beketid  dat FBI-agetiten taps 111ogen plaatieti op telef60,6jtien  itidien het spionage- of sabotagezaketi
betreffen,  of ilidiell  er  gerapt  wordt  ili het ger·al zeer ernstige strafbare feiten,·ernioedelijk gepleegd wordeti

52-  Eeii voorbeeld ,·ali een ingedietid wets,·oorstel joniit her zogeheteii Hobbs-voorstel. Genoetiid wetsroor-
stel  wordt  m  1941  door  parle,iientariEr Satii Hobbs op aandringeti  vaii Alexander Holtzoff itigediend.
Lantstgetioetiide was de assistetit vati de toeillilalige procitreitr-getieraal eti bovendien een 'naaste niedewer-
ker'  \·an  FBI-direkretir J. Edgar Hoover. Meer infornlatie  hierover  is  re  vinden  op  het  iliteniet-artikel  M.
Ed\vardson. latiies Lawretice Fly, the FBI, mid wiretappillgs'.
Dit artikel is randpleegbaar op <http://www.spybitsters,coiii/Histon·_1939-54_Fly.huitl>. Mickie
Edwardsoti is professor enieritits van journalistiek en conimitincatie aan de U niversiteit van  Florida.
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lit,tit tliem i, isofar as possible to alieits niet tenigkomt. Trtiniati bekrachtigt het nietiwe verzoek
zonder te beseffen dat het veiligheidsonderzoek mi niet nieer enkel in uitzonderingsgevallen
tegen eigen staatsbilrgers ingezet kali wordeti, maar zich liu in grote niate zal concentreren
op 'iliteme gevaren' e11 daaniiee op eigen staatsbtirgers.
In de naoorlogse jaren onderzoekt de FBI voornatzielijk coxiitininistische organisaties of
personen  die  niogelijk  banden  onderliotiden  Illet  conimimistische  groeperingen  of buiten-
landse (voornalnelijk cotilmunistische) mogendheden.528 In veel gevalleti worden taps op
telefoonlijnen geplaatst of wordt 111ondelinge conuiiunicatie af eluisterd inet behulp van
gehehne microfoons, zonder daarbij vooratbande toesteiinning vali een federale rechter te
vragen.529 Naast het onderscheppen van coiniininicatie voor de nationale veiligheid, wordt
er tevens getapt en direct afgelitisterd ten behoeve van de opsporing van (zware) strafbare
feiten. Ook hier zijn de juridische parameters behoorlijk troebel en wordt zoiider vooraf-
gaande rechterlijke toestenlining en zonder de verdediging van een verdachte tapverslagen te
laten inzien telefoonverkeer op grote scliaal  afgetapt  of worden  vele niondelitige gesprekken
van verdachte personen onderschept met behitlp van kleitie onopvallende inicrotoontjes.
Pas inet het aalitreden van president Johnson zou het een en ander wat betreft het aftappen
wijzigen. Op 30 niaart 1965 stelt de toeninalige proctireur-generaal Katzenbach voor eeii
tilaxitiiale tenilijn vali 6 inaanden te verbinden aan het atiappen van telet-oonverkeer door
FBI-agenten. FBI-directeur Hoover steint hierniee in en het regeringsbeleid wordt daarop
aaligepast.  Twee  111aanden later wordt er door president Johnson een resolzitie  uitgevaardigd
waariti bepaald is dat federale agenten niet langer telefoongesprekken vati persotieti binnen
de Verenigde Staten niogen onderscheppen, tenzij het aitappen geschiedt iti het kader vati
de nationale veiligheid illet (voorafgaatide) toesteintiiing van de proairezir-getieraal of de
iliterceptie plaatsvilidt niet toestenlinilig van Ben der conuntuiicatiepartners. In de aitapre-
solutie is het volgetide terlig te lezeii:

'1 3111 strongl>' opposed to the interception oftelephotie conversations as a general investi-
gative technique. 1 recognize that illechanical and electronic devices niay sonietinies be
essential in protecting olir nation  sectirit>·. Nevertheless, it is clear that iiidiscriniinate use
ot- these iii\'estigatire de,ices to overhear telephone conversations, without the knod-
edge, or consetit  of am· of the persons involved, could  resrilt iii serious abuses and inva-
sions of pri\'an·. In 111)' \'iew,-, the invasion ofpri ·acy ofconuiiunications is a highl>· offen-
sive practice. \\ hicli should be engaged in onl>·  ·here the national securin· is at stake. To
avoid 711,·misutiderstanding on this subject in the Federal Governnient, I ani establishing
the follo ing basic guidelines to be follo ·ed bj· all govenviient agencies:
C  1)   Nofecler,111,ersoititel  is  to  i,itercet,t  telephotie  co,Ii,ers,itioils  itit|Ii,i  the  U,iited  States  |,y  (i,iy  ..te-

c|lil, lic,11 or e|earoilic det,ice,  11'it|lotit  tile coliselit of O, le  of the p,irties  i,11,012,ed  (except  i,1  co, illec-
tioll 11,it|, i,tiestig,itio,ls related to tile 11,itioital seairity.) (2) No i,iterceptio,i sliall be miclert,tkm

or coiltilitted ititllolitfirst obtai,tii'g tile  approt,at  oftlie  Attoniey  Gelieral.  (3)  Atifeder,11  clge,icies
,530sli,111  ii,miecliately collfomi  tlieir pr,laices mid procedures to the prot,isimis  of tllis  order.

528 Chitrch-Comnlittee 1976.
529 Voorbeelden waarbij pri\·6-conuiiunicatie ,·ati Ajiierikaanse staatsburgers onderschept werd vornien de

befianide His-, Coploii-, en Be,ide)·-zaketi. Raapleeg roor nicer utorniatie <http://hotiiepages.nyu.edi,
/-·th15/cookenbriefhmil> en
<http://www.critiielibrary.com/gangsters_oittlaws/cops_others/hoover/9.hmil7sect=18>.

53(1
<Http://www.icdc.cotii/-paul\rolf/cointelpro/chitrchfinalreportille.hmi>.
Zie voor nieer inforniatie U,ited St,iws r. 111,iw, 401 U.S. 745 (1971), raadpleegbor op <http:
//caselaw.lp.filidlaw.confscripts/getcase.plhia\·bi·=case&-coilrt=us&\'01=401&invol=745>
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5314.6   De Omnibuswet 1968

Het diturt lange tijd voordat de strafwetgever specifieke regelgeving voor het tecluiisch
onderscheppen van privE-conitiiunicatie in zowel horizontale als verticale verhouditig
ontwikkelt. Pas in 1968 wordt een federale wet op dit terrein vati kracht.532 Op basis van
deze wet wordt het voor opsporingsitistanties uitdrukkelijk niogelijk geiziaakt oin op basis
vall ilieliwe voorschriftell opsporingsgericht af te tappen. Titel III regelt 11#retappilw atid
electro,iic stin,eillmice en is iii het leven geroepen om aan de constitutionele standaarden zoals
tieergelegd iii Beffei· en aan het iii Katz erkende recht op privacy tege111oet te koiizeii. In
artikel 801 wordt door de strafwetgever opgenierkt dat draadgeboziden conlintinicatie
(telefoongesprekken)  in het verleden heiiiielijk is afgetapt zonder dat daar juridische sancties
tegenover stotiden. Daaniaast inerkt de strafwetgever op dat ook liiondelitige c0111111imicatie
111et behulp van allerhalide techtiische apparaten heimelijk ili het verledell afgelitisterd is. Het
bewijs  dat uit de interceptiehandelitigen volgt is gebruikt door publieke of private partijen
ter  terechtzitting in civiele zaken  of in adiiiinistratieve procedures,  otider  ineer door perso-
nen die betrokken zijn bij handelsverkeer.533 0111 op eeti effectieve wijze de privacy van
telefootigesprekken en inotidelilige cotillnunicatie te beschertiien, de ilitegriteit van terecht-
zittingen en adiikinistratieve procedures te beschertiien, obstructie van interstatelijk handels-
verkeer te verhinderen, acht het Congres het noodzakelijk oni tot een tinifornie basis te
kometi inet onistandigheden en condities op basis waarvan de interceptie van telefoonge-
sprekken en mondelinge conmitinicatie niogelijk toegestaan is, en daarnaast elke niet-
toegestane interceptie  of het get,rttik  van  zulke  communicatie ter terechtzitting of iii  adiiii-
nistratieve procedures te verbieden.534 Het Cotigres nierkt bovendien op dat georganiseerde
criminelen veelvuldig gebruik liiaken van telefoongesprekken en niondelinge con imnicatie
voor het plegen van hun criminele activiteiten en dat de interceptie van deze cotilnitinicatie
0111 tot bewijs te konien  van  gepleegde strafbare feiten  of 0111 bepaalde delicten te voorko-
111en van essentieel belang is voor de justitiele autoriteiten.535 0111 de privacy van onsclitil-
dige bitrgers te beschertiie11 inag iliterceptie vati telefoongesprekken en niondelitige co111-
niunicatie louter op basis van een aantal juridische condities binnen een vooraf bepaald
juridisch raaiiiwerk plaatsvinden:

'To  safeguard the privacy of innocent persons, the interception  of wire  and  oral  coinniu-
nications  where  none  of the parties  to the coniiiizinication has consented  to the intercep-
tion should be allowed otily rr·hen authorized by a court of conipetetit jurisdiction and
should reinain under the control and supervision ofthe authorizing court. Interception of
 ·ire and oral coniniunications should further be litiiited to certain niajor types ofoffences
and specific categories of crinie with  assurances  that the interception is justified and  that
the infomiation obtained therebi· will not be niisused. ,536

531 M.A. Shields, 'Who MA· Apply or Authorize Application for Order to Intercept Wire or Oral

Conitinulicatioils  Under Title  III  of 011111ibits  Crinie  Cotitrol  mid Safe  Streets Act of 1968  (18  U.S.C.A.
§§ 2510 et seq.)', Amenhut Liti, Rcpons ALR Fc,/end, 169 A.L.R. Fed. 169; LaFave e.a. 2000, p. 261-293;
Kamisar e.a. 2002, p 355-368.

532 p.L. 90-35 1, 82 Stat. 197, Jinie 19, 1968. An Act to assist State and local go,·enmients ili reducing the
hicidence of crime, to hicrease the effecti,·eness, fainiess, and coordination of law enforcenient atid crititinal
justice systenis at alle levels of government, md for other pitrposes. Zie ook S. Rep. No. 1097, 906 Colig.,
2d sess. (lune 19,1968), De volledige tekst van de Oninibuswer is ten,g te vindeii op de elektronische data-
bank van Nexis, U.S. Stanites at large 90 P.L. 351; 82 Stat. 197.

53-3 U.S. Statutes at large 90 P.L. 351,82 Stat. 197, Congressional Findings, sectioti 801 (a)
534

U.S. Statittes at large 90 P.L. 351; 82 Stat. 197, Cotigressional Fitidings, sectioti 801 (b)
535 U.S. Statlites at large 90 P.L. 351; 82 Stat. 197, Cotigressional Findings, section 801 (c)
536

U.S. Startites at large 90 P.L. 351; 82 Stat. 197, Congressional Fmdings, section 801 (d).
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4.6.1 Interceptieregels

Titel 18 van de United States Code wordt door de inwerkingtreding van de federale afiap-
wet aangevuld met een nieuw hoofdstuk. Het nieuwe 119* hoofdstuk draagt de naam Wire
Interception and Interception of Oral Conmiunications, en beslaat de artikeleii 18 U.S.C. §§
2510-2520 U.S.C.537 De structltur van deze federale wet is verrassend sitiipel. De ontwer-
pers zun ervan 11itgegaaii dat prive-colimiunicatie toeziet op een tweewegverbmding tzisseii
twee participerende partijen, zoals een telefoongesprek tussen personen A en B.538 De
nieuwe federale wet verbiedt een derdepartij die niet participeert aan de coniniunicatie,
zonder vooratgaande toestemming van 6611 der comnitinicatiepartners, deze comnitinicatie
111et behulp van technische niiddelen te onderscheppen, behalve als 66n van de opgesonide
uitzonderingen zich voordoet.

INTERCEPTIEBEGRIP
De O111nibuswet bevat een definitie van het begrip 'interceptie'. Artikel 18 U.S.C. § 2510
onderdeel (4) onischrijft het begrip als volgt:

Iittercept itte,1,15  tlie cutrat acilitisitioit of tlie cotiteitts  of £1117  ivire  or oral coimiititticatio,i  tlirmigli  tile ilse  of ,1117

electroitic, itied,aitical, or otlier det,ice.

Uit deze onischrijving volgt dat het in het kader van de Onlnibilswet dient te gaan 0111 het
niet behzilp van technisclie apparaten otiderscheppen van de 111enselijke steiii. Dit kollit ill
de toeiltiialige praktijk neer op liet direct afluisteren van vertrouwelijke gesprekken (via
geheitne microfoontjes)  of het aftappen van  telefoongesprekken die over de telecoiilmuni-
catie-it frastructutir afgewikkeld worden.

DEFINITIES
De 0111nibuswet ziet toe op twee belangrijke c01111111111icatievonzieii. Dit zijn draadgebon-
den e11 niondelinge connininicatie. Artikel 18 U.S.C. § 2510 0111schrijft deze nieuwe
wetsbegrippen als volgt:

18  U.S.C.  §2510 o,iderdeel ( 1)
wire com,imiticatio, i mea, is a,iy co,11,11,1,1icatio,i „„ide iii 1,4,ole or iii p,irt t|irot,g|, t|,e use offacilities for tile
tralistitissio,i  of coimmt,licatioils liy  tile  did  of 11'ire,  ail,le,  or other like coitilectioil bettleell tile poilit of odgi, i
il, td  tile poilit of receptio,1 jimtisliecl or opercited by aity perso,1  eligagecl ,is a co, m,10,1 carrier iii prot,idi,ig or

539operati, tg st,clifacilities for tile tratist,tissimi of it,terstate aitil .foreigii co,Ii,inii,icatimis;

18 U.S.C.§2510 mulerdeel (2)
or,11 co, imititticatioit tite,1,15 mty co,imittiticatio,1 tittered by d perso, 1 exhibiti,ig mt expectatio,1 titilt sticli

540
Co, 11,111(,tiC,ttio, 1 is tiot stibjea to i, tter(eptio, 1 1,11(ler Ciraillistalices jtistifyillg sticll expe<tatio,1,

533  De nieuwe federale interceptiewet wordt veelal aangeduid met de temi Wiretap Statute of Title III
( ·emoemd tiaar de derde titel van de Onitiibits\vet waarin de interceptieregels zijn ver\,at).

538  Se,trdlitig atici Seizilig Coiliptiters mul Obwillitig Electrollic El,icle,tre ill Criliti,tal Int,estigatioits, Coniputer Crime
aild hirellectual Property Section (CCIPS), Crinlillal Divisioil, United States Department oflustice, 2002,
p. 116

539 U.S. Statutes at large 90 P.L .351; 82 Stat. 197.
540 Ich'111.
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Uit de definitie van het begrip 'draadgebonden cotininitiicatie' zou alkeleid kunnen worden,
dat elke vomi vati teleconunzinicatie als draadgebondeti conmiittiicatie aaligenierkt kan
worden. Iii die tijd worden er naast telefonie Bxberichteii en telegratilliieti verstlizird 111id-
dels de toeimialige telecoillinimicatie-infrastructlizir. De definitie spreekt itilliiers van aily
co,1,1,1,11,icatio,1  1,wde  iii  ivitole  or  in  part  th,·01%11  tlie ilse  offacilities for the  trailsmissioil  of (01111,111,1ica-
tioits by the aid ofit,ire,  cal,le, or othe,· like comiectio,1. Toch valt eilel telefonie  otider de reik-
wijdte vati het Otimibitsbegrip. Dit konit, onidat de onisclirijving van het begrip draadge-
botiden con111111nicatie in sainenhang met het eerder genoenide begrip 'interceptie' gelezen
te worden. Uit laptstgenoenid wetsbegrip volgt dat alleen de inenselijke steizi door de
0111nibuswet beschernid wordt. Fax- en telegraafverkeer vallen buiten de reikwijdte v:iii de
tiieuwe wet. Het begrip mondelinge cominunicatie ziet toe op face-to-face gesprekken. Dit
zijn gesprekken van niond tot oor die buiten de telecomnitinicatie-infrastnictimr afjgewik-
keld worden.

WETTELUK INTERCEPTIEVERBOD
Het algeniene interceptieverbod is tentg te viliden iii het eerste onderdeel van artikel 18
U.S.C. § 2511. Op basis van onderdeel 1 (a) van voomoemd artikel is het verboden om
doelbewust niondelinge of draadgebonden conimunicatie te otiderscheppen, een poging
daartoe te ondernemen, eeti alider persoon aan te zetten tot iliterceptie vali mondelinge of
draadgeboiiden coinnitinicatie ofeen poging daartoe te laten ondertieinen. Ook het gebruik
vati  technische interceptieniiddelen, een poging daartoe, of het amzetten van het gel)ritik
van interceptiemiddelen door andere personen, is onder onistandigheden strafbaar gesteld.
Zie daartoe artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (1). In artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel
(1) (c) wordt het doorgeven van de inhoud van draadgebonden of niondelinge cointnunica-
tie strafbaar gesteld, indien een persoon weet of behoort te weten,  dat de verkregen infor-
inatie verkregen  is met interceptie van draadgebonden of niondelinge  c0111municatie.  Ook
de persoon die daartoe een poging onderneenit wordt op basis van genoenid artikel strafbaar
gesteld. Tot slot stelt artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (1) (b) een persoon strafbaar indien
deze doelbewlist de  inlioud  vall de niondelinge of draadgebotideti coniniunicatie gebrtiikt
of een poging daartoe onderneenit,  tenvijl hij  weet of zoit nioeten weten dat de verkregen
illforniatie voortvloeit uit interceptie van niondelinge of draadgebonden communicatie. In
de nietiwe wet treffen we naast het interceptieverbod een afzonderlijke strafbaarstelling Vall
het openbaar iiiaken vati heitnelijk onderschepte gegevens ami. Beide gedragingen zijn
onder de nieuwe wet dus afzonderlijk strafbaar gesteld. Hierinee konit een einde aan de
rechtsonzekerheid als gevolg van de onduidelijke strekking v:Iii artikel 605 FCA en de
daaruit voortvloeiende rechtspraak en rechtspraktijk.

STKAFBEDREIGING
De strafbedreiging kan in het geval van genoenide gedragingen oplopen tot een geldboete
van 10.000 dollar, een gevangetiisstraf vativijfjaar, of de twee genoenide saticties sainen. Op
basis van artikel 18 U.S.C. § 2512 wordt tegelijkertijd de productie, distributie, verkoop, het
iiiaken vali reclalne en tot slot het bezit van technische interceptiemiddelen onder bepaalde
otiistatidigheden strafbaar gesteld. Het ititerceptieverbod strekt zich uit tot zowel horizontale
(bitrger: birrger) als verticale verhoudingen (overheid: burger).

UITZONDERINGEN OP INTERCEPTIEVERBOD
De wet bevat een litnitatief aatital uitzonderingen op het interceptieverbod. Artikel 18
U.S.C. § 2511 onderdeel (2) sonit ze praktisch alleinaal op. De eerste uitzondering wordt
geniaakt voor teleconilinmicatieaiuibieders, welke faciliteiten worden gebruikt tijdeils de

191



STRAFVC )RDER.LUK ONDER.ZI)EK VAN TELEC:£)MMUNICATIE

transinissie van draadgebonden conmiunicatie. Een teleconunuilicatieaanbieder mag dead-
gebonden conmizinicatie onderscheppen, de inhoud erv:iii doorgeven of gel,ruiken in het
kader van de normale bedrij6voering, zolatig deze handeling noodzakelijk is voor de uitoe-
feiling  van de verleende service  of de beschenning van  eigendomsrechten.  Laatstgenoeinde
mogelukheid is hoofdzakelijk opgenomen voor fi,audebestrijdilig. Deze clausitle opent iliet
de detiren tot ongeliniiteerde interceptie bilineli het eigen netwerk.'41 Bovendien giat de
clausule niet op in het geval opsporingsanibtenareti voor de opsporing een verzoek tot
interceptie bij de aanbieder indienen. Dit laatste volgt uit McClelland v. 11*Grath waariti
opsporingsanibtenaren aan een teleconmiunicatieaanbieder hadden verzocht de coinlimni-
catie van een kinderontvoerder te onderscheppen en de daaruit voortvloeiende inforniatie
door te spelen aan de opsporende instanties 0111 daarniee de verblijfplaats van de ontvoerder
te achterhalen.542 De rechtbank overweegt:

'What the 06cers  do not seeni to understand.. ..is  that  they  are  not  free  to  ask  or  direct
[the provider] to intercept any phone calls or disclose their contents, at least not without
comph.ing Jiith the judicial authorization pro,isions of the Wiretap Act, regardless of
whether [the provider] ,r ould have been entitled to intercept those calls on its own initia-
tive. ,543

Indien op verzoek van opsporingsanibtenaren door teleconitiizinicatieaanbieders op basis van

artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (2) (a) ten behoeve van de strafvordering teleconlinuni-
catie onderschept wordt, wordt er enkel cotiniiunicatie onderschept op basis vati de aainve-
zigheid van een lait, e,#brre,ite, it i,ite,rst (opsporingsbelang) en niet op basis van een prope,TY
biterest (eigendonisbelang). Dit is in strijd nlet de doelstelling van het bewliste wetsartikel en
iti strijd met de algemene uitgatigspunten van de federale interceptiewet. Naast de bescher-
liling van eigendonisrechten vortiit de mogelijkheid tot ilitoetening van de verleetide service
de tweede uitzondering waannee teleconlmunicatieaanbieders de inhoud van teleconlimmi-
catie inogeti  'ondersclieppen: Wel dient de interceptie  dan  min of iiieer onvermijdelijk  te
zijn bij de iloriliale uitoefenitig vali het bedrijf. Het ga;it hier vooral oin controle-checks van
de  ficiliteiten  of de  uitoefening  vati  een bepaalde dienst waarbij inhoudgegevens  incidenteel
beketid worden. 344
De tweede uitzondering op het interceptieverbod vomit de ailitisterbevoegdheid vati eeii
niedewerker, agent  of officier van de Federal Conitiiunications Conitizission (FCC).  In de
norniale uitoefening van zijn aanstelling en ter verwezenlijking van de toezichtstaken (hand-
having vati hoofdstuk 5, Titel 47 U.S.C.), kunnen genoeinde FCC-niedewerkers draadge-
bonden conmitinicatie  en radiocoinnitinicatie onderscheppen  en/of opetibaar inaken.  Deze
uitzondering is geregeld in artikel 18 U,S.C. § 2511 otiderdeel (2)(b).
Een volgende uitzondering betreft de situatie waarin een persoon binneti strafvorderlijk
kader,  draadgebonden of lizondelinge comnitinicatie intercepteert en deze persoon tegelij-
kertijd conuinuiicatiepartner  is  of een  van  de conllininicerende partijen vooraf toestemining
heeti verleend tot de interceptie. Deze uitzonderingssituatie is neergelegd in artikel 18
U.S.C. § 2511 onderdeel (2)(c). In het verlengde van deze uitzonderingssittiatie ligt de

541 United States v. Harvey, 540 F. 2d 1343, 8* Cir. 1976; United States v. McLareii, 957 F. Supp. 215, 219

M.D. Fla 1991
542  McCIelland v. McGrath, 31 F. Supp. 2d 616 (N.D. III. 1998)
543 Idn"
544 United States r. New York Tel Co., 434 U.S. 159, 168 n. 13 (1973; United States v. Savage, 564 F. 2d

728. 731-32 (5* Cir. 1977); Adanis v. Stinmier, 39 F. 3d 933, 935 (9d, Cir. 1994); United States v.

Villanueva,  32  F.  Supp.  2d.  635,  639  (S.D.N.Y.  1998); Uilited States v. Pen'az,  118  F.  3d  1,3
(1' Cir. 1997).
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bi1111e11 privd-steer gelegen sittiatie waarbij personen geheel buiten het strafvorderlijk kader
0111 niondelitige of draadgebotiden coiiwimiicatie vali 111111 cotilimtilicatiepartner(s) onder-
sclieppen of vooratgaande  2211  de  coinliituiicatie  toestetilliiing  tot  iliterceptie  van  een  van  de
coiminniicatiepartners hebben gekregen. Deze ititzoiideringssituatie is opgenonien iii artikel
18 U.S.C. § 2511 onderdeel (2)(d). In beide situaties beslitit 66n vati de conmninicatiepart-
ners de draadgeboiiden ot- 11iondelinge conunimicatie vati huti collmlittlicatiepartlier te
(laten) onderscheppen. In het geval van artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (2)(c) kan het
gaan  om  een  tindercoveragent  of een  infbrliiant  die besluit  eeli  tusseti  zichzelf en verdaclite
te voeren gesprek te ondersclieppeti.545 In het geval vati artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel

(2) (d) kan gedacht worden   aan   de   situatie   waariii   een   privd-persoon   zijn   of  hear   eigen
collununicatie nTt andere prive-persollen opneellit. De privd-coiimitinicatie illag echter
niet opgenometi worden 0111 strafbare feiten te (kiullien) plegen.146 Een verleende toesteni-
initig draadgebonden ofniondelinge conlintinicatie te onderscheppen kan zowel expliciet als
iliipliciet van aard zijn.54 Itiipliciete toesteinniing bestaat wanlieer onistandiglieden er op
wijzeii dat 661 vati de coiininitiicerende partijen in feite ativist vati de interceptie en desoii-
danks toch gebrltik 111aakte vaii de betrefFende ficiliteit waarover geintercepteerd werd. 548

Tot slot 11Oellit artikel   18  U.S.C.   § 2511 onderdeel  (3)   als  uitzoiidering  de  constitutionele
'bevoegdheid' vati de Atiierikaatise president. Deze liiag inaatregeleti neineii indieii hij dat
nodig acht  0111  damiiee het  laid  te beschernien  tegen  daadwerkelijke  of potetitiele  aanvalle:i
ot- vijatidige acties  van eeti buitenlandse  macht.  De presidetit illag op basis van deze wetbe-
paling  tevens fori·41  intelligetice  ii#onitatio,1  verzanielen  indien  hij  dat  nodig  acht ter bescher-
111ing van de eigen regering tegen eeti eventitele staatsgreep, andere 011wettige acties en elk
ander clear mid prese,it da,iger voor de stnictitur en het bestaan van de Ainerikaanse overheid.

Het opsporingsgericht aftappen vornit edn van de belangrijkste uitzonderingen op het
algetiiene interceptieverbod uit artikel 18 U.S.C. § 2511.549 Deze uitzondering is niet tel:llg
te viliden ill artikel 18 U.S.C. § 2511, inaar is afrotiderlijk geregeld in de artikelen 18
U.S.C. §§ 2516-2518. Hieronder worden deze wetbepalitigen onderzocht.

4.6.2 Opsporingsgericht tappen

Artikel 18 U.S.C. § 2516 regelt van welke tederale dan wel statelijke rechtsfiguren bevoegd
zijii een tapvorderilig bij een rechter iii te dienen. Op federaal niveau kati de beslissing tot

opsporitigsgericht aftappen ititsluitend getionien worden door de niinister vati justine of
diens   uitdnikkelijk   aangewezen   assistent(en).550   De   Oinnibusregel   uit   1968   spreekt   in   dit
verband van Attorney Generalist en Assistent Attorney General.552 Artikel 18 U.S.C. § 2516

545 Zie bijvoorbeeld Obron Atlmitic Corp. v. Barr, 990 F.2d 861 (66, Cir. 1993).

546 Uiuted States v. Cassiere, 4 F. 3d 1006,1021 (1  Cir. 1993).
44- Uilited States v. Anien, 831 F. id 373, 378 (2'•1 Cir. 1987)
548 Utiited States v. Workinan,  81)  F.3(1  688, 693  (2'*1 Cir.  1996).  Hoe  de amiwezigheid vati deze  'wetenschap'

te be,1·ijzeti is wordt onder iiieer ititeeilgezet iii Utiited States v. Latioue, 71 F. 1 966.981 (lst Cir.  1995).
54" Opsporiligsilistalities zijn ilaast het tappeti vati draadgebotideti coiivinulicatie beroegd tot het afluisteren

vati niondeliiige cotimituiicatie. Deze opsporitigsniethode wordt ui de Verenigde Stateti veelal aangeduid
als elearolti,- e,11•es,troly,i,W of b,ig,ww·  In de 0111nibitswet wordt deze vorni aangeditid met de term i, tterreptim

ef on,/ collinituiir,motis. Iii dit boek wordt geen buzondere aandacht aa,i deze opsporingsbevoegdlieid

geschoilketi.
591

Zie  bijzoorbeeld  LaFave  e.a.  2(MN),  p.  261  e.,·.

531   Op de honiepage ,·ati het Aijierikaanse Mitiistene vati Jitstitie is de fiinctie vmi  AG als volgt onischreven:
'The Judician· Act of 1789 created  the Office of the  Attonie,· Getieral which evolved over the yeas into
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onderdeel (1)(a-4 bevat voorts  een  litilitatieve  opsotimiing  van de strafbare feiten  waarroor
interceptie van draadgebondell of niondelitige coniniunicatie is toegestaaii Zo kali het
aftapvordering ingediend worden ten aatizien vali elk strafbaar feit waarop de doodst:rat-stiat.
Daarnaast kati eeii tapvorderilig ingediend worden bu delicteti die de staatsitirichtilig kitillien
beschadigeti zoals spionage en landsverraad. Bovendien kati een tapvordering iligediend
worden als er bepalingen vaii de Atoonietiergiewet overtreden wor(len eli op deze overtre-
diligen ineer dan een jaar gevangenisstraf staat.  Ook voor coinintine delicten als tiioord,
ontvoering en af ersing is eeti tapvordering toegestaan.553 Er zijn ook nog een specifieke
delicten waarop een tapvordering losgelaten niag worden: onikoping van overheidsperso-
neel, strafbare bettivloeding vail rechters of getuigen,  ontvoering of aatislagen op de Presi-
dent, liet hitideren van (interstatelijke) handel, die6tal van een interstatelijke verzending,
verditisteren vali goede doelen, handel iii verdovende iniddelen en interstatelijk transport
vali gestolen goedereti.

Artikel 18 U.S.C. § 2517 bevat enkele regels voor het openbaar niaketi of gebruiketi vati de
geintercepteerde inbnilatie. Zo wordt iii het eerste otiderdeel van het betreffende artikel
bepaald dat een opsporingsatiibtenaar de verkregen itifortnatie ter kennis niag brengen aan
collega's voor zover dit noodzakelijk is voor het finictioneren van de Olltratigelide opspo-
ringsainbtetiareii. Onderdeel (2) van artikel 18 U.S.C. § 2517 stelt vervolgens, dat de ver-
kregen tapinfonilatie otider dezelfde onistatidigliedeti tegelijkertijd gebruikt 111ag worden
door collegae. Het derde onderdeel bepaalt, dat de op basis vati de tapbevoegdheid verkre-
gen inforniatie ook als bewijs ter terechtzitting toegelaten kan worden. Oliderdeel (4) van
artikel 18 U.S.C. § 2517 stelt dat de onderschepte coinimuiicatie in geen geval haar gepri-
vilegieerd karakter verliest. Tot slot bepaalt artikel 18 U.S.C. § 2517 onderdeel (5) dat onder
onistaiidiglieden ook atidere feiten, dati de opgesoinde feiteii iii het goedgeketirde ititercep-
tieverzoek. otiderscliept en ter terechtzitting iii het kader vati de bewijsvoering opetibaar
geiiiaakt iiiogen worden. De zittingsrechter(s) 111oet(en) hiertoe achteraf wel toestetiltiiing
geven eti er zal een soort hillaal-iliterceptievorderilig opgetiiaakt 1110eteii worden.

APPLICATION
Artikel 18 U.S.C. § 2518 zet de procedures en foniialiteiteii uiteen waaraati liet opsporings-
gericht aftappeii dient te voldoeti. Artikel 18 U.S.C. § 2518 otiderdeel (1) bepaalt dat de
tapvorderilig (application) aali een aantal 6nnele vereisten dient te voldoen. Ten eerste dietit
het 0111 eeti schrit-teluke vordering te gaan. De tapvorderilig dient bovendien onder ede
(oath or affiniiation) aan de bevoegde zittitigsrechter(s) aangebodeti te wordeti. Iii de vorde-

the  head  of the  Departinent ofjustice and chief law enforce,iient officer of tile Federal Govenitiietir.  The
Attorne) General represents the United States i11 legal matters gened,· alid gives advice tuid opilliolls to the
Presidmt aiid to the heads  of the  executive deparmients  of the  Govenuiient when  so reqi,ested.  Iii  niatters
of exceptiotul grasin· or itiiportatice  die Attonie,· General appears in person before die Supre,iie Cotirt.
Suice  the  1870  Act  diat  esmblished  the  Deparmient  ofji,stice  as  ati  exectitive  department  of the  goveni-
ment of die  U,iited States, the Attorney General has guided the world's largest law ofEce mid the  celitral
agelic,· for el forcelliellt offederal laws'.

552  Oider het huidige aftapreginie is de lijst niet beroegde function:lrissen enigszins opgerekt (toegevoegd zon
o.a. Associate Attortiey General en Deputy Assistant Attortie,· General or acting Deptin· Assistant Attoniej·
General in the Cruninal Didion speciall>· desigriated bi.· die Attonie,· General), niaar duidelijk blijft dat itit-
sh,itend de hogere fiuictionarissen binnen liet iiiinisterie vati jtistitie bevoegd zijti eeti federale cip,·ordering
in te dienen. Zie roor aan,7111etide infonilatie LaFave u 2000, p. 261 e.,·.

553 Atidere strafbare feiten waan·ali eeii tapvorderilig ingedietid kan worde,i zijn oven·alle,i, otilkoperij, gok-
ken, hmidel in verdo\·ende tiuddelen. of andere feiten die een gevaar roor het nietiselijke leven, ledenliiateii
ofeigendom oplevereti en \\·aarop een gevatigeilisstraf,·mi nihihilaal 1 jaar staat.
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ring dient de identiteit vati de opsporings:unbtenaar die het betreffende stuk heeft opgesteld
vernield te zijn en dient venneld te staan welke autoriteit de vordering namens het openbaar
11ihiisterie heeti geatitoriseerd.
Daarnaast dient er een complete beschrijving van de feiten en onistandigheden in de vorde-
ring opgenonien te zijn, op basis waarvan de verzoeker het noodzakelijk aclit dat een
verzoek tot het opsporingsgericht aftappen ingediend illoet worden. Daarbij dienen de
details van het gepleegde oftiog te plegen stratbare feit te worden opgenotiien, dient er een
precieze opgave van de amd en locatie van de interceptiethciliteiten gedaan te zijn, dient de
aard van de te onderscheppen doelcommunicatie te worden onischreveii en dient (waar
mogelijk) de identiteit van de te onderscheppen perso(o)n(en) te worden vastgesteld. Ver-
volgens dient de tapvordering expliciet naar voren te konien of er al  dan met andere onder-
zoek- of opsporingstiiaatregelen zijn geprobeerd en waaroni deze gefaald hebben ofnaar alle
redelijkheid tekort zzillen schieteii c.q. te gevaarlijk zijii. Bovendien dieiit de dititr van de
interceptie aangegeven te worden.

WIRETAP ORDER
Pas indien aan de genoenide vornivereisten voldaan is, zal door onafhankelijke rechters
onderzocht worden of de tapvordering goedgekeurd dient te worden. Ook voor deze
rechterlijke toetsitig gelden voorschriften. Allereerst zal in navolgiiig van de betrokken
opsporingsainbtenaren door de rechter(s) onafhankelijk vastgesteld dienen te worden dat er
een redelijk vennoeden (probable cause) bestaat dat een individu een strafbaar kit zoals
opgesomd in artikel 18 U.S.C.  § 2516 aaii het plegen is, nog gaat plegen of al gepleegd
heeft. Door rechters dient een drievoudige probable catise vastgesteld te worden. Op dit punt
gaat de interceptiewet verder dan andere wetten waarin nieestentijds slechts 66n eenvoitdig
vernioeden vastgesteld hoeft te worden. Zo zal de rechter op basis van redelijke vernioedens
dienen vast te stellen, dat bepaalde conununicatie met betrekking tot het strafbare feit door
middel van het opsporingsgericht aftappen wordt achterliaald. Daarbij zal bevestigd dienen te
worden dat nonnale onderzoek- of opsporingsactiviteiten ondemomen zijn, iiiaar geEiald
hebben ofnaar alle waarschijnlijkheid zullen Ealeti, of te gevaarlijk zijn oni uberhaupt ingezet
te worden. Tot slot dient er volgens de rechter(s) een redelijk vernioeden te bestaan dat de

faciliteiten van waaruit, of de plaats waar vana£ de draadgebonden coniliiunicatie onder-
schept wordt, ook daadwerkelijk gel)ruikt of gebruikt g,ian worden  (door de verdachte)  in
relatie tot het plegen van het strafbare feit.
Indien in de ogen van de rechter(s) voldaan is aan al deze wettelijke voorwaarden, opge-
somd in artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (3)(a-d), wordt een tapbevel (wiretap order)
noniialiter uitgevaardigd. De schrifielijke niachtiging van rechters dient aan een aantal
voorwaarden te voldoen. Zo dient ieder bevel de identiteit van de persoon wiens (O111111ulli-

catie onderschept wordt te bevatten, de aard en locatie van de con11111111icatief ciliteiten vati
waaruit. of de plaats waar vanaf, de draadgebonden of niondelinge conunitnicatie onder-
schept wordt te vennelden, een beschrijving te geven van de onderschepte c01111111,nicatie-

soort, de identiteit van de onderscheppende instatities en de verzoekende partij te vernielden
en tot slot de tijdsduur te vernielden waarbinneti de iliterceptie dient plaats te vinden. In
artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (5) wordt bepaald dat het opsporingsgericht aftappen van
draadgebonden communicatie met latiger illag duren dan noodzakelijk voor het bereiken
van de gestelde opsporingsdoelen en in ieder geval niet langer dan dertig dagen. Deze
tenizijn zal opgenonieti dielien te worden in de machtiging. De afluisterperiode kan iedere
keer verlengd worden nlet dertig dagen. Daartoe dient telkens opnietiw onderzocht te
worden ofaan al dejuridische condities voldaan is.
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MINIMIZATION RULE
Artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (5) bepaalt niet zoveel woorden dat 'overcollectie' door
opsporingsatiibtetiareti zo veel niogelijk voorkonien dient te wordeti:

Et,ery order atid extelisio,i tliereof slt,ill cotit,ii,1 d prot'isio,i  tlwt  the ,itithoriz,itio,1  to  itite,·rept,  s|1,111 be
exeatte,1 as  soo, i as pr,ictical,le,  sl,2111  he £01,ditete(1  i,1  5, Kl, ,1 11'ay ,ls  to tili,Ii,1,ize  tlte  iliterceptioit  of co,11,1111,li-

,554catio,ls  ilot otltentise sitbjea  to  i,tterception  1,11(ier this  dicipter(...1

In de Verenigde Staten wordt deze interceptienorni aangeditid niet de terni 1,11,11,1,izatioil
nile, welke regel ook hedendaags geldt. De regel vloeit voort uit Beqer v. Netv York.555 In
genoemde zaak oordeelt het Amerikaanse Hooggerechtshof dat  de New Yorkse tapwet  niet
voldoet aan de grondwettelijke garanties 0111dat  de wet  tinco,istittitioital gelieral searches  toelaat,
die het mogelijk illaketi dat tlie conversations of my and all persons eo„,i,1& into the area covered by
the (lei,ice (. . -) indisaiminately mid witliolit,my regard to t|,cir comiectioll to t|le c,illte wider investiga-
tioi, iii beslag ge110111en worden.556 De Ainerikaanse strafwetgever licht in de aailloop ilaar de
Oinnibitswet de regel als volgt toe:

'the 'niinkiiiization'  (. . .)  safeguards (. . .)    ere desigjied to assure that 'the order will link
up specific person, specific offense, and specific place. Together [the pro\·isions of Title
IIII are intended to nieet the test of the Constitution that electronic sitn-eillance tech-
niques by used only under the 111ost precise and discriminate circmistances. „·hich fiully
coniply with the require111ent ofparticularity.'557

In de Wat olidere Hollywoodfilnis ziet men wel eens FBI-agenten een bepaalde verbinding
tappe11. Bij de uitoefenilig van de tapbevoegdheid wordt door de agenten 111et elk gesprek
ineegeluisterd (vaak in een busje) en is er een (cassette)recorder iiigeschakeld oni gesprekketi
op  te nenien.  Helags kan ik niet bevestigeti of scenario volledig strookt inet de toentiialige
tappraktijk, niaar het heeft er mijns itiziens wel alle schijn van. In uiteenlopende films houdt
meti de kijkers bovendien voor dat FBI-agenten de cassetterecorder uit dienen te zetten

wanneer zij vennoeden dat er (voorlopig) geen strafrechtelijk relevante informatie over de
lijnen volgt of zal volgen.  Na eeii korte afkoelingsperiode, of iladat gebleken is dat er een
nieuwe verbiliding gelegd wordt, zal de cassetterecorder wederom ingeschakeld worden. Dit
alles 0111 de illitlitilization-regel te respecteren. Uit de volgende twee voorbeelden blijkt dat
de Aiiierikaanse tapprektijk latig tiiet altijd de iniliiinizatioii-regel op een zodanige wijze
iliterpreteert:

VOORBEELD 1
'Although  the nionitoring agents  were  air·are of the inininlization requiretiient, the agent
in charge testified that no attenipt was made to nlinililize the interceptions. Iii fact, the
agents listened to and recorded each and every one of the 384 calls completed over the
subject telephone during the 30 da>·s the surveillance was iii effect, even though the
agents' contemporaneous reports  to the supervisiiig judge classified the intercepted  calls  as

only 40% narcotics related and 60% non-narcotics related. The agents also never informed
,558the judge that the\· z, ere taking no steps to inininiize the aniount of sunrillance.

554 U.S. Statutes at large 90 P.L. 351; 82 Stat. 197.
555  Berger v. New York, 388 U.S. 41, 87 S.Ct 1873, 18 L.Ed.2d 1040  (196D.
556  /al/.
55-  S.Rep. No. 1097, 90th Cong., 2.d Sess., 102 (1968), U.S. Code Cong. & Adtiliti.News 1968, p. 2112.
558  Scott J·. United States, 436 U.S. 128,98 S.Ct. 1717, 36 L.Ed.2d 168 (1978).
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VOORBEELD 2
'In conseqzience  of this  failure  iii  even the slightest respect to co111ply ;1 ith the lilillililiza-
tion safeguards, e,·en' conversation and attenipted coninizinication (frhether inconiing or
outgoing) over the target telephones during the period was recorded, and approximatel\·
90% of the conipleted conuiiunications were also conteniporaneously nionitored by the
agents. The Governnient intercepted 1,974 conipleted  conuininications, excluding calls

to such senices as infoniiation and the weather, which covered 102 hours ofconversation
time. Necessaril>·, calls of short duration will generally hai·e to be nionitored in toto;
agetits tiiust inevitably listen briefly to all calls in order to deterniine the parties to and the
nature  of the  conversation.  But  501 com·ersations lasted at least three minutes,  and  71  of
these longer calls rJere niade by B>71uni's child's teenage bab>·sitter Donna, ii ho was to-
tally innocent  of any  kno ·ledge  of her eniployer's crinlinal enterprise; her conversations
were  therefore  'coninizinications  tiot...  subject to interception  . . . '559

In  kott v.  U,lited States noenit het Hooggerechtshof een aantal oinstandigheden die  een rol
spelen bij de vraag of de tilinimization-regel in een concreet geval al dan niet gerespecteerd
lS'

'We  agree  \1·ith the Court of Appeals that blind reliance on the percentage of nonperti-
nent calls intercepted is not a sure guide to the correct answer. Such percentages niay
provide assistance, but there are surely cases, such as the one at bar, i,·here the percentage
of nonpertinent calls is relatively  high and yet their interception TI'as still reasonable.  The
reasons  for  this  niay be many.  Many of the  nonpertinent  calls  may have been very short.
Others tiiay have been one-time only calls. Still other calls niay have been mibiguous in
nature or apparently involved guarded or coded language. In all these circuliistances
agents can hardly be expected to know that the calls are not pertinent prior to their ternli-
nation. In determining whether the agents properly niininiized, it is also important to
consider the circunistances of the  wiretap. For example,  when the investigation is focus-
ing on \\tiat is thought to be a widespread conspiracy more extensive surveillance niay be
justified  in  an  attempt  to  deternline the precise scope  of the enterprise.  And  it is possible
that niany niore of the conversations will be penilissibl>· interceptable because they will
involve  one or niore  of the co-conspirators.  The  type of use to which the telephone  is
tioniially put 111,ir also have sonie bearing on the extent of niininiization required.  For
exaliiple, if the agents are perniitted to tap a public telephone because one indi\idual is
thought to be placing bets over the phone, substantial doubts as to nlinhilization may arise
if the agents listen  to  even- call  r\'hich  goes  out  over that phone regardless  of „·ho places

the  call.  On the other hand,  if the phone is located  in the residence of a person who  is
thought to be the head of a niajor drug ring, a contrary conclusion nia · be indicated.
Other factors nim· also play a significant part in a particular case. For exaniple, it niay be
iniportant to determine at exactly what point during the authorized period the intercep-
tion zi as niade. During the early stages of surveillance the agents niay be forced to inter-
cept 111 calls to establish categories of nonpertinent calls which will not be intercepted
thereafter.  Interception of those sanie types  of calls  niight be unreasonable later on, ho -
ever, once the nonpertinent categories have been established and it is clear that this par-
ticular com-ersation  is  of that type. Other situations niay arise where patterns of nonperti-
nent calls do not appear. In these circumstances it niay not be unreasonable to intercept

559  Bytizmn. U.S., 423 U.S. 932 (1975).
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alinost e\·ery short conversation because the detertiiitiation of relerancy catinot  be iiiade
before the call is conipleted. ,560

EMERGENCY INTERCEPTION
Artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (7) inaakt het 1110gelijk af te tappen zonder voorat--
gaande rechterlijke machtiging. Een spoedtap is pas 111ogelijk ilidien buzotidere oiiistatidig-
heden of noodsittiaties dit reclitvaardigeii.  Tot op heden (lees: jaimari 2006) is er - voor
zover nagegaan kali worden - geeti gebrtiikt geniaakt van deze niogelijklieid.561 Een
noodsituatie kati bestaan in het geval satiietizwerende activiteiten de nationale veiligheid
bedreigen  of in het geval saliienzwerende activiteiten bestaan die  het karakter van  georgani-
seerde cruninaliteit drageti. Beide gevallen rechtvaardigen tappen zonder voorafgaande
machtiging. De tapvordering dient op zijn laatst 48 tiur nadat er 011derschept is alsnog
ingediend te worden bij de rechterlijke autoriteit die het tappen ondenverpt aan toetsing. hi
het geval de gewenste cointinmicatie onderschept is. ot- indien de tapvordering achterat-
afgewezeti wordt. dieiit het opsporitigsgericht tappeti direct beeuidigd te worden.

GEVOLGEN VOOR FCA
Opgenierkt dient 11Og te worden dat met de iinverkingtreding van de Onuiibuswet tegelij-
kertijd de reikwijdte van artikel 605 FCA ingedatiid wordt. Het tweede gedeelte vati het
bewziste beschemiingsartikel spreekt nu niet ineer vati 'elke conliminicatie; inaar wordt
enkel van toepassing geaclit te zijn op 'radioconumulicatie' 0111 eventizele overlap illet
bepalingen uit de Onmibuswet te voorkonien. Het tweede gedeeke van het artikel 605
FCA ziet er na wijzigitig grotendeels als volgt uit:

(.. -) No perso,i itot beitig .tittliorize,i by tlie se,ider sli,ill i,itercept clity rmlio co„,1,1,1,Iic,itio,1 ,1,1,1  di,•tille Or
pill,lis|, t|,e existe, ice, co,ite,its, sill,stalice, plirport, effe(t, or me,z,ii,te of site|i ititercepteil coittittit,tic,itioit to ,119

pasoil.
562

4.7   ECPA 1986

Op 21 oktober 1986 wordt de Electrotiic Coiiwituiicatiotis Privacy Act (hierna: ECPA) tot
wet verheveii. De ECPA wijzigt de 011111ibuswet op diverse onderdeleti en breidt563

laatstgenoetiide wet tiit tiiet eeti tweetal nieziwe atilelitigeti oin tot een betere a te111111itig op
de ondemissen ingrijpetid gewijzigde teleconunitiiicatieonigeving te konien. De Onitiibus-
wet dient op eeti aantal plaatsen te wordeti gewijzigd 0111dat de bestiiatide regelgevitig zicli
1011ter uitstrekt tot draadgebotiden eli 111011delilige cotilmimicatie, terwijl iti steeds grotere
tiiate elektrotiische cotimiunicatie en radiocotimizitiicatie iii zwang konieti. Moderne

56(  Scott v. Uilited States, 436 U.S. 128, 98 S.Ct. 1717, 56 L.Ed.2.d 168 (1978). Zie roor ineer intonnatie
revens Lafave e.a. 2000, p. 284 en 285.

561    Vergl.  LaFave  e.a.  2(» ).  p.  267.

562 10(, Stat. 1848. P.L. 99-508, 'Unauthorized Publication of Conuitioiications: sectioti 61)3.
Radiocoimmuiicatie lijkt door de doorger·oerde wijziging eeti stanisapart karakter te krijgen. De cotiviititii-
catievonii wordt iliet bescheniid door de Otiltlibilswet, tilaar ontr·allgt pas stanitaire bescheniiing ilidieti de
cotilnitulicatie tiaast techizisch o,iderschept te zijti tegeliukertijd op een ongeoorloofde wijze 'opetibaar' ge-
makt  ·ordt door de derdepart . De gedachte achter het getimakte rerschil iti rechtsbeschemiuig ligt
waarschijnlijk iii het kit dat radioconiniunicatie via de ether J·erplaatst „·ordt, en dat de ether genmkkelijk
door een ieder afgeluisterd kali warden, zonder buzondere inspantiing. Dit laatste kati niet gesteld warden
vati draadgebotiden et, 1110,idelitige co,imnoiicatie.

563    lot) Stat.  1848, P.L. 99-508,  An act to mitend  title  18,  United  States Code, with respect to the iliterceptioii
ofcertain coniniwlications, other fonils of surveillance, and for other purposes.
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telecotillinmicatievornien zoals Internet, e-niail, farverkeer, draadloze en 11iobiele teleti,nie
valleti 11iet onder de reikwijdte vaii de Otimibiiswet die nog volledig geent is op de tele-
cotilinzinicatieoixigeving eind jareti zestig. Imniddels cotiinmniceren diverse personen al lang
niet tiieer via de vaste telebon, nwar verstltreti op steeds grotere schaial eii over steeds

grotere alitaliden elektronische postberichten  van  en tiaar netwerkcoinpitters ot-stziren  illet
behillp Vall elertroi,ic page,s (beepers) bepaalde elektronische signalen of codes door die door
dezelfde apparaten van ontvaligende partijeti iii klare tekst oingezet kati worden. Bovendien
telefoiieert inen iii steeds nicer gevalleti onalliankelijk waar nien zich ophoudt met niobiele
telefoons  of teletotieert  111en  iii  hilis  of- bedrijt- met draadloze telefoons in plaats  vm de vaste
kabelteletooiis. Ook treden steeds ineer tiietiwe aalibieders van telecotimiiniicatietietwerken
eti teleconlinunicatiediensten toe op geliberaliseerde telecotimiunicatieniarkt die niet meer
op eeti lull gezet kimnen worden niet de traditiotiele teleconllizzinicatieaalibieders. 0111
nietiwe teleconuminicatievornien en -techilieken te voorzien van ellige wetteluke bescher-
inilig eti daaniaast opsporingsilistalities de 1110gelijkheid te bieden op basis vati regelgeviiig
op een eli ctieve wijze de inliozid vati conununicatie bintieti een ttirbulente telecotilliiuni-
catieoingeving te achterhalen beshiit de wetgever de tapregels uit oude 011111ibitswet te
111odeniisereli.

Tevens houdt de ECPA rekening illet (le ontwikkeling, dat steeds illeer coillilitinicatie
elektronisch opgeslagen wordt door tietwerk- of diensteilaanbieders. Zo voniit een zogelie-
ten Electronic Conmninication Service (ECS) een tralismissiedienst, die erop toeziet dat de
door haar afgewikkelde teleconmizinicatie de juiste eindbestetimiilig bereikt.564 0111 dit
transmissie-, overdrachts- of teleconununicatiedoel te bereiken is het doorgaans noodzike-

1Uk, dat bepaalde telecotimizinicatie korte tijd elektronisch opgeslagen wordt. Deze tijdelijke
opslagperiode kati zelfs enkele inaanden bestrijken.565 Naast deze VOIlll Vall gegevensopslag
gerelateerd aan de afwikkeling vati teleconlinitnicatie, bestaan er bedrijven die prof-essionele
opslagdietisten  aanbieden  am  eitidgebntikers.  Personen of bedrijven kerieli ervoor kieze11
opgehaalde of ontvangen conitiiunicatie als 'back up' op te slaan op de daartoe bestetiide
opslagcoinpitter  v:Iii  een  zogeheteii  Remote Conipitting Service  (RCS).'66
Oni eindgebruikers en/ofabonnees van netwerkconiputers nieer zekerheden te geveti tegen
nietiwe opslagvonnen, werpt ECPA illet de artikelen 18 U.S.C. §§ 2701-2710 een aaiital
gedragsregels voor opsporingsdiensten en opslagdieiisten ten faveure van de privacy vati
eitidgebruikers en/ofabonnees op.

56-

364    Zie  voor  nieer  infortilatie  over het begrip ECS-dietisteti,  S.  Rep.  No.  99-541   (1986),  reprilited  iii  1986
U.S.C.C.A.N. 3353,3568; Zie tevells FTC ,·. Netscape Conitminications Corp., 196 F.R.D. 559, 5(*)
(N.D. Cal. 21 M )(I); Bohach r. Cir· · of Reno, 932 F. Slipp. 1232, 1236 (D. Ner. 1996); Uilited States v.

Mtillita,  992  F.ld  1472,   1478  (9th  Cir.   1993).  Sega  Etiterprises  Ltd. v. MAPHIA.  948  F.  Slipp.  923,930-
31 (N.D. Cal. 1996); State Wide Photocopy ,·. Tokai Fin. Sen·s. Inc., 909 F. Supp. 137, 143 (S.D.N.Y.
1995); Crowley \. C>·bersource Corp., 166 F. Supp. 2d 1263,1270 (N.D. Cal. 2(*11)

56:  Zie voor aatinilletide ititomlatie over RCS-dietisten, H.R. Rep. No. 99-647, at 22 (1986).
566 Zie S. Rep. No. 99-541 (1986), reprinted 811986 U.S.C.C.A.N. 3553,3557

56-  De regels vornieti het zogeheten opslagregitiie: het witenstel vati regels die niet naiix bij gespecialiseerde
derdepartijeti (providers) opgeslagen e-niail tracht te beschemien. In onderha\·ige midie u·ordt ititslititetid
it gegaaii op de regels buinen het stronieiide gege\·etisreginie: het satiienstel ,·an rechtsregels die betrekkuig
hebben op het swaR·orderlijk otiderzoek vmi telecolimiuilicatie eii verkeersgege\·eils.
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4.7.1 ECPA-begrippen

INTERCEPTIE
Artikel 18 U.S.C. § 2510 wordt op een aatital ptinten aatigepast door de ECPA. Zo wordt
het begrip 'iliterceptie' op een zodatiige wijze aaligepast dat het begrip imast motidelinge 61
draadgebonden comminicatie ook elektronische conmizinicatie gaat oinvatteii. Het gewij-
zigde wetsbegrip wordt als volgt onischreven:

I,itercept ittea,ts tile miral or otlier cialitisitioit of tile coittelits of mly ttire, electro,lic 01· or,il co,Ii,imiticatioll
t|irotig|i t|te tise of aily electroitic, tited,atiiall, or otlier det,ice. 568

Door deze aailpassing hoeft interceptie nu niet alleen nicer toe te zien op het achterhalen
van de menselijke stein, maar kzinneti ook elektronische signalen onderschept wordeti.
Naast deze vemiiiiiing van het interceptiebegrip wordt de reikwijdte van het wetsbegrip
draadgebotiden coinniunicatie beknot oni overlap inet het nieuwe wetsbegrip elektrotiische
conniiunicatie te voorkoinen. Hiertoe wordt de bestaatide defitiitie van het begrip amige-
vuld met de clatisule 'elke aitditieve overdracht', waarvan de betekenis tenig te vinden is iii
liet nietiw ingevoerde artikel 18 U.S.C. § 2510 onderdeel (18):

41 tr,ilisfer coittaitti,ig tile litti,imt  i,oice ,it miy point bettire,1 micl  itictitili,19 the poi,it of origi,1 ,111<1 tile poitit of

rea*tio,7.
569

Daarniee wordt duidelijk dat het bij atiditieve overdracht dient te ga:Ill oni overdracht van
de izienselijke steni. Dit is vereist bij draadgebonden conmitinicatie, maar gaat niet op iii het
geval vali elektronische cotimittnicatie. De ilieuw opgenonien zinsnede 'iii whole or in part
(...)  by the aid  of wire, cable, or other like connection' biedt de betiodigde ruitiite 0111
dienovereenkonistig illobiele teletonie en bepaalde satellietcointiizinicatie onder het begrip
draadgebonden coimiwiiicatie te laten vallen. In de toelichting van de Senaat op het wets-
voorstel wordt hierover het volgende opgeinerkt:

'The coiiibi,ied effect  (...)  is to clarify that the terni  'Ifire  conlliiuilication'  nieans the
transfer of a coniniuilication zi·hich inchides the hi,nian zoice itt sonic point. (. . .) Thus, a
Bire coniniwlication enconipasses the  ·hole of a voice telephone tralisiiiission er'en if
part  of-the  tralisniission is carried br fiber optic cable  or  bj' radio  - as  in  the  case  of cellular

telephones and 1011g distance satellite or micro ·ave facilities.  The conversion of a voice
signal to digital forni for purposes of tratismission does not render the conuiimlication
non- ·ire. The temi 'rrire cotilliiullication' includes existing telephone ser\·ice, atid digi-
tized Coillilluilications to the extend that they contain the hutiian voice at the point of
origin, reception, or soizie point between. 9570

DRAADGEBONDEN COMMUNICATIE
0111 het wetsbegrip draadgebonden conlinunicatie te laten finictioneren iii de ingrijpend
vermiderde telecoimiitinicatieonigeving wordt het begrip uiteindelijk als volgt gedefinieerd:

Wire co,111,1, ticatio,1 1112,1,15 miy mir,il trailsfer il,ade  iii 11,1,012 or iii part tlirmigli  the t,se of facilities for tile
tralls, Ilissio, i of coltilmillicatiolls  by the  aid  of litre, wl,le,  or otlier like colittectioli bettlie,1  tile poi,it of origi, i

568 ECPA 1986.
569  Idelli.

570  S. Rep. No. 541, 99m Cong., 2ND Sess. 1986, P.L. 99-508, Seinte Report Gudician· Conniiittee) No. 99-
541, Oct. 17,1986.
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a, id  tlie  poi,it of receptioll,  i,whidi, ig tlie ilse  ofs,id,  co,i, tectim,  iii a stritdii, ig station.,#intislied or operated by
aily perso,1  eitg,iged  iii prot,idi,W or operati,ig stidijacilities for tlie trails,1,issio,i of niterstate orjoreigli coill,im-
iliciltio,is Or co,111,litiliciltio,ts , cti,ig i,tterst,ite or fore$, coim,terce mid st,di ten,1  i,iclitdes miy electrottic
storage of sitdi co,1,1,1,1,ticatimi. tmt stidi tem, does ilot i,ichide tlie radio portimi of a cordless teleplio,te
coilt, 111,11icatioll t|tat is trillts, ttitted betit,ee,1 t|le cordless telep|to, le |l,litilset Litid t|te bitse ilitit. 571

Wat logischerwijs uit de definitie van het begrip draadgeboiiden coninitinicatie volgt, is het
feit dat draadloze conitininicatie er 11iet onder valt. Met deze teleconmilinicatievomi wordt
gedoeld op de radio-elektronische verplaatsing van de inenselijke stein tussen basisstation en
draadloze telefoon. De strafwetgever gaat er van uit dat deze teleconinitinicatievorni zonder
al te grote inspantiing relatiet- eenvotidig door personen onderschept kan worden en daaroin
geen wettelijke beschenning verdient. Dit ligt anders bij 1110biele (111obiele) telefonie onidat
deze teleconitininicatievonii zich niet eenvoudig laat onderscheppen.572 Uit de aangepaste

definitie van het begrip draadgebonden conitiitinicatie volgt dat deze conitinmicatievorni
evenzeer conunwiicatie in elektronische opslag oiiivat. Een voorbeeld daarvan is een voi-
cemail bericht opgeslagen op de server vali een provider. Het begrip 'elektronische opslag'
wordt oniscllreven door artikel 18 U.S.C. § 2510 onderdeel (17):

a,iy  tei,tpor,iry,  ititenitecticite  stor,ige  of ,1 11,irc or elect,vitic (0111,11, lic,itioil  iticideilt,11  to  tlte  electroilic t,·,1115,11is-

sio,i tliereof; illid aity stor,ige of stid, coill,litiliicatioil  by i111 electrottic co,ii,itiliticatioll sen,ice for vitrpose of
b,icktip protectioit of stich coill,Illuticatio,1. 573

Men zou kuimen stellen dat het eerste gedeelte de situatie vortlit waarbij de teleconiimini-
catieroute nog niet heleniaal afgerond is en inhotidgegevens tijdens de routering ervali
kortstondig op een bepaald punt binnen de infrastructtlitr opgeslagen zijn ten behoeve van
de elektronische informatieoverdracht. Deze vonn van tijdel ke gegevensopslag heeft alles

niet de werking van teleconmizinicatiesysteinen te niaken:74 Zoals gezegd vornit door een
eindgebruiker nog niet elektronisch opgehaalde voiceniail een voorbeeld van t delijk

575opgeslagen conmiunicatie ex artikel 18 U.S.C. § 2510 onderdeel (17).

Ook e-tiiail kan in afwachting van een ophaalhandeling tijdelijk op servers van de transmis-
siedienst (e-iiiail server) opgeslagen worden. Deze opslagvorni valt echter niet onder het
begrip draadgebonden conuminicatie onidat het niet gaat 0111 de verplaatsing van de inense-
lijke stem, niaar 0111 het transport van elektronische gegevens. E-iiiail valt onder het nieuwe
begrip elektronische conitininicatie, waarover later nieer. Op deze plaats kali alvast opge-

5-1 ECPA 1986.
572  S. Rep. No. 541,992, Cong., 2ND Sess. 1986, P.L. 99-508, Senate Report (judiciary Coninzittee) No. 99-

541, Oct. 17,1986
5-3 Itky//.
5-4     hi  re  Doubleclick  1170. Privacy Litigation,   154  F.  Supp.  2d  497,  311-12  (S.D.N.Y.   2001),   is  door de recht-

batik o ·em'ogeti dat cookies (op thitiscoiiipitters \·an ehidgebn,ikers opgestageti itionniatie over webpagitia-
bezoek 5,·elke wordt terliggestlitird wantieer eeti euidgebruikel opnieuw de betreffende webpagitia

bezoekt), b,liten de definitie vati het begrip elearmur stonge Idleti eii boger·olg bititen het bereik ran de
ECPA ,·allen. Het beaefi hier \'olgetis de rechtbatik geen kortstondige opslag, niaar kiw-tenn midetter oil
plaititifls' h,mi  /rit,cs.

5-5 Deze stemberichten dieneti dan wel door een coniputer van een teleconmizillicatieaanbieder ten behoeve
vali het transport van teleconiniunicatiegegevens, en niet door een eigen atinroordnwchille (als L'erletigstuk
ran de thitistelef0011) opgestlgen te zijii. Laarstgenoeiiide opslagvariatit valt niet otider her begrip draadge-

botiden conmiunicatie en valt buiten de reikwijdte van de ECPA.
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nierkt worden dat evenals draadgebonden communicatie ook elektronische conuikimicatie
tijdelijk opgeslagen kan worden tell behoeve van de afwikkeling van teleconmittilicatie:

'A  copy of a cotimiunication is in "electronic storage"  only if it  is  a copT· of a coniniuni-
cation created at an interniediate point that is designed to be sent on to its final destina-
tion. For exatiiple, e-mail that has been received by a recipient's senice provider but has
not yet been accessed by the recipient is iii "electronic storage." See Steve Jackson
Ganies, Inc. f-. United States Secret Senice, 36 F.3d 457, 461 (Sth Cir. 1994). At that
stage,  the  copy  of the stored cotimiunication exists  only  as a teniporan·  alid  interniediate
nieasure, pending the recipient's retrieval of the conmiunication from the service pro-
vider. Once the recipient retrieres the e-iiiail, however, the coninizinication reaches its
final destination. ,5-6

Opgeslagen, nuar nog 11iet door de geadresseerde elektrotiisch opgehaalde e-iiiail wordt (iti
afwijking van voiceinail) niet beschennd door het stroinende gegevetisregitne Cartikel 18
U.S.C. § 2510 e.v.), niaar door het niet mitider waarborgen onivatte opslagreginie, be-
staande uit de ECPA-artikelen 18 U.S.C. §§ 2701-2710. Artikel 18 U.S.C. § 2703 bepaalt
iii dit verband:

2703.  Reqi,imitelits for got,ent,Hel,t,11  (ircess

(,t) CONTENTS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN ELECTRONIC
STORAGE.
--A got,en,itielital e,itity „,ay reqi,ire tile disdost,re by a proi,ider of electroitic colit,litillicatioll sen,ice of tile
cotite,its  of ,112  electroilic co,1111,11,1ic,itioil. tlicit  is  i,1 clearoilic storage ill ,111 elect,·ollic coill,Itiliticatiolls syste,11 for
0111 |,ti,idreci mtil eig|,ty days or less, 01117 pitrs,ia,it to a 11',imi,it issi,ed ti,ider t|te  Feder,11 Ritles  of Cri„111,411
Proceditw or eqitit,cilmit St,ite  18 USC App. tivrrmit. A go,•enitite,it,il e,itity tii,iy re,litire t|te clisdositre by (1
provider of electro,tic cot,1,1,11,ticatimis sen,ices Of tile colite,lts of alt electroitic co,11,1,11,1ic,ttio,i tli,lt ll,ts bee,i iii
electrollic storage ill ,1,1 elearo,lic cot,1,11,1,licatioils syste,„ for Ii,ore  tli,111 01,e liti,id,ed ,111,1 eiglity days l,y tlie

11ie,ilis  (11,(titable ti,ider slit,sectioti  (11)  of tllis sectio, i.

Naast getioeinde vorni vali tijdelijke opslag vati e-iiiail, gerelateerd aan de transinissie vali
elektronische gegevens, bestaat er de opslag van afgewikkelde telecoxiuminicatie op initiatief
vati eindgebruikers, bijvoorbeeld voor het waarborgen vati de beschikbaarheid van bepaalde
gegevens. Daartoe worden grote opslagsysteiiieti beheerd door gespecialiseerde en voor het
algeniene publiek toegatikelijke opslagdiensteii, te weten de Remote Coniputing Services
(RCS).  Eindgebruikers  kunnen  op eigen initiatief gel}ruik inaken van deze gespecialiseerde
opslagdiensten. Indien de geadresseerde ervoor kiest de otitvangeti e-mail te bewaren op de
server van zijn provider, dan vornit het e-niailbericht niet latiger tijdelijk opgeslagen cotii-
1111111icatie: het elektronische bericht vornit ilimiers niet latiger conmiunicatie in te,Npom,y,
intemiediate   storage   . . .    i,ia'de,ital   to    - . .    elearonic   trans,itission:'. Er dient   dan   aangesloten   te
worden bij het opslagreginie ex artikelen 18 U.S.C. §§ 2701-2710. Artikel 18 U.S.C. §
2703 bepaalt ten aatizien van deze opslagstatus het volgende:

(b) CONTENTS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS INA REMOTE
COMPUTING SERI'ICE.
--( t)  A got,ent,i,elital  elitity 1,1,17 req,ii,r a prm,ider of reitiote coit,pittitig  sen,ice  to disclose  tile (mitelits  of miy
electrollic co,Imlititicatioli  to 1,4,id, tltis p,lntgrapli is ,linde  applical,le by paragrapli (2) of this stilisectimt -(A)

5-6  CCIPS-rapport 2002, p. 86-87.
57- Zie bijvoorbeeld Fraser r. Nationwide Mut. his. Co., 135 F. Supp. 2d 623, 635-38 (E.D. Pa. 2001); H.R.

Rep. No. 99-647, at 64-65 (1986).
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it'itholit  reqllired liotice to  the stibscriber or atstoilier.  if tlie got,enmiellt,11 e,itity obt,li,ts 41 tifirrii,it iss, tet| wider
the Fecler,11  Rtiles of Cri,ititial  Proceillire or eqi,il,alelit State it,an·,ilit; or (B) 1,ith prior tiotice fro,1, tlte
got•enmietital etitity to tlie stil,sail,er or aisto,i,er if the got,enn,teitt,it eittity-(i) tises ,iii ild, Iti, tistratit,e st,bpoe,w
<ititlio,izect hy d Fecler,11 or State st,ititte or ,1  Feder,il or St,ite gr,11td jitry sid,poeit,1, or (ii) obt,ti,is a cotirt oriler
for stich disclost,re wider s,il,sectio,1 (d) of tltis seaio,i: except tli,lt del,iyed I,otice „,dy be git•e, i pilnt,illit to

sectim,  2705  of tl,is  title.
(2) P,ir,tgr,iph 4 1) is (ipplic,it,le lidth respect to ,1,ty electrottic co, 11,11,1,tic,itioils t|wt is |iet,1 or 1,1,lititailied ott tlt,tt
sen'ice-
(A) 0,1 belwlf of. •t,id receit,ed 1,y „te,1,is of elearonic tralis,„issio,1 »,1 (or created by „tealls of colltpliter
processilig of m"ilit"tic,itioits  receit,ed l,y „,e,uis  of electro,tic  tralistitissio,t fro,1,), a stil,scrit,er or aisto,lier of

sticli relitote coitiptititig sewice; ,111il
(B)  solely for  the  1,21,1,ose  of proi,iditw stor,ige  or coltipitter pivcessittg sen,ices  to  st,di  stibsc,iber or aisto,Iier,  if
tlie  provider  is  ,iot inttl,orized  to access  tlie co,itelits  of a,Iy st,il,  co,mittit,icatioits for pit,poses  of prot'iditig ility
sen,ices otlier tlwi storage or co,Iiptiter lirocessi,ig.

MONDELINGE COMMUNICATIE
Naast wijziging van het begrip draadgebotideti coiziniunicatie wordt het begrip liiondelinge
cointininicatie gewijzigd. Het betreft hier slechts een fortiieeltechnische wijziging. Het
begrip wordt zodanig aangepast dat het iliet tegelijk elektronische c0111111unicatie kan gaan
onivatten. Het begrip hoeft geen itiliotidelijke wijziging patigezien het oude Onlijibitsbegrip
voldoetide tecliniekonafhatikelijk getorniitleerd is. Artikel 18 U.S.C. § 2510 otiderdeel (2)
k011it er na wijziging als volgt uit te zieii:

0,·,11 co,mmmic,ltio,1 111£,1,15 4111y co,mmi,tic,itio,1 tittered by a perso,1 exltibiti,ig a,1 expectatio, 1 th,it stid,
coiti,mi,ticcitio, 1 is ilot sill,jea to i,tterceptio,1 211,der cimmist,ttices ji,stirillg sticli expectatio,i, b,it st,cli temt does

tiot i,tch,de a,ty electroitic cot,nint,ticatio,1.
578

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Het wetsbegrip elektrotiisclie cotinimnicatie is bintieii het stroniende gegevensregilile
opgenoinen 0111 otider alidere elektronische (post)bericliteii bescherniing te biedeti tegen
illegale taphalidelingen en opsporingsilistatities de 1110gelijkheid te bieden deze conuntitiica-
tievonil onder strikte voorwaarden te onderscheppen. Ook fax- en telegraafverkeer wordt
onder de nietiwe wet aangenierkt als elektronische conmituiicatie. Artikel 18 U.S.C. § 2510
onderdeel (12) onischrijft het begrip elektronische conlinuilicatie als volgt:

electrollic colit,littiticatio,1 Itte,lits mly trillisfer of sigits,  sigit,tls, ti,iti, lg, ill,ages,  sot„ids,  datil, or i,itelligetice of
miy 11,ititre trililslititted iii Ii,liole or iti p,1,1 by (1 11,ire, rci,lio, electmii,lg,ietic, pliotoelectro,iic or pliotooptic,il
syste,11 tli,lt afects i,tterstate orforeig,1 foi,mierce, Init does ilot i,tch,de ---

A.  tlie r,idio po,li011 of a cordless teleplimie cot,1,11,micatimi tliat is trmis,ilittecl beti,Te,1 tlie corilless
telephotte lia,tilset Ii,id tile b,ise it,Iit:

B. ctity 11'iW Or Ord  01111111lltialti011;

C.  mly colli,littilicittioil illitile tlirotigli (1 to,le-o,tly pagitig det,ice, or
D.  .lity  co,in,miticatimi from,1   18  USC   3  1  17   tracki,ig  det,ice  (as   defi,tecl   itisectio,1   3  1  17   oftllis

title).

5-8    ECPA  1986.
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De definitie is erg ruilii en kati worden besteinpeld als een vatignetbepaling. In de toelich-
ting van de Senaat op het ECPA-wetsvoorstel wordt het volgende over de strekking van het
nieitwe begrip opgeinerkt:

'As a general rule, a conmiunication is an electronic conuiiunication protected by the fed-
eral  wiretap law if it is not carried b\· sound waves and  cannot fairh' be characterized as
containing the hunian voice.'579

De ECPA staat het toe dat elektronische comnimiicatie door een ieder getapt wordt, wan-
neer deze als readily accessible to the getteral pitblic aangeiiierkt kan worden. Een voorbeeld
daarvan voniit een chatsessie. Tijdens een zodanige online forum wisselen Internetgebrui-
kers in een zogeheten chatbox elektronische berichten met elkaar uit.580

4.7.2 Radiocommunicatie

Uit de toelichting op de nieuwe wet kan afgeleid worden dat mobiele telefoilie als een vomi
van draadgebonden coinnizinicatie bestenipeld wordt.581 Mobiele telefonie geniet onder de
ECPA bugevolg dezelfde beschenning als vaste telefonie. Dit geldt niet voor draadloze
telefonie. Net als niobiele telefbnie behoort draadloze telefotiie tot radioconuntinicatie.
Onder draadloze telefonie vallen volgens de wetgever telefoongesprekken gevoerd niet een
mobiel eindapparaat (handset). Een zodanige 'handset' is gekoppeld  aaii  een vast  basistation,                   
dat weer verbonden is niet het vaste telefoonliet. Ttissen de 'handset' en het vaste basissta-        tioii - welke toebehoren  aan  66n eli dezelfde eindgebruiker - worden AM  of FM radiosig-
nalen uitgewisseld. In het geval van draadloze telefonie wordt radioconinizinicatie door het
vaste basisstation technisch omgezet in draadgebonden conmitinicatie waarna de cointnuni-
catierotite via vaste kabels vervolgd wordt. Het radiogedeelte vaii het telefoongesprek
(draadloze route) wordt niet beschemid, althans niet in het geval van draadloze telefonie.
Het telefoongesprek wordt wel beschernid vanaf liet nionient  dat  de cotimizinicatie afge-
wikkeld ofvoortgezet wordt via het vaste kabelnetwerk:

'Because coniniunications niade on sonie cordless telephones can be intercepted easily

11 ith readily available technologies, such as an AM radio, it  -ould be inappropriate to
111ake the interception ofsuch a coiimittilication a criiiiinal offence. The wire portion ofa
cordless coiiiniunication reiiiains fully covered, hoz,-ever. ,582

Mobiele telefollie, inclusief het radiogedeelte, valt vreenid genoeg wel onder het begrip
draadgebonden conlniuilicatie.583 Net als bij draadloze telefo11ie, wordt er in het geval van
11iobiele telefonie gecotilliituiiceerd tussen 'handset' en basisstation. Eeii verschil vortiit de

5-9  S. Rep. No. 541, 9921 Cong., 2ND Sess. 1986, P.L. 99-508, Senate Report (litdician· Conlniittee) No. 99-
541, Oct. 17,1986.

580 United States v. Charbonneati, 979 F. Supp (S.D. Ohio 1991. In deze zaak oordeelt de rechtbank van

Ohio  dat de verdachte  geeti redeluke  privacyverwachthig  koii  hebben bu  een  door hem geparncipeerde
chatsessie waarin hij indirect tegen een undercoveragent verklaarde in het bezit te zijn van kinderponiogra-
fie. 'Indirect' doordat de undercoveragent niet actief deelnani aan het elektronische 'gesprek', doch als
obsen·ant in de chatkanier elektronisch aanwezig ohvel  ingelogd  was en daarmee passief deehiani  731  het

gesprek.
581  S. Rep. No. 541, 996 Cong., 2ND Sess. 1986, P.L. 99-508, Senate Report (judiciary Committee) No. 99-

541, Oct. 17, 1986.
582  S. Rep. No. 541, 990 Cong., 2ND Sess. 1986, P.L. 99-508, Senate Report (ludiciary Comniittee) No. 99-

541, Oct. 17, 1986.
583  S. Rep. No. 541, 990 Cong., 2ND Sess. 1986, P.L. 99-508, Senate Report (Ii,dician· Coniniittee) No. 99-

541, Oct. 17, 1986.
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onistandigheid dat iii het geval vali iliobiele telefonie de liandset van een bepaalde eitidge-
brttiker signalen uitwisselt inet een willekezirig basisstation (telefoonpaal, zendmast) van een
netwerkbeheerder, en niet zoals bij drudgebondeii telefonie, met het eigeti locatiegebonden
hoinestation (telefoontoestel, basis) hi huis dan wel bedrijf. Bij mobiele telefonie kati de
eitidgebruiker grotere geografische aRtanden overbruggen en zal het radiogedeelte vati het
telefoongesprek doorg:lans groter zun dati bij draadloze telefotiie, dat tiieestentijds beperkt is
tot hitiselijk gebruik. Het risico op verlies van vertroziwelijklieid lijkt bij niobiele telefonie
op het eerste gezicht vele ixialen groter te zijii. Toch ineent de Anierikaatise wetgever dat
laatstgenoeinde teleconitiiunicatievortn nieer beschenning verdient. De wetgever huldigt de
opvatting dat niobiele telefonie niet zonder techtiische hispanning af te tappen valt, wat wel
het geval is bij draadloze telefonie. Daarniee is de privacygevoeligheid vati mobiele telefonie
kleitier dan draadloze telefonie, ongeacht de afitand van het radiogedeelte. Niet de a tatid
van het radiogedeelte, maar de privacygevoeligheid van radiosignalen bepaalt de 111ate van

rechtsbescherming:
'Cellular technology, because it is more complex, is niore di cult to intercept than tradi-
tional niobile  telephones;   (.. .) Cellular telephone calls  can be intercepted by either
sophisticated scanners designed for that purpose, or by regular radio scanners modified to
intercept cellular calls. ,584

Deze zieliswijze kan overigens vanuit verschillende invalshoeken bekritiseerd worden.
Zowel draadloze als inobiele telefoongesprekken worden iii ivhole or iii pa,r 4ewikkeld over
een vast telefoonnetwerk. Bovendien betreft het in beide gevallen - ondailks eventuele
digitaliseritigtechnieken - de verplaatsing van de hiti,ian voice.
Bij draadloze telefonie wordt nornialiter een veel kleiner gedeelte van een telefoongesprek
over elektroniagnetische golven gedragen.585 Men zou in dit licht kiinnen stellen dat de
tapkans, bezien vanitit de af te leggen cotimiunicatierotite, bij draadloze telefonie over het
algeineen vele nialen kleiner is dan bij het gel)ruik van niobiele telefoontoestellen, waar het
grootste gedeelte bestaat itit radiocomillunicatie. Bovendien kunnen beide comtmniicatie-
vortiien - we spreketi eind jaren taclitig - op dezelfde teclmiek gebaseerd zijn. waardoor het
geniaakte verschil in rechtsbeschertilitig 1110eilijk te rechtvaardigen is.586 Uit de literatuur
blijkt dat het geniaakte onderscheid in rechtsbescherniing veniioedelijk te niaketi heeft
gehad niet het kit dat de mobiele telefoonindustrie in de jaren tachtig een intensieve lobby-
canipagne voor rechtsbescherming vati mobiele telefonie gevoerd heeft.587

Oncler de ECPA wordt radioconmiunicatie over het algemeen als readily accessible to the
Ze,te,al ptiblic aangenierkt,  tenzij voldaan is  aan 66n  van  de vijf specifieke uitzonderingssittia-
ties of het 0111 inobiele radiocotilliiunicatie gaat. Artikel  18 U.S.C.  § 2510 onderdeel (16)
bepult het volgende:

584 Idelit.

585  FJ. Meyer, 'Doti't Touch that Dial: Radio Listenitig wider the Electrotiic Conlmimications Privac)· Act of
1986', New York Uiti,ersity Liti, Ret,ieiv,  1988,63 N.Y.U. L. Rev. 416.

586
Zie bijvoorbeeld T.R. Rabel, 'The Electronic Conwiuilications and Privacy Act: Discrinihiatory Treat-

nient for Similar Techtiology, Cutting the Cord of Privacy',10/1,1 AL,rs/2,111 L,11, Ret,teiv, 1990, 23 J Marshall
L.  Rev. 661.  Deze aute,ir stelt onder itieer dat iliobiele telefoongesprekken net zo eenvoudig zijn af te 1,16-
tere,1 als de radiocotimiztnicatie tusseti handset en basisstation (draidloze teletonie) en oni deze reden
gelijkwaardig bescheniid Zouden nioeten \\·orden onder de ECPA. De alitelir tioetilt eell aantal technische
rapporte11 ter onderstei,ililig vati zijn jiiridisch-teclitiisch betoog. Zie ook Me ·er 1988. Deze auterir betoogt
ill zijn artikel dat draadloze en niobiele telefonie beide radioconmiunicatievornien zijn die vanitit rechnisch
oogpunt midily aarssible zijn voor her algemene publiek.

58-  MeA·er 1988.
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Re,idily accessible to t|te getter,11 ptiblic'  mealls, 11,itli respect to ,1 r,idio co,imt,t,licatio,1, tlitit stidi (0111,11,1,1ic,i-
tioii is trot -

A.  saa,I,bled or e,laypte,1
B.   tr,ti ts,1,itteil lisilig it iodil l,ltiol l  ted li ti,it ies  ti,liose  esseliti,11 p,ir,t, Iieters  hm,e  beet,  i titl i liet,1 froi l i  tlie

pliblic itith tlie itite, itio, i of presen,i,w tlie p,ii•,icy of sticl, coill,11,1,lic,ltioll:

C.  canied 0,1 a st,b airrier or otlier sigiwl stibsidiary to 41 r,1,|io traits,itissio,i:
D. tralisillitteil m,er 41 colitilitillicatioli systelit prot,idecl I,y (1 colitili011 canier, Imless the (01111ilitilicd-

tioll is il to,te 0,tly p.lgi,tg systelit coltillitilliciltioli: or
E.    tr,11,31,titted  o,1 fre,lt,elicies  allocated  wider  part  25,  st,1,1„1,1  D,  E  or  F  of part  74,  or  part  94  of

tile   mles  of tile  Federal  Coiwmmicatio,is   Colitillissioll,  litiless,   iii  tlie  case   of  ,1  CO,11,1111,liciltioll
tral,sillitted  0,1  a freqttelicy  allocated  tilitier  p,in  74  tliat  is  tiot  exchisit,ely  allocated  to  brocidcast
citixiliciry sen,ices, t|te (01,1,1 iti,ticatiolt is a tilv-11'ily i,oice colitillitilicatioll by niclio.

4.7.3 ECPA-tapregels

Nu itit de vorige paragraaf is gebleken welke conuntinicatievonnen op basis van de nieuwe
wet beschernid worden tegen ongeoorloofde tappraktijken, wordt op deze pluts ingegaan
op de belangrijkste regels die deze bescherniing voor een groot deel realiseren. Het ititer-
ceptieverbod is onder de ECPA nog altijd terug te vinden in artikel 18 U.S.C. § 2511
onderdeel (1), maar ziet naast niondelinge en draadgebonden cotilinunicatie toe op elektro-
nische co111111unicatie. Daartoe wordt in het artikelonderdeel op diverse plaatsen het begrip
elektronische conzinunicatie ingevoegd.

588

Onder de nieitwe wet wordt het zogeheten  Stcite  ef Ali,id-aiteru111 aangescherpt  oin  be-
paalde onsclizildige handelingen, zoals het noodzakelijkerwijs en steekproeligewijs testen vaii
netwerkfaciliteiten, waarbij door niedewerkers vali transporteurs tegelijkertijd op een onbe-
wuste ofwel onschiildige wijze ketinis wordt genomen van de ilihoud van de bepailde
c01111111111icatie, te beschernien en uit te slititen van stratbaarheid.

Tudens de bespreking van de 011111ibuswet is gebleken dat artikel 18 U.S.C. § 2511 onder-
deel (2) een liniitatieve opsoiluning geeft van bijna alle wettelijke uitzonderingen op het
algeniene interceptieverbod. Onder de ECPA worden deze wettehjke uitzonderingen
enigszins aangepast en uitgebreid. De bestaande ititzonderingen op het algeniene intercep-
tieverbod worden zodanig aaligepast, dat deze tegelijkertijd van toepassing zijn op de 11ieinve
coinniunicatievornien en nieziwe telecotimitinicatieaalibieders. Artikel 18 U.S.C. § 2511
onderdeel  (2)(a)0) bepaalt met zoveel woorden dat het niet onreclitliiatig  is voor een aan-
bieder van draadgebonden en elektronische conimunicatie, welke Eiciliteiten zun gel)ruikt
ten belioeve van de tralisinissie van de betreffende conununicatie, deze draadgebonden of
elektronische communicatie iii het kader van de norniale bedrijfivoering te onderscheppen,
openbaar te niaken of te gebruiken waimeer deze handelingen noodzakelijk zijn voor de
exploitatie en bescherniing van het eigen netwerk. Een aanbieder van draadgebonden en

588 Ook wordt het wedbegrip iviIMilly ven,allgen door bitaitimwily. De Senaat nierkt hierover het volgende op:
"The word 'intetitional' describes the niental attitude associated with an act that is being done on pilrpose.
(...)  At this point,  it is  itilportalit  to  note  that the  crime of interception under the Electroilic Coninitinica-
tions Privacy Act consists of the ilitentional acquisition of the contents ofa wire, electronic or oral 0011111121-
ilicatioll throigh the Lise of any electronic,  tiiechanical, or other device. Sonic groups which etigage 81
testing were concerned that the picking lip of the contetits of a coniniunication incident to those  tests
niight be coilsidered a crinie tinder Title III as aliiended b>· the Electroilic Coniniunicatioils Privac>· Act."
S. Rep. No. 541, 99m CoiK, 2ND Sess. 1986, P.L. 99-508, Seliate Report (ludiciary Conmlittee) No. 99-
541, Oct. 17,1986.
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elektroilische conunimicatie iiiag, zoals opgenierkt, in dit kader op een iticidentele en
willeketirige wijze controlecliecks ititvoeren.589 De beide uitzotideriiigssituaties waarin 6611
van  de  conmnuiicatiepartliers balitit de  draadgebotiden  of- mondelitige  cotillinulicatie  van
hun cotillininicatiepartner te (laten) onderscheppen wordt :iatigepast, zodat het tegelijkertijd
toeziet op elektronisclie conlinunicatie. hi het geval vaii artikel 18 U.S.C. § 2511 otiderdeel
(2)  (c)  kan het bijvoorbeeld  gaan  0117  een  undercoveragetit  of een  itu-ortiiant  die  beslitit een
tussen ziclizelf en verdachte te voere11 telefootigesprek of live gesprek te oiiderscheppen of
daarnaast  bepaalde e-niail  of faxberichten  te  laten  oiiderscheppen  niet  zijii  toesteininitig.  In
het gevalvati artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (2)(d) kan gedaclit worden aan de sit:uatie
waarin eeti privd-persoon zijn ofliaar eigen c0111111unicatie inet atidere privd-persotien laat
opnetiien  of vastleggeti.  Naast  aanpassitig  vati  de  bestaatide  uitzotideritigeti  op  het  ititercep-
tieverbod worden ili artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel 2(g)(h) een aantal ilietiwe uitzon-
deritigssituaties opgenonien. Zo is het, op basis van het voorgestelde artikel 18 U.S.C. §
2511 onderdeel 2 (g)0) toegestami elektronische cotimiunicatie te onderscheppen indieii de
betreffetide conniiunicatie wordt afgewikkeld via een elektronisch conwiunicatie systeem
dat zodatiig gecotifigtireerd is dat het readi4 accessible is voor het algemene pzibliek. Daaniaast
is liet, op basis van het voorgestelde artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel 2 (g) (ii) toegestaail
radiocotimitinicatie te onderscheppen indien deze cotiuiiunicatie overgedragen wordt:

1. door Mi st,itio,i betioetil i,oor liet .ilgelite,ze pitl,liel , of betrekkitig lie# op <01,1,1111,1ic,itie door
sc|iep,71,  iliegtitigeit,  i,oertitifeit  of persolle,1  ili  110Od.

2.   cloor ot,erliede,1, lia,idliat,i,Igclielisteli of plitwte co,11,11,1,tic,itiesystelite,1 (1„iii o.,11. politie m bra,id-
tieer) 11•elke t,rij toegatiketijk zij,11,oor liet alge,tte, te pail,liele.

3.      cloor   eeli    statioit   Jut   opereert   eli   coillittiliticeert   op   eeit   toegestaile  flrqttelitie   <1,111gel,Izell   t,oor

cillkite,trs  of illge,lte,le,Ilobiele  r,liliozellilers.
4.   cloor imitii,ititictitiesystelitei, 14111 tie madile efaeronazitical coiimnulication systetii

hi artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (2)(g)(iii) wordt bepaald dat het onder de ECPA is
toegestaan halidelingen te verrichten die verbodell zijii door artikel 633 vati de FCA ilit
1934. Deze uitzonderingsclatistile is opgetionien 0111 dubbele strafbaarheid te voorkoinen.
Indieti een individu de voorsclirifien uit artikel 633 FCA schendt kati zo eeti individu niet
nieer op basis van de ECPA gestrati worden. Daarnaast wordt in hetzelfde artikel met zoveel
woorden bepaald dat in het geval zich de bijzondere (ontheffing)situatie zoals neergelegd iii
artikel 705(b) FCA voordoet een individu ook onder de ECPA vrijgesteld is van etiige
strafbaarstellitig. Artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (2)(g)(iv) regelt dat interceptie toege-
staan is in het geval de tralisiiiissie van draadgebonden of elektronische conltlillilicatie
schadelijk is voor een conlmunicatiestation en de interceptie noodzakelijk is voor het
identificeren eti opsporen van de bron van hinder. Tot slot stelt artikel 18 U.S.C. § 2511
oiiderdeel  2   (g) (V)  illet zoveel woorden dat interceptie van radioconitiiunicatie door derde

conmiunicatiepartijen onderschept niag worden iii het geval de conitiiunicatie over dezelide
frequentie af ewikkeld wordt. Deze ilitzonderilig is opgenonien oni cotilliiunicatiegebmi-
kers te bescheniien tegeti, eii uit te zonderen van het algetiiene interceptieverbod wanneer
dezelfde freqtienties gel)niikt worden en de gebruikers eerst een bepaald radiokanaal illoeten
belitistereti  (of het  vrij  is)  alvoretis  het  betreffende  radiokatiaal  te  kittltien  benutten  voor
eigen conitinuiicatieafwikkelitig. Deze uitzonderilig gaat niet op indien de opgevaligen
radiocotillinulicatie beveiligd is.

589 Zie bijroorbeeld Admiis r. Sittiuiier, 39 F. 3d 933,933 (9th Cir. 1994) en United States v. Ross, 713 F. 2.d

389,392-93  (8th  cir.  1983).  Iii het kader ,·an  bepaald  reparatiewerk  (aan netwerkfaciliteiteti)  mogen frag-
tiienten vati draadgebonden ofelektrotiische cotimituiicatie rechtiisch opge\·angen worde,i.
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In artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel (2)(h)(i) wordt bepaald dat het toegestaan is een pm,
register often trap mid trace device te gebruiken in het kader van hoofdstzik 206 van de U.S.C.
Hier wordt verwezen naar de nieuwe Pe,i /Trace  Stanite op basis waarvan het onder bepaalde
voorwaarden toegesta:In is binnen strah,orderlijk verband toekonistige nummerinformatie
inet behulp van technische iniddelen (printapparaten) te verzamelen. Met het printen van
telefoonmitimiers is het niogelijk oni bepaalde contactilifonnatie te vergaren. Zo kali
achterhaald worden welke netwerknummers niet elkaar contact hebben. Zowel uitkoniende
als inkoniende numnierregistratie is niogelijk. Ook kan informatie over het t dstip en de
ding van gesprekken achterhaald worden en kali op basis van artikel 18 U.S.C. § 2511
onderdeel (2)(h)(ii) achterhaald worden of er een verbinding tot stand is gekonien (bel- en
stattisinforniatie).
Op basis van het genoeinde artikel niogen telecoiimiunicatieaanbieders teleconnininicatie-
pogingen registreren en controleren in hoeverre cotimitinicatie volledig afgerond is. Regi-
stratie vati bel- en statusinformatie is toegestaan ten 6veure van de beschertiiing telecoiillint-
nicatienetwerken of -diensten,  oin  daarniee  garatit te staan  voor een behoorlijke afwikkeling
van de conimimicatie (kwaliteits- en kwantiteitsgarantie) of ter beschenning van eindgebrld-
kers tegen fratide ofonbevoegd gebrtiik door andere eindgebruikers. 590

In het geval van vaste telefoilie is het bovendien 1110gelijk 0111 de voonioeinde tiiuimier-,
gespreks-  of statlisinforniatie te koppelen aan aboiweegegevens  die  beschikbaar en opvraag-
baar zijn bij telecommunicatieambieders. Op deze wijze kan het met het telefoonninimier
corresponderende woon-, werk- of verblijfsadres achterliaald worden en kati de gebruiker
(in ieder geval abonnee) geidentificeerd worden.

4.7.4 Strafvorderlijk tapkader

Naast de hierboven genoeinde uitzonderingen op het interceptieverbod wordt het straivor-
derlijk tapkader op enkele onderdelen aangepast. De strafwetgever kiest er voor 0111 met
betrekking tot elektronische coninizinicatie een aantal ahvijkende regels op te nemen.
Hieronder wordeii deze regels uiteengezet.

APARTE INTERCEPTIEBEVOEGDHEID
Artikel 18 U.S.C. § 2516, dat vati ozidsher de bevoegdheid van het opsporingsgericht
a appen (en het direct afluisteren) regelt, wordt zodaiiig gewijzigd, dat het voortaati eveii-
zeer de bevoegdheid tot het opnenien vali elektronische coinliitinicatie gaat otizvatten. Wat
opvalt is, dat de strafwetgever de bevoegdheid tot het opnenien van elektronische coiziiiiti-
nicatie iii een afzonderlijk lid opneenit. Hiennee wordt door de strafwetgever benadrukt,
dat voor het onderscheppen van elektronische coInnitmicatie afwijkende voorwaarden
gelden. Op basis van artikel  18 U.S.C.  § 2516 onderdeel  (3) iiiag elke attorney.for the got,eni-
1,1eitt een tapvordering met betrekking tot elektroilische comniunicatie bu een federale
rechter indienen en niag een dergelijke rechter deze vordering conform artikel 18 U.S.C. §
2518  honoreren. Het goedkeuringsniveati binnen het justitiele apparaat is lager dan draadge-
bonden cominunicatie. Bovendien kan elektronische coinnlunicatie in het geval van elk
federaal misdrijf onderschept worden terwijl het ondersclieppen van draadgebonden com-
niunicatie slechts bij een beperkt aantal federale niisdrijven geautoriseerd worden. 591

590   Op deze  nlaterie  zal uitvoerig ingegaail  worden  in  hoofdstilk  vijf vmi  dir boek.  In dat hooEistuk  staat het
strah·ordertijk onderzoek van verkeersgegeveils zoals dat tot wasdoni is gekonieti is in de Verenigde Staten
centraal

591  De lust rail suafbare feiten waan·oor interceptie van mondelinge eli draadgebonden commullicatie is toege-
staati wordt onder de ECPA overigens wel uitgebreid met een amital nieinve strafbare feiten.
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Artikel 18 U.S.C. § 2517, dat (hi het bijzonder) de bevoegdheid vati opetibaarniaking en
gebruik vali onderscliepte cotilliiunicatie door en tussen opsporingsilistalities regelt, wordt
zodanig gewijzigd, dat naast draadgebonden en motidelinge conununicatie ook elektroni-
sche conitiiunicatie onder het wetsartikel valt. Ook artikel 18 U.S.C. § 2518, dat in conibi-
natie met artikel 18 U.S.C. § 2516 van oudsher het strafvorderlijk kader voor interceptie van
draadgeboiiden en niondelitige conitiizinicatie vornit, wordt door de ECPA op een zoda-
nige wijze aangepast, dat de strafvorderlijke aftapbevoegdheid zich tevens uitstrekt tot
elektronische cotilliiullicatie.

BEWIJSRECHT
Artikel 18 U.S.C. § 2515 blijft na liet van kraclit worden van de ECPA ongewijzigd. Het
artikel bepaalt nog altijd het volgende:

111,e,iet,er citzy ,1,ire or 0,·,11 co),1,11,1,ticatio,1 li,ts bee,i i,itercepted, 120 part of tlie co,ite,its of Sticli Colmmillkiltioll
41,1(1 tio ei'ide, ice derit'ed therefroi,1 1,1,17 be received iii et,idetice i,z £1127 tii,11, lied,i,w, or otlier proceedi,w iii or
before ally cotirt, gra,id jury, departi,mit, 05cer, ageticy, reglitatory body, legislatit,e co,m,littee, or otlier
cititliority of tile Uitited  St,ites, a  State. or ,1 political stibdit,isio,1 thereof if the disclositre  of that i,lfomt,itio,1
im,61  1,e i,1 violatio,1 of tl,is diapter. 592

Het  artikel  houdt  in,  dat  in het geval draadgebonden  of inondelinge  conununicatie  in  strijd
111et de bepalitigen uit de interceptiewet onderschept is, de verkregen conunitnicatiegege-
vens niet als bewijsniateriaal ter opetibare terechtzitting mogen dienen.593 Opilierkelijk is,
dat deze bewijsuitsluitingsregel niet op gaat voor elektronische conitiiunicatie.

4.7.5 Roving interception
594Het gewijzigde artikel 18 U.S.C. § 2518 niaakt voortaan rovilw i,iterreptio,1 inogelijk.

Onder de oude regelgeving moest een tapvordering een specifieke plaatsaanditidiiig bevatten
vati de plaats of  aliteit waar vandaan de interceptie uitgevoerd werd. De interceptiehande-
ling nioest op basis van artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (1) gespecificeerd worden.

592 ECPA 1986.
593 Zie daartoe bijvoorbeeld de rechtszaak, Gelbard r. United States, Suprenie Court ofthe Utiited States, June

26,  1972.  In deze zaak overweegt het Hooggerechtshof niet betrekking tot artikel 2515  U.S.C. het vol-
getide: "Section 2515 is thus cetitral to the legislative scheine. Its iniportatice as a protection for 'the victitii
of ati unlawful iii\·asion ofprivacy' could ilot be niore clear. The purposes ofsection 2515 and Title III as a
whole would be stibverted were die plain cotiiniand of section 2515 igtiored when the victilii ofan illegal
hiterception is called as a winiess before a gratid jury and asked questioia based upon that interceptioti.
Moreover,  s 2515 serves not oillj· to protect the privac), of conitiiutiications, but also to eilsitre that the
courts do not beconie partners to illegal condirct: the evidetitian' prohibition was enacted also 'to protect
the integrit>· ofcotirt mid adninlisxitive proceedings.' Colisequetitly, to order a gratid jitry witness, on pain
of impnsonment,  to disclose evidence  that  s  2515  bars in unequivocal terms  is  both to thwart the collgres-
siotial objecti\·e of protecting itidividlial privacy by excltiding such e\'idetice and to etita,igle the courts iti
the illegal acts ofGo,·eninient agetits."

594 Raadpleeg zoor meer informatie over rot,i,W ititerreptioli <http://www.usdoj.gov/usao/eousa
/foia_reading-rooni/usatij/titleg/cr11100028.hnii>.
Zie United States v. Biatico, 998 F.2d 1112 (gd Cir. 1993), cert. denied, 114 S. Ct. 1644 (1994); Utiited
States v. Oretia, 883 F. Supp. 849 (E.D.N.Y. 1995); Uidted States v. Gaytati, 74 F.3d 345 (56 Cir. 1996);
Uidted States v. Petti, 973 F.2d 1441 (96 Cir. 1992), cert. deired, 113 S. Ct. 1859 (1993).
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Onder de ECPA is plaatsaanduiding niet langer in alle gevallen vereist.595 Het huidige artikel
18 U.S.C. § 2518 onderdeel (11) bepaalt voor wat betreft het aftappen het volgende:

(it) Tile reg,imite,its of stibsectioits (1)(b)(ii) micl (3)(d) of this sectioit relatilw to tile specificatioil of tile
f,icilities,froti, 11'llicli, or tlie pl,ice 11,|tere, the co, imi,1,1icatioli is to be i,itercepted do itot apply if-
(11)   iii  tlie case of mi applicatioll Ilitit  respect to d ilire or elearo,lic colitimi,iialtio,1-

(i)   the applicatioit is by a Federal itivestigative or 1,1,1, e,force,ite,it o. cer ,111(1 is 411,proved by tile Attoniey
Ge,ieral, tile Deptity Attoniey Gmier,il, the Associate Attoniey Geiteral, a,t Assist,t,it Attontey
Geiter,11, or a,i aaii,g Assist.u,t Atton,ey Ge,ieral;

(ii) the applicatioli idelitijies the persoil believed to be co,imlitti,W the ofellse (1,1,1 11,1,ose (0,11,11,1,1icatio,ts
itre to be i,ttercepted ,111(1 t|te appticatit 111,ikes a slio,14,19 t|wt t|iere is prob,lble auise to beliei,e t|i,it t|te
persoll 's  claiolis  cot,ld 11,11,e tile  efect of t|111„irtilig iliterceptio,1 fro,11  ,1 specified»ility ;

(iii) t|te jitilge.fi,ids  t|wt sticit  slimi,ilig  hits  bee,i Licle,iti,itely titatie;  al,(1
(it,)  t|ie order Mit|lorizilig or  approvi,lg  tlie  i,iterceptio,1 is  liti,ited  to  i,iterceptio,i o,ily for stic|,  tillie ils  it  is

recisoticible to presiti,te tlicit tlie persoit idelitijied i,1 t|le ilpplicatio, 1 is Or 11,ils reasollably proxi, Ii,tte to
t|te i, istnitite,it t|irotig|, 11'llicli st,cli co,11„111,liciltio,1 11'ill be or Ii,ils trinis, ititted.

De nietiwe regel wordt opgenonien onidat opsporingsinstanties in toeneinende iliate pas tot
kort voor aanvang  vali  de conlnninicatie weten, welke lijnen  of minites gel)ruikt worden
door de persoon die object is van het afiappen of direct afluisteren.  Zo  kan een persooii  in
een hotel telkens rail kanier wisselen oni daartizee een eventiteel geplaatste bitg (geheini
microfoontje) te ontwijken of het effect daarvan te niinitnaliseren. Bovendien kan een
persoon diverse nialen  van  faciliteit  wisselen  oni  daarniee niet ontdekt of gepakt te worden
door tappetide opsporingsinstanties. Denk daarbij aan een verdachte die telkens een gedeelte
van een bepaald gesprek voortzet met behulp van een andere openbare telefooncel 0111
daartiiee tappende instanties voor te zijn. Met rot,big interceptio,i kan geanticipeerd worden op
het te verwachteii coiiliminicatiegedrag van een verdachte.596 Blj 11iondelitige coniliizinicatie
ligt de dreinpel voor toepassing van 'zwevende interceptie' overigens lager dan bij draadge-
bonden en elektronische coniniunicatie. Indien opsporingsautoriteiten aati de federale
recliter voldoende duidelijk kittitien iliaken dat een traditionele bug onpraktisch zal zijn, zal
laatstgetioeinde atitoriteit toestenllizing geven ,·ovi'1,9 111( s te plaatsen door een zogeheteii
relaxed spec#icity order af te geven. Bij het opsporingsgericht tappen van draadgebonden eii
elektronische connumiicatie bestaat er een ietwat strengere eis: opsporingsinstanties nioeteii
het bestaali van een redelijk venizoeden aantonen dat de verdachte inderdaad zat trachten de
voorgetionien aftaphatideling te ontglippen. Hier rust op opsporingsinstanties een grotere
bewijslast. Zwevende iliterceptie niaakt het niogelijk  dat diverse ruiliites, lijnen of aansluit-
punten kunnen siniultgan algeluisterd of getapt worden op basis van 66n afiapbevel.

597

595   S.  Rep. No.  541,99'11 Cotig., 2ND Sess.  1986, P.L.  99-508. Senate Report (Judiciary Conwzittee)  No.  99-
541, Oct. 17,1986.

596 Zie roor kritiek op deze ititbreiding vati het opsporitigsgericht afiappen otider nieer: M. Goldsmith,
'Eavesdropping Refonii: The Legalin· of Rovitig Sun·eillance'.  U,itersity €f Hlitiois Liw Ret,ieti, 1987,  1987
U. Ill. L. Re\·.401.

59-     Er  hoefi  nier  nieer  voor  elke  faciliteit  of plaats  een afzonderlijke tapniachtiging iverkregen  te  worden.  Hetis
nu  niogelijk op basis  vati on  eilkele  tapniachtigitig  tiieerdere  lijne,1  of nihiites  te oziderscheppen  en  daar-
illee de conmlitilicatie rmi de I·erdachte tot op zekere hoogte te rolgeti. Zo eeti meen·ozidig geplaatste tap
of bug wordt ook ,1-el amigeduid met de terni timlti-poitit it,wrap.  Dit in tegeilstellitig rot de traditionele
enkehoudige tap ofuvel mii-pouit ti,reti,p
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4.8    Patriot Act 2001,98

4.8.1       Bestrijding van terrorisme of aanslag op persoonlijke vrijheden?

De veel besprokeii Patriot Act wordt op 26 oktober 2001, na stetimiing in het Huis van
Af*evaardigdeti (337 tegen   79)   en   de   Setiaat   (96    tegen    1),    ondertekend door President
George W. Bush. talloze tijdschriftartikelen wordt gesteld dat de nieliwe wet het599 111
directe uitvloeisel van de terroristische aanslagen op het Aiiierikaanse World Trade Center
en het Pentagoii vortiit. Grotendeels vornien de terroristische aalislagen op Anierikaalise
bodem, waarbij  op 11 september 2001 ongeveer 3.225 inelisen  de dood vonden, inderdaad
aanteiding tot de nieziwe wet. De wet wordt vrijwel direct na de simultane aanslagen op
(bitrger)doelen in New York City, Washington D.C., en Peruisylvatiia in zeer rap teizipo
door het gehele wetgevingstraject gejaagd. Wat opvalt, is dat daarbij zeer weinig runnte voor
disaissie en kritiek bestaat. Het lijkt erop dat eeii kritische noot van Aiiierikaatise politici
tijdens de door Bush afgekondigde War on Terrorism niet welkoni en ze16 ongepast is.
Fundamentele kritiek op de tiieuwe wet betekent hoogstwaarschijnlijk politieke zelfiiioord.
De Amerikaanse politici zijn voornainelijk bezig niet de vraag hoe de schandelijke terroris-
tische daden van 11 september 2001 te wreken zijn en hoe in de nabije toekonist soortge-
lijke terroristische daden voorkonien kuntien worden. De oorlogsverklaring aan Afghanis-
tan, in het bijzonder het Al Qaeda-netwerk van Osaina Bin Laden, de nieuwe federale wet
en  de  creatie  vati  een  nieitw  Amerikams  Departement  (Department  of Homelatid Security)
vormen onder nieer het directe antwoord van de Ainerikaanse regering. Het zijn vooral
privagorganisaties en privacyadvocaten die, ondanks alle tuinult eli bestaande treur-, angst-,
en wraakgevoelens, niet een kritische noot de nieitw ingevoerde wet aanschouwen en
atialyseren. De privacyspecialisten hebben nioeite met de drastische wijzigingen op het
gebied van het opsporingsgericht aftappeti en vorderen van verkeersgegevens. Bovendien
maakt de wet informatie-uitwisseling tussen nationale veiligheidsdiensten en opsporings-
diensten een sttlk eenvoudiger. Privacyorganisaties en privacyadvocaten waarschitwen aan de
lopende band voor het uit handeti geven vati latig bevochten persoonlijke vrijheden. Voor
de nieeste Anierikaanse staatsburgers is echter de iiiaat vol; zij zijn de afgelopen 10 jaar het
slachtoffer geweest vati het opntkkende terrorisine. De aaiislagen van 11 september 2001,
waarbij talloze burgers op Atnerikaanse bodetii de dood vonden en waama de geiniddelde
Aiiierikaan voor het eerst serieus twijfelt aan zijn of haar eigen veiligheid, vornien de drup-
pel die de Anierikaanse belangenetiiizier doet overlopeti:

'Almost a decade ago on February 26, 1993, six people were killed and over a thousand
others were injured r\'hen terrorists bonibed the World Trade Center in New York City.
On April 19, 1995, one hundred sixty-eight people, including nineteen children, were
killed  when  a car bomb exploded in front of the Alfred P. Murrah Federal Building on
Oklahonia City, Oklahotiia. On August 7, 1998, the boiiibing of Uidted States embassies

in Nairobi, Kenya and Dar Es Sala:un, Tanzania, killed 225 people. Two years later, on

598   Oliderhavige paragr.mfis niede  tot stand gekoiiieii niiddels raadpleging van de volgende literaire werken:
F.A.  Bohorquez, Jr.,  'Challenges to Challetigilig the Patriot Act,  Linlits on Judicial Review and a Proposal
for Refortii',  Nat,  York Shite Bir./0111,4,4  2005,77-FEB N.Y.  St.  BJ·  24; J.B.  Coniey,  'Fighting Terrown
Aiid Presen·ing Civil Liberties', U,lilt'Isity of Ridit,imul Litt, Ret,iett,,  2006, 40  U.  Rich. L. Rev. 403;  E.
Chemerinsky, 'The Foulston Siefkin Lecture, Civil Liberties and the War on Terronsni. 11/ashbrint Lm,
Jotinwi. 2005,45 Washbuni LJ.  1; J.C. Sniith.  'The  USA Paniot Act:  Violating Reasonable  Expectatiotis  of
Privacy Protected by the Fourth Aniendment without Advancilig Natioilal Securin·'. Nortli Cirolitw Liti'
Rei,ieiv, 2<)03, 82 N.C. L. Rev. 412.

599 Uniting mid Streiigthelling America tn, Proziditig Appropriate Tools Reqi,ired to hitercept mid Obsmict
Terroristii (Usa Patriot Act) Act of2001, .PL. 107-56, October 26,2001, 115 Stat. 272.
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October   12,   2000 a suicide   bomber   rmiimed   into   the   site  of the   Nary   destro ·er   USS
Cole, killing seventeen and  injuring thirt>·-eight sailors. Finally, on Septeinber  11,  2001,
terrorists hijacked Anierican Airlines Flights   11   mid   77 and United Airlines Flights   175
and 93, creating a ne„  „eapon of iiiass destruction b>· colliding a plane into each to„er
of the World Trade Center in New York Cit>·, another into the Pentagon in Washing-
ton, D.C., and finally crashing one into a field in Western Pennsylvania. Approxiniately
3,225 people „·ere killed on the planes and on the ground. ,600

De diverse terroristische aanslagen op Anierikaanse doelen en burgers van de at-gelopeti tien
jaar doen het traditionele evenwicht tussen privacy enerzijds. en opsporing en veiligheid
anderz ds duidelijk in het voordeel van laatstgenoeinde belangen doorslaan. In ieder geval
op dit nionient. Privacyorganisaties en privacyadvocaten waarschuwen de burgers voor
'eniotionele wetgeving' en sporen Amerikaanse staatsburgers en politici aan zich te laten
leiden door verstand in plaats van gevoel: alleen op deze wijze kunnen persoonlijke vrijhe-
den het best op lange tennun gewaarborgd blijven. De volgende passage van John Podesta,
een oud-collega van ex-president Bill Clinton, is illustratief

'The e\'ents  of Septeniber  11  convinced  (...)  overu·helliiing niajorities in Congress  that
law enforcement and national security otlicials need ne\\' legal tools to fight terroristil. But
we  should  not  forget  what  gave  rise  to the original opposition - niany aspects  of the  bill
increase the opportunity for lar enforcement and the intelligence coniniunity to return
to an era where they monitored and sonietinies harassed individuals,r-ho were nierely ex-
ercising their First Aniendnient rights. Nothing that occurred on Septetiiber  11  111atidates

,601that \1·e return to such an era.

4.8.2 Opsporingsgericht tappen na 11 september

Na alle coiinnotie over de inwerkiiigtreding van de nieziwe federale antiterrorisiiiewet luidt
de logische vraag of, en zo ja, welke reclitsgevolgen de nieinve federale wet heeft voor de
bestaande regelgeving over het opspornigsgericht afiappen van draadgebonden en elektroiri-
sche coiiuminicatie. Wordt het bestaande evenwicht tlissen privacy en opsporingsgericht
afiappeti daadwerkelijk verstoord door 'einotionele wetgeving' of- wordt enkel voortge-
bouwd op oude tradities eii uitkotiisten van historische belangendivegingen? Hieronder
volgt een korte analyse vati de eerste Atnerikaanse poging het oprukkende terroristische
gevaar via strenge antiterreurregels (verder) iii te dainineii.

AANPAK HACKERS
Voorop kan gesteld worden dat de nieitwe wet de lijst van stratbare feiten uitbreidt ten
aanzien waarvan het voor opsporingsinstanties geoorloofd is draadgebonden conitnunicatie
(de nienselijke stem over tastbare conunzinicatielunen) af te tappen voor strafvorderlijke
doeleinden. De Patriot Act niaakt het niogeluk dat opsporingsinstanties draadgebonden
coinniunicatie aftappeti indien het veniioedeti bestaat dat de zogeheten Conipitter Fraud

602and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030) overtreden wordt. In het verleden heeft zich een
aantal gevallen voorgedaan waarbu hackers telefonische diensten van telefoonbedrijven

600
J.C.  Evans, Hijacking Civil Libernes: The USA Patriot Act of 2001'. Loyola  Uint·rsity of Cllicago Lm,

Joimial, 2002,33 Loy. U. Chi. LJ. 933.
601 J. Podesta, USA Patriot Act - 'The Good, the Bad, mid the Sunset', Hin,lail Rights At*,zoic, 2002. Dir

artikel is raadpleegbaar op <http://w nv,abatiet.org/irr/hr/wintert)2/podesta.hniil>.
602  Daartoe wordt ill artikel 18 U.S.C. 2516 onderdeel (1) (c) de zinsnede a.flotly viohitioll ofseaion /030 (n·la-

ti,w to am,ipt,wr»til mid abilse) opgenomen.
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gestoleii haddeti oin deze vervolgetis te gebruiken voor liet plegen van aativallen op de
infrastnictitur vali de betrefiende telefoomanbieders. De opsporingsitistanties konden iii
zzilke gevallen niet de tapbevoegdheden inzetten oni deze hackers op tijd binlien de tele-
foononigevilig op te sporen. Deze wetswijziging treft overigens niet het aftappen van
elektronische conunimicatie. Het aftappen van laatstgenoeinde vortn van coiiiinimicatie kon
(en kan) ten amizien van elk tederaal strafbaar feit ingezet worden waardoor liet opsporen
van hackers op de elektronische snelweg al inogelijk was. Deze jitridische ongelijkheid
wordt niet vati kracht worden van de Patriot Act weggewerkt. Hackers kimneti voortaan
binnen de telefoonoingeving opgespoord worden door de ititbreiding van de hjst v;ui
toepasselijke delicten.603 Artikel 217 Patriot Act niaakt het niogelijk 0111 op verzoek van
telecoilinizinicatieaanbieders draadgebonden of elektronische conmlunicatie van hackers af
te tappe11. Oindat telecoiimizinicatieaanbieders vanwege het gebrek aan specialisme. appara-
timr en/ot- fillaticiele illiddelen 1110eite hebben zichzelf te wapenen tegen aanvallen vati
hackers bestaat er vooraf atid aan de Patriot Act geen effectieve beschermingswijze voor
telecoiimninicatieaalibieders. De nieuwe wet wijzigt artikel 18 U.S.C. § 2511 onderdeel
(2) (i)  op een zodanige wijze dat overheidsanibtenaren  de  telecoinintinicatie  van een hacker

niogen monitoren en afiappen wanneer deze conimunicatie uitgezonden wordt naar, via of
vanaf een beveiligde coniputer. Alvorens afgetapt kan worden dient aan een viertal voor-
waarden voldaan te worden. Zo dient de eigenaar ofexploitant van de beveiligde coinputers
de voorgenoiiien interceptie goed te keuren. Ten tweede dietit de persoon die de Collullit-

nicatie zal gaan aftappen binnen strafvorderlijk onderzoek (of veiligheidsonderzoek) te
handelen.  Daaniaast nioeten er gerechtvaardigde gronden bestaan dat de inhoud van de  af te

tappen coninitinicatie relevant is voor het lopende onderzoek. Tot slot vereist de Patriot Act
dat enkel de comniunicatie van de beoogde hacker(s) onderschept wordt en dat onschitldige
bitrgers buiten het interceptievizier blijven.  Over liet niotief achter opnaine van de nieuwe
aftapregel wordt het volgende overwogen:

'In the phi·fical Ir-orld, burglary victiiiis 1114· imite the police into their homes to help
theni catch burglars  in  the  act ofconimitting their critiies.  The  wiretap statute should  not
block mrestigators froni responding to sitllilar requests in the computer context simply
because the nieatis of coniniitting the burglary happen to fall z,ithin the definition of a
"wire or electronic coniniunication" according to the wiretap statute.'604

Artikel 217 Patriot Act wijzigt tot slot artikel 18 U.S.C. § 2510 door een definitie van het
begrip coitipitter trespasser in het nieuw toegevoegde onderdeel (18) op te nenien. Uit de
redactie van de betreffende definitie volgt dat bij roillpitter trespassets (ofwel 'hackers') dient te
gaa.11 0111 personen die op geen enkele contractuele wijze bekend zijn bij de telecominunica-
tieaanbieders. Indien personen c.q. abonnees unsolicited e-niail (spam) over het netwerk
versturell naar (beveiligde coniputers van) andere abonnees, vallen eerstgenoeliide personen
niet oiider het jitridische begrip 'conipitter trespasser'.

OPGESLAGEN STEMBERICHTEN (VOICEMAIL)
Otider de nietiwe wet ziet de defiiiitie van het begrip draadgebonden conitimnicatie er
anders uit. Het artikelgedeelte mid sitch knit itichides aily electronic storage efs,tch coimititnicatioii is
door artikel 209 Patriot Act geschept. Als gevolg van deze wijziging wordt de reikwijdte
van het begrip draadgebonden conmizinicatie beperkt. Steliiberichten opgeslagen op servers

648  Zie Ficid Q,idmice 01 New Aittllorities Tliat Relate to Col,Ipliter Cri,ne aild Elearmlic El,ide,ice Ellaaed in tile USA
Ritnot Act of 200 1,  Coniputer Critile  and Intellectital Propern· Sectioll (CCIPS), 2001, raadpleegbaar op

<http://www.usdoj.gov/crinwial/c)·bercruiie/PatriotAct.hon>.
604  CCIPS 2001.
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van telecotilliiziliicatieaalibieders (voiceinail) valleti niet laiger otider het stroniende gege-
vetisbegrip. Ter rechtvaardiging voert het miliisterie vati Justitie het volgende aan:

'(...) law enforcement authorities used a wiretap order to obtain r·oice conuiiuilications
stored irith a third part)· provider but could  use a search  -arrant  if that  satiie  infoniiation
were stored on a ans\\ering machine inside a crin inal's home. Regulating stored wire
cotiimunications through section 2510 (1) created large mid imnecessan· biirdens for
criniinal investigations. Stored voice co111117unications possess  few of the setisitivities  asso-
dated with the real-time interception of telephones, niaking the extreniely burdensonie

,605
process of obtaining a wiretap order unreasonable.

Deze wetswijziging lijkt bovendien te zijn doorgevoerd 0111 convergentieprobleiiiatiek op te
vatigen:

'Moreover, in large part, the statlitory fraizie ·ork en\isions a world in which technolog>·-
tiiediated voice conmiunications (such as telephone calls) are conceptuall>· distinct 60111
non-I'oice   conitziunications   (such as faxes, pager niessages,   mid   e-niail).   To   the  liniited
extend that Congress ackno ledged that data and voice niight co-exist in a single transac-
tion, it did not anticipate the convergence of these two kinds ofcotiitiizinication trpical of
toda>''s  teleconwiunications  nemorks.  With the  advent  of MIME  - Multipurpose Inter-
net Mail Extensions - and siiiiilar features, e-tiiail mar include one or niore 'attachineilts'
consisting of any t>·pe of data, including ,oice  recording.  As a result,  a la · enforcenient
otlicer  seeking to obtain a suspect's unopened  e-mail  front ati  ISP  by nieans of a  search
H·arrant (as required under  18  U.S.C.  §  2703  (a))  had  no  \ray of knowing,rhether the
inbox niessages include voice cotiuiiunications (i.e., wire conimunications) Frhich could

,606not be cotiipelled using a search „-arrant.

De juridische drenipel worclt verlaagd, onidat voiceniail niet langer :tls verlengsttik van
telefoongesprekken worden gezien, maar als een afzoiiderlijke vorni van conmiunicatieop-
slag. Aali het norniatieve kader van de artikelen 18 U.S.C. §§ 2516-2518 hoeft niet latiger
voldam te worden. De gegevens worden uit het stroniende gegevensreginie gehaald en
overgeheveld naar het niet niinder waarborgen onivatte opslagreginie, waar inhoudberich-
ten die onallia11kelijk vati het trailsinissieproces bij een provider opgeslagen zijn, strafrechte-
lijke bescherniing genieten. Artikel 18 U.S.C. § 2703 wordt daartoe op een zodanige wijze
gewijzigd, dat daar voortaan tevens opgeslagen steinberichten onder vallen.60

DOORGEVEN VAN GEGEVENS
Artikel 203 Patriot Act autoriseert het doorgeven van tapinforliiatie tusseii overheidsaliibte-
naren  of iii bepaaide juridische procedures. Onderdeel (b) wijzigt het tioniiatieve intercep-
tiekader op een zodanige wijze dat het voortaan toegestaan is dat federale opsporingsanibte-
naren tapillforniatie kwilien doorspelen naar andere overheidsofficials.608 Denk hierbij aan
het doorstureti van tapinfortiiatie aan andere opsporingsanibtenaren, veiligheidsatiibtenaren

605  CCIPS 2001.
606  CCIPS 2001.
60- Het artikel bepa:lit roortaan: A '301'ent,imitill mtit}, 1,1,1), requitr the disdostin' b), a p,01•ider ofeleamitic cotit,iumia,-

11011 sen,tre 0f lite cotitetits ofa ti'irc Or electrollic collinitillicatioti, tihit is m electrottic stordge M m elci-troilic coltilititilic,itioits

Syst£111 for oile  htindred mid  eiglity  days or less, otily  pitrstia,it to a  it•,irrant  issited tishig tlie  ploced,ires  desaibed  i,1  tile
Feiteral Rtiles of Cri,Hitwl Proceditre by a cottrt with jurisdictioll oter tile *lise wider i,H,estigatioti or eqtlit,£110,t State
uummt. A gorentmelital elitity i,lay  reqtlire  tlze  disclosure  by a provider Of electroitic (mitimmiwtioits sen,ices Of tlit (O11181ts
€f a Ivitr or elearatic cm,tut,mkatiot, that has beet, 1,1 elearoitic storage i, i a,1 clemo„ik coimmmiratioits s),ste,i,for mon'
than one himdtrd andeelity days by the memis a,·diA,We imderstibscrtioi, (b) ef this staimi. Artikel 18 U.S.C.§ 2703.

608 <Http://www.epic.org/privacy/terromni/usapatriot/RI,32186.pdf>.
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of hiiinigratieofficials. Het onderdeel wordt uiteindehjk verwerkt in artikel 18 U.S.C. §
2517. Onderdeel (6) van laatstgenoenid artikel bepult niet zoveel woorden dat elke wille-
keurige opsporiiigsanibtenaar of officier van justitie, die bu het opsporingsgericht afiappen

van draadgebonden of elektronische conuminicatie of direct afluisteren van niondelinge
coininunicatie kennis heeft genomen van de hilioud van genoeinde conummicatievonnen,
deze infbrniatie of het bewijs dat daaruit voortvloeit, niag doorgeven aa11 elke andere wille-
keurige opsporingsbeanibte, veiligheidsbeanibte of ainbtenaar van de inmiigratiedienst. Het
artikel kan getypeerd worden  als   een   'doorsluisbepaling: De enige  eis die gesteld wordt  is

dat de doorgeslitisde informatie de ontvangende overheidsambtenaar ondersteutit in zijn
oHiciele ainbtsuitoefening. Voor het doorgeven van tapillf-onilatie of-bewus aan veiligheids-
beambteii geldt als bijzondere eis dat het 0111 conliminicatie dient te gaan waarvan een
gedeeltejoreign inwiligence, cotti,teri,itellige,ire ofjoirig,1 i,itelligence i,#on,lation betrefi.609

BALANS OF UIT BALANS?
Uit het gepresenteerde overzi(lit kan 4eleid worden dat de nieziwe antiterrorisitiewet het
terrein van het opsporiligsgericht tappen allesbehalve hindainenteel wijzigt.610 Hierdoor kan
gesteld worden dat de Patriot Act het bestaande, en tegelijkertijd sectorale evenwicht tussen
conmiunicatieve privacy Credit op geheitizhouding van eigen conmiunicatie) en het opspo-
ringsgericht aftappen niet fundainenteel verstoort. Bovendien dragen de besproken wetswij-
zigingen een tijdelijk karakter en zijn ze vooral bedoeld oiii het terroristische gevaar snel in
te datimien. De nieziwe regels zzilleti op 1 jantiari 2006 van rechtswege geen gelding nieer
hebben, althans dat is bepaald in de Patriot Act.611 President Bush ineent dat de antiter-
reuniiaatregelen langer zouden moeten geldeii 0111 het terroris111e effectief aan te kilillien
pakken, al verbindt hij geen tennijnen aan dit standpiint. Tudeiis de State of the Union612

van 2004 111erkt de president het volgende op:
'Key provisions  of the Patriot Act are set to expire next A'ear. The terrorist threat  will not
expire on the schedule. Our law enforcenient needs this vital legislation to protect out
citizens. You need to reneu the Patriot Act. ,613

609  Voor de betekenis vati de wetsbegnppen »t®Ii uitellgetia' eti colititemitellifice wordt 11] het nieit ·e
artikelonderdeel verwezen naar artikel 3 National Security Act of 1947 (50 U.S.C. 4010).
Het begrip joirigi  biteN,ge,ire ition,kitioll  wordt  0111schreven  iii  het nieinve onderdeel  (19) rati artikel  18

U.S.C. § 2510. Ami deze begrippen wordt in het kader van dit onderzoek geeti buzondere aandacht
besteed.

611 Het  gaat  iti het kader imi dit onderzoek  te  ver  oni  te onderzoeketi  of de tiiezi\\·e   \·et  op  midere  terreineti

roor 'verstorilig' zorgt. Op deze plaats kati,I·el opgenierkt wordeii dat vooral de introductie van zogeheten
Sncek et, Ark &,i,·dies (artikel 213) door velen als een aanval op het Vierde Aniendement gezien wordt oni-
dat het zogeheten /stock atul int,imitia·-prilicipe (op basis vati kennisgering binnentredeti) door deze tliellwe
aiititerretirbepaling eenvoitdig bititenspel gezet kan wordeii. Ook de uitbreidiiig \'ati bevoegdheden roor
veiligheidsdietisten (o.a. inulti-point authority /roving wiretaps) wordt door velen als probleniatisch en on-

wettig en'aren. Als regenreactie op laatstgenoenide ontwikkelitigeti is in 2003 de SAFE Act (Security md
Freedoni Emired  Act)  ingedietid  (S.  1709,  H.R.  3352).  Due wet beoogt de priz·ac>  vati bilrgers \ ·eer .·at
sterker te niaketi zotider atbreuk te doen ami de geldelide interceptiebevoegdheden. Het is op dit nionient
onditidelijk oflaarstgetioenide wet goedgeketird zal worden door her parlenient

611 De mitsetprot,isioits wordeti opgesomd in artikel 22.4 Patriot Act.
612 The State of die Unioti is eeti jaarlijkse toespraak vati de president ,·an de Verenigde Staten rot de ledeti \·211

het Anienkaanse Congres (het Huis vmi Aikeraardigdeti en de Senaat) over de staat vmi het lalid. De toe-

spraak  is  niin  of nicer vergelijkbaar met  de  Nederlmidse  Troonrede. De State  of the Union  wor(it  gehou-
deti op de laatste dinsdag van januari.  De president niaakt zijn plantien en politieke doehtelingen voor het
konietide jaar beketid.
(Bron: Wikipedia, <http://nl. 'ikipedia.org/wiki/State_0Cthe_Union >).

613 <Http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040120-7.huiil>.
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Het gaat bij dit otiderzoek tot slot te ver de illogelijke itiipact van de Patriot Act op de
verhouding tussen privacy en overheidsonderzoek iti nieer conceptliele zin te onderzoeken.
Voor de beatitwoordillg Val de vraag of de tiieuwe alititerrorisniewet op coticeptueel
niveau fitndatiietitele witzigingeti teweegbrengt zal het uiterst turbitlelite eli inistige terreiti
van het nationale veiliglieidsonderzoek betredeti dieneti worden. Oniwille van de over-
zichtelijklieid en doehiiatigheid, wordt 4.ezieii vati een niziltidisciplinaire beschotiwilig.
Hierdoor blijfi liet antwoord op laatstbedoelde vraag achterwege.

614

4.8.3   Renewal Act.?

Het is tiionienteel  onduidelijk  of de Patriot  Act  uit  2001  een serieits vervolg krijgt. Er doen
zich echter shids e11ige tijd gentchten voor dat de Atizerikaanse regering de strijd tegeti liet
terrorisme nog niet opgegeven heeft en dat bewitidslieden een nieuwe antiterrezinvet als
vervolg op Patriot Act uit 2001 oiitwikkelen.(,ti Gedoeld wordt onder atidere op de USA
Patriot Iinproveiiient atid Reaittliorization Act of 2005. Deze wet strekt otider nicer tot
verlenging vaii enkele belatigrijke Stinset-bepalitigen.

616

BLOK II - TELECOMMUNICATIEREGELS TEN BEHOEVE VAN
HET OPSPORINGSGERICHT AFTAPPEN

4.9 CALEA: Technische aftapbaarheid en actieve medewerking

De Cotimninicatioiis Assistatice for Law Enforceinent Act (CALEA) wordt eilid oktober
611994 van kracht.    Deze wet regelt geeti tiieziwe tapbevoegdhedeti. tiiaar traclit de ilitoete-

ning van de bestaiuide strafvorderlijke ititerceptieiniddeleii veilig te stellen door bepaalde
teleconmnitiicatieaatibieders te verplichten htill telecotiiniunicatienetwerketi of -diensten

614 Helaas, 011idat de sclieidillgslijii tlissell opsporiligsotiderzoek eti liatioilaal  ·eiligheidsotiderzoek iliet altijd
ezeii duidelijk is. Versclulletide federale overheidsitistatities, waarotider de NSA, CIA en FBI houdeti zich
op het terreiti ,·ati het tiatioiiale ,·eiligheidsotiderzoek bezig, tem Ul laatstgetioemde itiswitie regelijkertijd
belast is met de opsporing ,·ati s).afl,are feiteii op federaal tin·eati. Gesteld kan worden dat de FBI iti de
praktijk m ee petteti kati drageii. Het Feit dat de Patriot Act het,·oortaati eem'midiger 111aakt (tap) ilifoniiatie
nier betrekkitig tot de staats,·eiligheid op een relatief willeketinge wijze door te sluizeii \·m opsporingsui-
stalitie ilaar opsporitigsuistalitie, en daaniaast te\·eils de iliogelijkheid schept dat opsporiligsinstalities dezelfde
ilifortilatie doorslitizen iiaar z·eiligheidsitistatities, tiiaakt het geheel geeiiszita or·erzichtelijker. Daaniaast zal
de CIA zicli ili het \·en·olg. ilatist«lolrigi titte/*&,i, r. regelijkertijd bekonitiiereti 0171 <imitestic stinrill,nur waar-
door Anierikaatise staatsbitrgers her doelwit kilmien worden vati CIA-reiligheidsotiderzoek.
Zie voor kritiek op deze rechtsonn,·ikkeling o,ider nicer Evata 2002

615  Er zijn ook alidere atititerretim·etteti ingediend. Detlk hierbij aan The Hoinelmid Seairity Act (2002) eii de
recetitelijk   ingedietide   hitelligetice   R.efoni i  mid  Terrorism  Prevention  Act  of 2004. Beide wetten  be\·atteii
naar het schijnt geeti tiieziwe uiterceptietiiaaeregele,i, tiiaar Iiieer orga iisatorische regels 0111 het terroristiie
gerichter eti efficienter ami te kinitien pakken. Dat houdt overigens niet autonrinsch in dat er geeii privacy-
gevolgen zon. De Rdomi-wet niaakt het niogelijk dat inforniatie over personen tilakkelijker tlissen ver-
schillende overheidsitistatities uitgewisseld kai worde,i  (comiect the dots).  Still- voor eeli helder overzicht
\'ati enkele privac,·implicaties ran laarstgenoemde wet onder nieer naar
<http://www.cdt.org/pliblications/pp_10.22.shnid>.

616  R.aadpleegbaar op <http://www.gortrack.us/cotigress/bill.xpdibill=h109-3199>
en <http://judician·,house.gov/niedia/pdfs/PAConfR.p:120805.pdf>. Raadpleeg voor aminillende itior-
niatie teveils <http://www.cbo.gov/showdoc.cfi,i?inder=6592&:sequence=0>.

61-  P.L. 103-414, October 25, 1994, 108 Stat. 4279, An Act to anietid title 18, United States Code, to 111:Ike
clear a telecotimiimicatioils carrier's diir>· to cooperate ill the interception of conuiiutiicatiotis for law
enforce,iient piwposes, mid for other purposes (HR 4922)
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over de gehele lbiie technisch aftapbaar aan te bieden. Alles draait oiii liet behoud van de
inniiddels traditioneel geworden tapbevoegdheid en bevoegdheid tot het vorderden van
verkeersgegevens. De strativetgever meent dat draadgebonden en elektronische coniimmi-
catie ook in een turbulente en steeds coniplexer wordende teleconmizinicatieonigeving
onderschept inoeten kuntien worden. De focits ligt voortaan op technische aftapbaarheid:
voor de overheid nioet het techtiisch mogelijk blijven oni een tap te kiintien plaatseii op
netwerketi of diensten. Inplugbaarlieid is het iniddelplint vall nietiwe interceptieregels;
CALEA de uitkotiist.

Vatiaf 1992 circuleren eerdere versies van deze wet onder de naatii Digital Telephony
Proposals in de wandelgangen van het AInerikaanse parlenient, niaar echte serielize aandacht
voor de federale wet ontstaat pas vanaf het  moment  dat  FBI-directeur  Louis  Freeh  de  nieuw
voorgestelde wet tot een van zijn hoofdprioriteiten niaakt en een grootschalige lobbycani-
pagne ter invoering van de nieuwe federale aftapwet start.618 Voordat ingegam wordt op de
strekking van CALEA en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor bepa:tide tele-
con1111unicatieambieders, wordt aandacht besteed aan een nieewerkplicht ilit 1970. Deze
oude nieewerkplicht lijkt grote overeenkonisten te vertonen niet de doelstellingen van
CALEA. De plicht is terug te vinden in artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (4). Telecom-
iiiuilicatieaanbieders zijn op basis van deze bepaling verpliclit de plaatsing van een opspo-
ringsgerichte tap op het eigen netwerk of -dienst te dtilden en daarnaast, indien nodig,
actieve tiiedewerking te verleneti am de teclmische realisatie van een tap. Aaii FBI-directezir
Freeh wordt op 18 niaart 1994 de logische vraag gesteld waaroin invoering van CALEA in
het licht van deze bestaande ineewerkplicht noodzakelijk is.619 Uit het antwoord van de
directeur volgt dat het accent van CALEA ligt op het waarborgen van de volledige techni-
sclie aftapbaarheid van de teleconmnmicatie-infrastructuitr als zodanig. Het risico bestaat
volgens Freeh niet nieer alleen in het feit dat de opsporingsinstanties geconfronteerd kunnen
worden inet telecoinnitinicatieaanbieders die niet ivensen mee te werken aan de aftaphande-
lingen, niaar niet teleconilimnicatieaanbieders die gewoonweg niet de technische capaciteit
of ketti,is  i,an zake,1 bezitten 0111 gehoor te geven aan de technische aftapverplichting, ook al
zozi bereidheid tot niedewerking bestaan. Hierdoor zoit het aftapmiddel aan effectiviteit
kiultien verliezen waartegen de oude nieewerkplicht uit 1970 geen soelaas biedt.

4.9.1   Meewerkplicht 1970

Kort na  het van kracht worden van  de  Oinnibuswet,  doet zicli de vraag voor of een  tele-
cotimiunicatieaanbieder ertoe verplicht kan worden mee te werken 9311 de uitvoering van
een tapvordering ex artikel 18 U.S.C. § 2518.620 In deze zaak worden opsporingsinstanties
geconfronteerd  tiiet  een  weigerilig  van een lokaal telefoonbedrij f mee te werken  aan  plaat-
sing  van een  tap  op  het eigen  telefoonnetwerk. De overheid meent  dat het bedrijf verplicht
is 111ee te werken aan de technische verwezenlijking van een tap. De verplichte niedewer-

618   Vgl.  tevem  C.  T\\·ight,  'Coniling  Congress,  Privac,·  and  the  1994  Cotilnitinications  Assistatice  for  Law
Enforcenietit Act', 771, bidepoickvit Ra,icti,, volitnie 6, muiiber 2, 2001, p. 185-216. Raadpleegbaar op
<http://\,7,-·.hidependent.org/pdf/tir/tir_06_2_M·ight.pdf>.

619 Joint Hearitig of the Technology and Law Subconimittee ofthe Senate Judiciar>· Conlmittee and the Civil
and Coilstitittiotial Rights Sitbcotimlittee of the Hozise Jitdician· Coiilmittee, Stibject: wiretappilig, Wit-
ness: FBI Director Louis Freeh, Co-chairs: Setutor Patrick Leahy, Representative Don Edwards, 10:30
A.M., 226 Dirksen Senate Office Budding Washington (DC), Friday, March 18, 1994. Randpleegbaar op

<http://www.eff;org/Privacy/Sim·eillatice/CALEA/freeh_031894_hearitig.tesniipom·>.
6211   Utiited States  Court of Appeals, Ninth Ciratit,  May  18,  1970,  42.7  F.2d,  639.  Application  of the  Utiited

States for Relief; No. 24616.
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king dient iti de ogen vaii de overheid uit twee aspecten bestaan. Ten eerste moeten tele-
comlizimicatieaalibieders een tap op hun eigen telefoontietwerk dtilden, wat een passieve
plicht inliozidt. Ten tweede dienen telecolimizinicatieaanbieders, indien nodig, technische
assistentie te verletien bij de plaatsing oRvel techliische realisatie van eeti tap. hi dit licht kan
gesproken worden van een actieve meewerkplicht voor teleconlintitiicatieaatibieders. De
overheid is van mening dat wetgever een sittlatie waarili opsporingsilistalities volledig
alhankelijk zijn van de vrijwillige bereidheid Val de telecotilinunicatie-ilidustrie tot iliede-
werking nooit heeft voorgestaan en leest daarotii beide 111eewerkplichten naar malogie in
aftapbepaling 18 U.S.C. § 2518 iti.

In hoger beroep nierkt het Hooggerechtshof op dat eeti actieve nieewerkpliclit tot het
verlenen van technische assistentie  inoeilijk  ilaar alialogie ingelezen  kan  iii  aftapbepaling   18
U.S.C. § 2518, eii dat de federale reclitbank zich, ondanks de nadelige gevolgen voor de
opsporitig, terecht onbevoegd heefi verklaard op basis van de All Writs Act actieve niede-
werking te vorderen:

'It niay or may not be true that, in this particular case, it is an absolute mipossibility for the
Federal Bureau of Investigation to efl ctuate the desired interception  for   hich approval
was  sought,   ithout the active assistance  of the conipany.  For  all  that  the Act  and  its  leg-
islative histon· disclose, Congress meant to liniit approved ititerceptions to those zihich
could be acconiplished without the active assistance of the carrier, or at least to those in
which that assistance Ii·ould be forthconiing on a voluntary basis.(...) We are not con-
rinced that the authorit>· which the Governnient would hare the court exercise, to coiii-
pel  a  telephone  compatiy to assist  in the investigation of suspected   la\\    violators  can  be
derived, by atialog>·, 50111 the power law enforcenient offcers niay hare to assenible a
posse cotiiitatus to keep the peace and to pilrsl„ie mid arrest law violators. 9621

Het hoogste rechtscollege sluit met deze overweging uit, dat een telecoiwiiunicatieaanbieder
op basis vati artikel 1651 All Writs Act622 door een reclitbank verplicht kan worden actief
tiiee te werkeii aan de techliische realisatie van een tap en effectuering van een af*egeven
tapbevel. Het Hooggerechtshof ziet wel in dat hierdoor de effectiviteit van de geldende
tapregels in de nieziwe teleconlinzinicatieonigeving onder druk kotiit te stgati en adviseert de
regering snel tot wetgevilig te komen. De overheid zorgt er voor dat er in allerijl een
bepaling op de planken ligt waariti de izieewerkplicht expliciet geredigeerd is. Nog hetzelfde
jaar wordt artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (4) voorgesteld en zonder een daaropvolgend
parlenientair debat wordt de Oiimibuswet aangevuld 111et deze nieuwe verplichting voor
telecotiliminicatiegatibieders. Jaren later bestaat deze oude ineewerkplicht nog altijd, zij het
dat de garnering van het wetsartikel de voorbije jaren aikestenid is op de 11ieziwe telecom-
municatieolligeving. Artikel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (4) bepaalt op het inonient van
inwerkingtreding van CALEA het volgende:

all order mithorizi,19 tile  i,iterceptio,1 of,11„ire  or oral i,ite,reptim,  s|,all,  t,poli  reqtiest of tlie  applica,it,  direct
tltat  a  provider  of i,ire  or  electro,tic  cm,miti,licatio,1  sen,ice  (...)  sliall -f mtisli  tlie  applicititt fo,il,with  all
litfonnation, facilities, mid teel„tical assistmice tiecessary to acco,i,plish the i,iterceptio,1 mtobtn,sit,ely (. . - 623

621  Idetn

622  1948 Acts. Based oti Title 28. U.S.C., 1940 ed., §§ 342, 376, 377 (Mar. 3.1911, c. 231, §§ 234, 261.262,
36 Stat. 1156,1162 [derived Goni R.S. §§ 688,717,716, respectively] ). De tekst van artikel 1651 (a) ziet er
als v04 uit. a) Tlie  St,prel,te Colirt and £111 fairts establislied by Act of Cottgress „wy issite .111 11,rits ilecessary or appro-
pliate  m  aid  of tlieir respectite jittisdictimts  and agrecable  to  the  us,iges mid  prittdples  of lall'.

623   CALEA 1994.

218



4. OP',PC )RIN(AC,ER.1('HT AFTAPPEN IN DE VS

Met invoering en redactionele aanpassing van deze meewerkplicht zijn alle praktijkproble-
nien op het gebied vali het opsporingsgericht attappen lange tijd van de baaii. Teleconiniu-
nicatieaanbieders zijii verplicht hun eigen netwerk toegatikelijk te 111:Iken voor opsporings-
aiiibtenaren in het geval zij geconfronteerd worden illet een aftapbevel. Bovetidien zzilleii
teleconitimnicatieaanbieders opsporingsaliibtenaren in bepaalde situaties dienen te assistereti
bij de technische uitvoering van concrete taphaiidelitigen. Hierbij kan gedaclit worden aan
het aanwijzeii van de aftappiinten. het ter beschikking stelleii van taplijnen, niaar ook het
verbinden van de tap aan het eigen netwerk. Toch zal jaren later blijken dat de ilieewerk-
plicht  uit   1970  heletiiaal niet voldoende  is  oin liet proces van mineralogisch herkristallisatie
eii recoiistnictie vali de telecoi111111111icatieotiigeving op te vatigeti eii het opsporitigsgericht

aftappen effectief te  hoziden. Vooral federale opsporingsdiensten vrezen vanif het begin van
de Jaren  negentig  voor  het inefiectief worden  van het opsporingsgericlit aftappen  en  koinen
met uiteeillopende voorstellen tot invoering van nieliwe meewerkplichten voor telecom-
1111illicatieaaiibieders. Tecliliische aftapbaarheid vomit daarbij het volgende tankstatioti van
opsporend Ainerika.

4.9.2 Digital Telephony Proposal (1992)

In 1992 start de FBI met ten grootschalige lobbycanipagne ter invoering van een nieitwe
federale wet. De lobbycampagne wordt ingezet 0111dat de FBI vreest dat talloze ontwikke-
lingen in de teleconlnizinicatieonigevilig er toe bijdragen, dat het opsporingsgericht aftappen
steeds coniplexer wordt en dat het behoud van het opsporingsmiddel onzeker is door deze
oiitwikkelingen iii de telecoiilillutiicatiesector. Het gaat niet ineer 0111 het afdwingen van
abonderlijke liiedewerking, niaar 0111 het veiligstellen van tecluiische aftapbaarheid. De FBI
overweegt:

'The telec01111111111ications industry, which has relied on the sane analog technology for
approxiniately 50 years, is now rapidly moving to more advanced telecommunications
systems and fundanientally different technology, e.g., personal conlniunication networks,
ad,·anced cellular, atid ititegrated services digital networks. These ner technologies have
the  capacity  for high speed, simultaneous  transnlission of multiple,  conmiingled  comniz,-

nications.   ( . . . ) Iii sonie cases, advanced cellular technology  and new digital features  have
already frustrated orders, thereby 0110 ing criminals to cam' out serious crinlinal activit ·
using the teleconmiuilications systenis  ithout detection. These new systeiiis are unable
to provide law enforcement with the content of conmiunications by the target of the
court-authorized electronic interception,  to the exclusion  of all other conmiunications  by
persons not engaged criniinal conduct. This was not a problem „·ith the old analog tech-
nology because even conununication H·as distinct and identifiable and could be accessed

,624at sm'eral points „ithin the net\ -ork.

Op 8 iiiaart 1992 verschijnt het artikel As Tech,iology Makes Win'mpping More D #iatit, F.B.I.
Seeks Help in de New York Titiies.  In genoenid artikel geeft journalist Anthony Raniirez
een aardig beeld illet welke probleinen de FBI in de praktijk opgezadeld wordt:

'In the past, the Federal Bureau of Investigation and other agencies could simply attach
alligator clips and a ir·iretap device to the line hanging from a telephone pole. Law-
enforcement agents could clearly hear the conversations. That is still true of telephone
lines cam'ing analog transniissions, the electronic signals used by the first telephones in
zi hich sounds correspond proportioiially  to  voltage.  But such telephone lines are being

624  Deze toelichtitig is raadpleegbaar op <http://www.cpsr.org/cotiferences/cfp93/fbi.hmil>.
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steadily replaced by high-speed, high-capacin,lines using digital signals. On a digital line,
F.B.I. agents would hear only coniputer code or perhaps nothing at 911 because sonic
digital transniissions  are  or er fiber-optic lines  that  com·ert  the  signals  to  pitlses of light.  In
addition, court-authorized wiretaps are narrowly  ·ritten. Ther· restrict the sitr\'eillance to
particular parties and particular topics of conversation  or·er a liniited  tinie on a specific
telephone or group of telephones. That was relativelr easr· \\ith analog signals. The F.B.I.
either intercepted the call or had the phone compally re-route it to an F.B.I. location. said
Williatii A. Bayse, the assistant director ill the technical senices division of the  F.B.I.  But
tapping a high-capacity line could allow access to thousands of conversations. Finding the
conversation of suspected crinlinals, br exaniple, in a complex "bit streatii" would be ini-

9635possible without the aid ofphone company technicians.

Een nog niet genoeind probleem vortnt de sterke opkomst van ilieziwe telecotilinimicatie-
aanbieders op een geliberaliseerde telecoillillunicatietiiarkt. Deze otitwikkeling zorgt er voor
dat het voor opsporingsdiensten 1110eilijker, tijdrovender en kostbaarder wordt vast te stellen
bij welke telecomillunicatiennbieders de verdachte abotinee  is  en welke  dietist of diensten
deze afiieenit. Bovendien is ititetisieve coijperatie geeii garantie voor de toekoinst. Tele-
cotiuminicatieaanbieders zlillen in toenetiiende niate prioriteit geven aan privacybelatigen en
bedrijfsbelatigen en slechts in die iiiate niedewerking verlenen zodat aati de basisplicliten ilit
interceptiewetgeving voldiali wordt.
Een volgetid probleetii voniit de snelle opkonist vati versleutelteclitiieken. Deze technieken
verhinderen tliet de toegang tot de telecotillijunicatie-infrastrtictuur, tiiaar zorgen ervoor dat
de oorsprotikelijke communicatiegegevens gecodeerd en bijgevolg onbegrijpelijk worden. 626
Technische iliterceptie  is  nog wel mogelijk.  niaar niet nicer toereikend  voor efiectief aftap-
pen,  onidat  op dit niveau enkel  onverstaanbare of onleesbare datastronieti verzatiield  wor-
den. Er zal eerst een onizettingsslag geleverd 1110eten worden alvorens de inhoud van
cotilliiunicatiegegevens achterhaild kati worden. Wat betreft de negatieve impact van
versleuteltechnieken voorspelt de Advanced Telephony Unit in 1992 dat opsporitigsinstan-
ties drie jaar later iii nog tiiaar 60% vali de gevallen toegalig zal hebben tot oorspronkeluke
ilihotid vati onderschepte conitiizinicatie.627 Een inoeilijkheid vomien tot slot ook nog de
hoge kostm voor het techliisch afiapbaar niaken vati de verschillende telecotimiunicatienet-
werken en -dietisten. Iii toelichtitig op het wetsvoorstel Coniprehensive Coutiter-Terrorisni
Act of 1991, dat als voorganger vati het onderhavige wetsvoorstel gezien kati worden, is de
volgende passage tenig te vilideti:

'Without (...) co-operation 6-0111 private providers,  U.S.  la - enforcenient agencies will
be  forced to spend  tens of niillions of dollars for research  and  developtiient  of Collitillini-
cations intercept equipment; nioney that could be saved through co-operati,-e law en-
forcenient-public sector co-operation.

,628

625 Dit artikel is, sanien niet andere interessatite sntkken inzake het wets\,oorstel Digital Telephony Proposal.
raadpleegbaar op <http://www.phrack.org/show.php?p=38&2=11>. Het artikel is tevens raadpleegbaar op
<http://mm·.skepticfiles.org/hacker/aid411.hmi>.

626 Een groot voordeel vati versleuteltechideken vomit coitimutiicatiebeveiliging. De oorsprotikelijke inholid
van de transnlissiegegevens  wordt via een wiskundig algorititie onbegrijpelijk genwakt,  wat eflectief afiap-
pen in horizontale verhotidingen nortiialiter mhider interessant, complexer, njdrovender en kostbaarder
limakt. Aileen de coni,itunicatiepartuen beschikken over sleittels otii de vercijferde gegevetis terug leesbaar
ofverstaatibaar te maken.

62-    Adiwiked   Te/ephoity   Uut   (ATO,   Federal  Bitmm   of bii,csngatioli.   Telecoillnizlnicatioils   Overview,   bndi,W'
1992, p.138.

628 <Http://www.egorg/Privacy/Sunrillance//s266_91.conmients>.
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De Digital Telephony Proposal heeft als doelstelling alle telecoimnunicatieaanbieders te
verplichten hun eigen netwerkgedeelte of netwerkdienst zodanig iii te richten of aan te
passen zodat  opsporitigsgericht afiappen technisch 1110gelijk blijft of wordt. De voorgestelde

wet stelt, otii de aangehaalde doestellingen te bereiken, een eis aan de inrichting van de
bestaatide en toekonistige teleconmiunicatie-infrastructitur: deze nioet volledig aliapbaar
geexploiteerd wordeti. Technische aftapbaarheid wordt vati rechtswege af edwongen illet
behulp van het stellen van strenge inriclitingseisen, bestaande uit kwalitatieve en kwantita-
tieve verplichtingen waaraan alle telecoilltiziinicatieaanbieders iii de nabije toekoikist dienen
te voldoen. Door dit wetsvoorstel lopen diverse aanbieders de kans geconfronteerd te
worden met een kderale wet die hen ertoe zal verplichten het aangeboden netwerkgedeelte
of de aangebodeti dienst zodanig te configi,reren, in te richten of te wijzigen dat deze als
'technisch aftapbaar' gekwalificeerd kati worden. Aanbieders van publieke telec011111111-
nicatienetwerken en -diensten krijgen op basis van het voorstel een deadline van 18 maan-
den voorgeschoteld te voldoen aan deze nietiwe aftapverplichting. Private netwerken en -
diensten dienen afiapbaar geinaakt te worden bilmen een tijdbestek van 36 niaanden. Indien
tia de gestelde deadline(s) nog altijd niet voldaan is aan de eis van volledige aftapbaarheid
hangt er een civiele boete van 10.000 dollar per dag boven het hoofil. In de toelichting op
het wetsvoorstel wordt opgenierkt dat de totale kosten voor het aftapbaar niaken van de
teleconiniunicatie-infrastructliur naar schatting tussen de 450 en 550 iniljoen dollar konien
te liggen.629 Deze kosten worden door de FBI atgezet tegen de jaarlijkse netto-opbrengsten
van de teleconinizinicatiesector.  De afiapkosten zouden volgens  de FBI slechts   1,5%  van  het
budget van de teleconmitinicatiesector gam inliouden. Van enige financiele compensatie

van overheidswege is geen sprake. De industrie zal onder het wetsvoorstel de aftapkosten
geheel zelfstandig nioeten betalen. Deze volledige kostentoerekening en de onbepaaldheid
van de wet stuiten op hevig verzet vanuit de teleconlmunicatiesector waardoor het wets-
voorstel uiteindelijk sneuvelt en in de wandelgangen van het Congres blijft steken.630

4.9.3 Digital Telephony and Cominunications Privacy Improvements Act
(1994)

De FBI geefi ond:inks het prenlatuur sneuvelen van de Digital Telephony Proposal de hoop
niet op en vervolgt de ingezette lobbycampagne onder leiding van FBI-directeur Louis
Freeh. Op 18 niaart 1994 houdt de directezir een stevig slotpleidooi in het Congres ten
gunste van invoering van het nieziwe wetsvoorstel Digital Telephony mid Conitiittizications
Privacy Itiiprovetiients Act.631 Door Freeh wordt niet veel nieuws verteld. Ook titi weer
gaat liet volgens de directezir niet 0111 uitbreiding van de bestaande aftapbevoegdheden, niaar
0111 het behoud van het afigpiiiiddel. Freeh inerkt tijdens zijn pleidooi op dat hij in toene-
mende mate geluiden vanuit de teleconlmunicatie-industrie oppikt waantit blijkt dat op zeer
korte telliiijn telecointiitinicatieaanbieders tecllilisch niet nieer 81 staat zijn een afgegeven
aftapbevel ex artikel 18 U.S.C. § 2518 uit te voeren, ook al bestaat de bereidheid daartoe.
De bestaande ineewerkplicht uit 1970, langs welke weg technische assistentie van telecoin-

629 <Http://www.cpsr.org/conferences/cfp93/fbi.hmil>.
630 Zie \·oor algeniene kritiek(en) op het wetsvoorstel, Adtilinistration's Digital Telephony Proposal,

Congressional Record, Setiate, September 29, 1992, raadpleegbaar op <http://thonias,loc.gov/cgi-
bin/quen·/F?r102:56:./tenip/-r102.QZLJOG:eO:>.
Ook het General Accomiting O ce (GAO) heeft behoortijk wat kritiek op het in haar ogen over het
algetijeen onvoldoende gespecificeerd wets\·oorstel. Zie daartoe het GAO-rapport, FBI.· Adi'anced Cot,i,mi-
izicatiolis· Tedmolfies Pose Iknwippitig Clia#etiges·, IMTEC-92-68BR, jitly 17, 1992. Rodpleegbaar op

<http://archive.gao.gov/d33t10/147215.pdf>
631 Leahy 1994.
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municatieaanbieders af edwongen kan worden, biedt volgens de directeur onvoldoende
soelaas 0111 ook iii de nabije toekonist op een effectieve wijze te kitnnen blijven aftappeti.
Het gaat volgens Freeh al lang niet ineer 0111 liet afdwingen van technische assistentie bij de
uitvoering of plaatsing van een tap, iiiaar 0111 het technisch at-tapbaar niaken vati de verschil-
lende teleconliziunicatienetwerken en -diensten zodat emi concreet aftapbevel zonder
problenien uitgevoerd kan worden:

'(. ..) I would hare great problenis cotiipelling the phone cotiipali>·, because it 1-ould be

by compulsion, to provide something which they do not hare and are not airrently
planning to have  On the basis of that language.  (...)  you can't co111pel someone  to  per-
forni an act that they're incapable of. What they're telling us is they will not have in the
switches the software necessan· to make the connections to give us the access. I don't
think any Article III judge Eicing an appeal to another court would be valid in compelling

,632them to do soiiiething which they tell us technologically they can't do.

De FBI-topmati 111erkt bovendien op dat hij met de voorgestelde wet beoogt teleconmnnii-
catieaanbieders ertoe te verplichten bepaalde toegangssoftware in hun itifrastructintr in te
bouwen. Op het monient dat de nieuwe wetsvoorstellen gedaan worden bestaat deze
software nog met, wat tot diverse tapprobletiien iii de praktijk leidt.
Freeh verklaart dat uit een Li 1993 verricht FBI-onderzoek is gebleken dat de FBI ill 91
gevallen niet m staat was teleconlizitmicatie af te tappen. Daarvali waren tien gevalleti te
wijten aan onvoldoende capaciteit van de niobiele teleconniitmicatieaanbieders. Dit is geen
digitaal 111aar een capaciteitsprobleem, zo nierkt de FBI-directeur op. Een aantal telecom-
municatieaatibieders bezit onvoldoende aalisluitpunten en te weinig personeel 0111 te kiinlieti
voldoen aaii de (siniultatie) uitvoering van tapbevelen bintien de eigeii niobiele telefoon-
netwerken. Ook werd de FBI in 29 van de gevallen geconfronteerd met speciale belfuncties
die effectief aftappen in de weg stonden, zoals call fonvarding, speed diali,W en co,!fere,ice
calli,$633 De nieuw in te boitwen sofiwareapplicaties zorgeti er voor dat deze problemen
zich niet nicer zzillen voordoen. Over het opsporingsgericht aftappen in relatie tot versleu-
teltecluiieketi wordt door de FBI-topinan opgenierkt dat de overheid iliet aan teleconmiu-
nicatiebedrijveii vraagt de afgetapte coiilmunicatie te ontsleutelen, niaar enkel de versleti-
telde 'bits' ter beschikking te stellen aan de opsporingsilistanties. Ontsleuteling van onder-
schepte gegevens is het probleem van de overheid, niet de telecotilmunicatieaanbieders. De
voorgestelde wet zal geeii etikele bepaling voor aatipak van dit probleeiii bevatten. Volgens
Freeh is het duidelijk geworden dat niet alle teleconimunicatieaalibieders vrijwillig gehoor
zullen geven aan de gestelde afiapvereisten.634 Vandaar de voorgestelde aftapwetgevilig.
Roy Neel, voorzitter van de United States Telephone Association (USTA) is het teii 2211-
zien vali laatstgenoenid punt niet eetis 111et de FBI-directeitr. Nog dezelfde dag verklaart
Neel in tegenwoordigheid van de Senate Judiciary Continittee on Technology and Law dat
de voorgestelde aftapwet de historische verwatitschap die tussen de opsporende overheid en

632 Ide,il
633 Een iii:latid later presenteert Freeh opilieuw  iliterne  FBI-onderzoeksrest,!taten am zowel de House Judici-

an· Subconunittee en ook de Senate Judician· Subcontlitittee. De FBI directeur tioenit nu 183 gevallen
(inclusiefde eerdere 91 gevallen) waar de overheid op tapprobleillell gesalit is.
Zie H.R. Rep. 103-827 (D

634 Begin jaren negentig wordt door de FBI niet de canipagile Operation Root Canal een serietize poging
ondemoillell telecotilliiunicatieaanbieders zow·er te krugen dat deze op 4,zillige basis FBI-agenteti toegalig
verlenen tot digitale 00111111unicatie. Hiertoe zouden zogeheten 11,#ip mipdoon in de cetide €#ice sititdics
ingebouwd nioeten worden. De canipagne mislukt.
Zie J.Nelson, 'Sledge Hamniers mid Scalpeis:  The FBI Digid Wiretap Bill and Its Effect on Free Flow of
Inforniation mid Privacy',  UCLA Litt, Ret,icti',  1994, 41  UCLA L.  Rev.  1139.
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de diverse telecombedrijven bestaat volledig negeert.635 Volgens de USTA-voorzitter heeft
de telecotiiiinitiicatiesector altijd zoveel niogelijk getracht tiiee te werken aan de opsporing
van strafbare feiten.  De wet is te punitief van  aard en bevat otirechtvaardig stretige boetebe-
palingeii. Neel verklaart dat aativullende regelgeving niet noodzakelijk is en dat de actieve
ineewerkplicht uit 1970 ruiin voldoende basis biedt 0111 iii de toekonist te kinlnen blijven
aftappen. Valiuit de telecoillilluilicatiesector zal da:irtoe alle niogelijke assistentie verleend
worden. De voorzitter is bovelidien van illellitig dat de ilieuw voorgestelde wet onvol-
doende gespecificeerd is. Zo wordt het volgens Neel iliet ditidelijk welke telecon11111111ica-

tieaanbieder op welk nionient verplicht is afte tappeti:
'Moreover, the existence of niultiple providers oftelecoii iiwiications also nieans that the
governillent illust select the entity that has access to a coniliiunication at the point \T here

it can be identified and accessed. This niay be before it enters or after it leaves the coni-
inon carrier net: ,pork.  However,  the bill places all of the requirenietits on  the coiimion
carrier alone. Does this tiiean that,re as the commoti carrier niust no · go and effect the
tap 011 sonieone else's network for law eilforcetiient? ,636

De druk op het vernieuwde wetsvoorstel neemt toe. Talloze vrageti blijvell ook iia de
redevoering van de FBI-directeur onbeantwoord. Vooral de behoefte en rechtvaardiging
0111 tot eeti nieziwe federale tapwet te kotiieii ontbreekt volgetis diverse partijen. Mede 0111
deze reden start privacyorganisatie EPIC eeti gerechtelijke procedure op basis van de
Freedom  Of Inforniation Act  oin de FBI ertoe te verplichten het genoenide interne FBI-
onderzoek openbaar te niaken waaruit de aftapprobletiiatiek zou 1110eten blijken.637 De
federale opsporingsdienst dient direct een verzoek tot aanhouding van de zaak in om de
rechtszaak voor een periode van vijfjaar (tot juni 1999)  op te schuiven aangezien 11.651
verzoeken tot openbaarmaking van overheidsdoctinienten aanliangig zijn en de dienst eerst
deze dient afte werken alvorens aan het ingediende EPIC-verzoek toe te kunnen konien.638

De federale rechter wijst het verzoek tot aanhouding van de hand en bepaalt dat de federale
opsporingsdienst het interne onderzoek op vier noveniber 1994 publieketijk toelicht. Onder
protest niaakt de FBI (bepaalde onderdeleti van) het interne onderzoek openbaar.

639

4.9.4 Communications Assistance for Law Enforcement Act (1994)

Ondanks de enonize druk op het wetsvoorstel krijgt Freeh het toch voor elkaar het Congres
iti de laatste dagen vati haar 103' zittingsjaar ervall te overttligen dat itivoering vati de voor-
gestelde tapwetgeving geen overbodige luxe is. Het pronkstuk van Freeh wordt begin
oktober met steun van de senatoren Patrick Leahy en Don Edwards onder de naalli Coni-

635 Prepared Testimony of Roy Neel. Presidetit United States Telephone Association, Before the Seti:lie
Judiciary   Conmiittee,   Subcoximuttee   on   Technology   and Law, March   18, 1994. R.aadpleegbaar  op

<http://w\nv.efEorg/Privacy/Surveillatice/CALEA/neel-031894_hearitig.testiniony>.
636 Neel 1994.
63-

EPIC  v.  FBI,  civil action  No.  94-720  (CRRO Uiuted States District Court  for  the  District of Colunibia,

865 F. Supp. 1, October 5  1994. Het zogeheten FOIA-verzoek greedoni Of Information Act) wordt
ingezet door D.L. Sobel en M. Rotenberg, beide topinannen van EPIC. Raadpleegboar op

<http://www.epic.org/opeti_gov/foia/fbuitrve)·_95/FBI_Survey_opillion.hmil>.
638  De FB1 baseert zich tidens Ilaar rerzoek tot zaaksaailhoitditig op de eerdere rechtszaak Open Ainerica r.

Watergate Special Prosecution Force, 178 U.S. App. D.C. 308, 547 F.2.d 605 (D.C. Cir. 1976) ("Open
Anierica') waariti de rechtbank de 'exceptional circunistatices'-clausule ex artikel 5 U.S.C. Sec.552

(a)(6)(C) dietide te interpretereti.
639

Raadpleeg <http://mm·.cpsr.org/cpsr/privacy/epic/epic_v_fbi/fbi_opitdon_re_stay.txt>.
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munications Assistance for Law Enforceinent Act (CALEA) liclitelijk gewuzigd amigeno-
inell.640 Op 25 oktober 1994 treedt de 0111streden wet iii werking. 641

VINDPLAATS
CALEA is in tegenstelling tot de vorige aftapwetten met terug te vindeli in Titel 18 U.S.C.,
inaar iii Titel 47 U.S.C.642 Deze titel luistert mar de naain Telegraphs, Telephones and
Radiotelegraphs en is opgebouwd uit verschillende hoofdstzikken. Hoofdstilk negen draagt
de nami Interception ot- Digital and other Conmitinications en is onderverdeeld in twee
afdelingen: (I) Interception ofDigital and other Coxinixiniications, en (ID Telecoiniziunicati-
ons Carrier Conipliance Payments.
CALEA is niet bu de twee eerdere interceptiewetten geplaatst, 0111dat de wet geeti stratvor-
derlijke bevoegdheden regelt of interceptieprocedures uiteenzet, iliaar enkel een juridisch
raamkader, bestaande uit algeinene mrichtingseisen en nieewerkplichten voor tratisporteurs,
fbrniuleert. Dit juridisch raainwerk is met nanie bedoeld  0111 technische aftapbaarheid, en iii
het verlengde daarvan, opsporingsgericht aftappen veilig te stellen. Wie tot opsporingsgericht
aftappen geatitoriseerd is en aan welke procedurele waarborgen voldaan nioet worden
alvorens er bevoegd getapt wordt, vinden we tenig iIi 18 U.S.C. §§ 2516-2518.

DOELSTELLINGEN
In de parlementaire toelichting op CALEA zijn drie doelstellingen van de nieitwe wet te
herkentien:

'The purpose of H.R. 4922 is to preserve the go\·eminent's abilit>·, pursuant to court or-
der or other lawful authorization, to intercept conmiunications involving ad,·anced tech-
nologies such as digital or wireless transniission niodes, or leatures mid services such as call
forzr arding, speed dialing and confereiice calliiig, 1,·hile protecting the privacy of cotii-
mwdcations and without itiipeding the introduction of ne i technologies, fecitures, and

•643senices.

De getioenide belangen dienen niet elkaar in evenwicht gel)racht te worden. Dit was de
doelstelling niet de itiwerkingtreding van de Otimibuswet in 1968 en dat is volgens de
wetgever 011der CALEA nog altild zo. Ontwikkelingen billtien de telecoiiwitinicatieonige-
ving hebben er toe geleid dat het traditionele evenwicht, afgedwongen en gewaarborgd via
de voorgaatide aftapwetten, ten nadele van de opsporingsautoriteiten verstoord is. Het
opsporingsgericht aftappen is op achterstand geraakt en lijkt in toeneinende illate aangetast te
wordeti door technologische ontwikkelingeti. Een niei,we wet dient de technologische
ontwikkelingen in de ttirbulente telecotimiunicatieoingeving op te vangen en de balans te
herstellen. Oin deze redenen is CALEA otitworpen.

HOOFDPLICHTEN
Oni het traditionele evetiwicht tlissen privacy voor burgers en belangen van teleconmiuni-
catieaanbieders enerzijds, en opsporingsbelangeii anderzijds te waarborgen, bevat de nieziwe
wet ee11 viervoudige verplichting voor transporteiirs.

'To ensure that la,r' enforcenient can continue to conduct wiretaps, the bill requires tele-
conimunications carriers to ensure their si'ste,ils have the capabilin- to:

640  H.R.. 4922 as introduced in the House (Ailg. 9, 1994) S. 2373 as ilitroduced in the Seilate (Aug. 8, 1994).
House Report 1994 (CALEA).

641 CALEA 1994.
642  CALEA 1994. Deze wet is gecodificeerd hi 47 U.S.C. §§ 1001-1021.
643

Hotise Report 1994 (CALEA).
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(1) Isolate expeditiously the content of targeted cotimiunications transniitted Irithin the
carrier's service area;

(2) Isolate expeditioush' inforniation idetitifying the originating alid destination nzinibers
of targeted  conimunications,  but not  the physical location of targets;

(3) Provide intercepted communications mid call identifying infomiation to law enforce-
nient in a fortiiat such that they niay be transniitted over lines or facilities leased by
law enforcement to a location away from the carrier's pretiiises; and

(4)  Carn· out intercepts unobtrusivel\·, so targets of electronic sunrillance are not tiiade
ar :are  of the  interception,  mid  in  a  manner that  does  not  comproinise  the  privacy mid

security of other comniunications. ,644

Onderdeel (2) ziet toe op het onderzoek van verkeersgegevens en zal iii het volgende
hoofdsttik onderzocht worden. Onderdeel (3) schrijft voor dat verkeersgegevens en hihoud-
gegevens iii een begrijpelijk fortiiaat doorgegeveii dienen te worden niaar de aangesloten
tapkaniers van justitie. De onderdelen (1) en (4) zien louter toe op het teclinisch onder-
scheppen van draadgebonden en elektronische coinmunicatie. De wetgever stelt naast deze
111eewerkplichten voor de bestaande privacybeschenizing op een gantal punten uit te breiden
otiidat bepaalde afwegingen geniaakt onder ECPA iii de huidige teleconlinunicatieoinge-
vitig geen hotit nieer snijden. Zo krijgt draadloze telefonie bescherniing:

'In addition, while the portion of cordless telephone conmiunications occurring between
the   handset   and   base   unit  \'as excluded forni ECPA's privacy protections,   the    1991
Privacy and Technology Task Force found that 'the cordless phone, far from being a

novelty iteni used only at poolside, has become ubiquitous... More and niore cotiinitini-
cations are being carried out by people [using cordless phones] in private, in their homes

,645and 06ces, with an expectation that such calls are j ist like any other phone call.

Het aftappen van de cotinininicatieroute handset f--4 basisstation wordt onder CALEA
strafbaar gesteld. Daannee wordt deze coniniunicatievorm voor het eerst gelijkgesteld 1llet
111obiele telefotiie.

WIE EN WAAR-OM?
Met CALEA wordt aan eerdere kritieken gedeeltelijk gehoor gegeven door duidelijker te
stellen van ii,elke teleconlinimicatieaatibieders technische aftapbaarheid verwacht wordt.
Onder de oude Digital Telephony-voorstellen konden in wezen alle openbare telecoinniu-
nicatieaanbieders aangesproken worden op de tapverplichting. Deze extensieve benadering
was niet praktisch en liep bovendien niet synchroon met de aftapbehoefie van de over-
heid.646 Otider CALEA is de reikwijdte van de plicht tot technische aftapbaarheid beperkt
tot zogeheten tralisporteurs (telecoillintinications carriers). De nieuwe  wet  definieert  het
begrip tralisporteur als volgt:

'teleco,11,1,1,1,icatimis carrier'--

(A) me,ills 81 perso,1 Or e,ltity ellgaged iii tite tr,1,15,itissio,i or sti,itc|,ilig ofit,ire or electroitic £0111,1,11,1icatioils ils 47
647col,m,0,1  canierfor l,ire  (tlithi,i tile „te,i,tiligof sectio,i  3(11)  of tile  Coi,11,1,1,ticatioits  Act of  1934 (.. -).

644  Hoilse Report 1994 (CALEA).
645  Hoilse Report 1994 (CALEA)
646   114,11

64-  Section 2601 CALEA (zie H.R. 4922, Rept. 103-827, Part 1, October 1994); Gecodificeerd iii artikel 47
U.S.C. § 1001.
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Op   basis   van   het niet weergegeven onderdeel    (13)(ii)    kan    de   Federal   Conuminicatiotis
Conmiisson (FCC) ambieders die normaliter niet als transporteur vatigenierkt worden als
zodanig aanwijzen. Voorwaarde is dan wel, dat deze aanbieders voor een substantieel ge-
deelte het lokale telefoonnetwerk vervangen en de FCC van oordeel is, dat aanwijzing een
algenieen opsporingsbelang dient. Deze clatistile zal pas in ons huidige infortiiatietech-
nologietijdperk een rol gaan spelen. Tratisporteurs oefetien op de een of aiidere wijze
invloed uit op de afwikkeling, het transport van telecomillitilicatie. Transporteurs regelen de
voortgang van draadgebonden en elektronische conitintnicatie en beheren daartoe het
hardware- of softwareniatige gedeelte van de teleconlintinicatie-infrastructintr. In de
toelichting worden een aantal voorbeelden gegeven:

'This definition enconipasses such service providers as local exchange carriers, interex-
change carriers, competitive access providers (CAPs), cellular carriers, providers of per-
sonal conimunications services (PCS), satellite-based service providers, cable operators and
electric or other utilities that provide telecommunications services for hire to the public,
and ally other co111111O11 carrier that offers wireline or wireless sen'ice for hire to the pub-
lic. The definition of Teleconmiunications carrier does not include persons or entities to
the extent the>· are engaged iii providing inforniation services, such as electronic 111ail

providers, on-line services providers, such as Conipuserve, Prodigy, Anierica- On-line or
Mead Data, or Internet senice providers. Call forwarding, speed dialing, and the call
redirection portion  of a voice niail ser\·ice  are  covered  by  the  bill. ,648

Uit de passage volgt dat aanbieders van extra belniodaliteiten (telecomniunications support
services), zoals telefonische  doorschakeling,  onder  de  reikwijdte  van de technische aftapver-
plichting vallen. Zij beitivloeden iintiiers de loop van teleco1111111111icatie en kiumen dienten-
gevolge als tratisporteur vati teleconimutiicatie aangeinerkt worden.
Private transporteurs en doorschakeldiensten zijn ontheven vali de technische atiapverplich-
ting. De wet geldt naineluk alleen voor openbare teleconnimnicatienetwerken en telecom-
municatiediensten, dat wil zeggen netwerketi en diensten die voor het algemene publiek
toegankelijk zijli.
Ook illfomiatiediensten fallen bititen het bereik vali de technische afiapverplichting. Inter-
net  Service  Providers  of elektronische  mailingdienstell  die  een  deel  van  een  teleconuminica-
tienetwerk gehutird hebben oizi op dat platfonil him diensten te exploiteren, zijii ontlieven
van de plicht tot technische afiapbaarheid. Inforniatiediensten sorteren geen effect op de
afwikkeling van teleconlliitinicatie en kunnen bijgevolg niet als transporteur aaligellierkt
worden. We bevinden ons hier in een tijdperk waar circuitgeschakelde netwerken de dienst
uitinaken. De strafwetgever heeft, zo als later in dit hoofdstuk zal blijken, geen rekening
gehouden niet de illogelijkheid van toepassing van de ititerst geavaticeerde pakketgescha-
kelde technologie, waarbij inforniatiediensten gedeelteluk voor de afwikkeling van Internet-
coninizinicatie zorg dragen. Een voorbeeld daarvan is de Internetdienst VoIP (voice over
Ii,ten,et Protocol).649 Pakketgeschakelde netwerken en diensten spelen  in  onze  contemporaine
telecollimunicatieomgeving een grote rol, Illaar wordt aan het begin vali de jaren negentig

648   House Report 1994 (CALEA).
649 Internet Voice, also known as Voice over Internet Protocol (VoIP), is a technology that allows you to niake

telephone calls using a broadband Internet connection ilistead of a regillar (or analog) phone litie. Sonie ser-
i·ices wing VoIP nm.· only allow you £o call other people ibilig the sanie senice, bitt others niay 1110,r· j·ou
to call ati,·one Ir,ho has a telephone litiniber - iliclitditig local long distance, niobile, mid niteniational
mmibers. Also, while sonic services oilli· I,·ork over)·ozir colliputer or a special VoIP phone, other senices
allow >·01, to Lise a traditional phone through an adaptor. Bron: <http://www.fcc.gov/voip/>. Raadpleeg
deze site,·oor aanvullende itioniiatie over de dienst VoIP.
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nog niet toegepast. Inbrniatiediensten faciliteren in die periode slechts de opslag van elek-
tronische coninizinicatie en zorgen er voor dat eitidgebruikers elektronische inailadressen
kinitien aativragen. Naargelang de teleconlinittiicatie-infrastructintr verschitift van een een-
voudige ciratitgeschakelde onigeving niet duidelijk afgebakende velden en rolverdeling,
naar een uiterst complete onigeving waarbij het transport van ontelbare digitale pakketjes
over Breedband Internet en convergentie vati teleconliminicatiediensten heersende ontwik-
kelitigen zijii, en daarenboven steeds inter Intemetdiensten zich opwerken van inforniatie-
dienst  tot  transinissie-  ot doorschakeldienst,  doet  zich iii  toeneniende  tiiate de vraag voor of
er niet nicer patibieders onder de interceptiewet geschoven dienen te warden. De FCC
heeft enige tijd geledeti besloten dat VoIP-verbilidingen (eii aanbieders van Breedbalid
Internetdiensten) onder de vletigels van CALEA vallen:50 Dit rapport is de eerste stap
richting het van toepassitig verklaren vati CALEA-verpliclitingeti op nietiwe techilologieell
en diensten.6'1 Op 14 11oveniber 2005 is de attapplicht voor VoIP officieel, 111aar aatibieders
krijgen nog iuiderhalfjaar de tijd 0111 hun systeijieti technisch aftapbaar te iiiaketi.652 Door tal
van privacyorganisaties en telecomtiitulicatiebedrijven wordt het FCC-standpunt betwist.653

Door privacyorgaliisaties wordt illet behoorlijk kritische ogen gekeken naar de wijze waarop
VoIP-informatie ten faveure van opsporitigsonderzoek inziclitelijk geniaakt dient te worden.
Privacyorganisaties inenen dat deze nieuwe 111ethoden van ilifoniiatievergaring op de
digitale melweg tot nieuwe privacyvraagstukken zal leiden.654 Teleconuininicatiebedrijven
zijii niet natize bang dat de ontwikkelitig van VoIP gereind wordt door de ilieliwe tap-
pliclit.655

OVERGANGSPERIODE, ONTHEFFING EN COMPENSATIE
CALEA staat tratisporteurs een overgatigspenode toe van vier jaar. Bilmen deze ter1111jn

kitilnen transporteurs de benodigde aanpassingen realiseren. Daarnaast kitnnen aillibieders op
basis van de nieuwe wet aati de FCC een verlenging van twee jaar vragen indien het duide-
lijk  is dat het aanpassen van de eigen Bciliteiten langer dan de daarvoor beschikbare vier jaar
zal gaan duren. Bij technische onniogelijkheid zullen ook transporteurs dispensatie krijgen.
Belatigrijk is te realiseren dat CALEA in tegenstelling tot de Digital Telephony-voorstellen
geen harde aftapverplichting kent, Op basis van de eerdere wetsvoorstellen was het niet
iiiogelijk een openbare teleconiniunicatienetwerk of -dienst te exploiteren indieti deze niet
aftapbaar was. Volledige techiiische aRapbaarheid was onder de voorgaande wetsvoorstelleti
een absolitte inarktvoorwaarde. CALEA trekt deze harde lijii niet door. In de parlenientaire
toelichting is hierover het volgende bepaald:

'The bill establishes a reasonableness  standard  for  conipliance of carriers and tiiantifactur-
ers.  Courts  niay order coniphance and illay bar the introduction of technology, but only
ifla · enforceinent has no other nieans reasonably available to conduct interception and if

650 Before the Federal Cotimitulicatioils  Comtiiission,  In  the  Matter of Comnimications  Assistatice  for Law

Eitorce,iient Act and Broadband Access aiid Services, ET Docket No. 04-293, IUM-10865, Fint Repon
aitil 0,·der atici Ainher Notice ef Proposed Rtiletitaki,W, FCC 05-153, Septetiiber 23, 2005,
<http://www.askcalea.org/docs/20050923-fcc-05-153.pdf>.

651 <Http://www.askcalea.org/Iccregs.html>.
652  FCC 2005 (FCC 05-153).
653 Zie<http://www.coniptitable.121/nietiws.haii?id=776702#reacties>en

<http://www.infoworld.ill/idgils/bericht.phtniliid=0(.)256F6(005(22FC852570A51105FACFA>.
654 Vet'gl. <http://www.epic.org/pri\·acy/voip/fccltr12.15.03.html>.
655    Before   the   Federal  Cotiuintnications  Conitilission,   Iii   the   Matter  of Joint Petition for Ralle,ilaking   to

Resolve Various Outstatiding Issues Concenling the Iniplenietitatioii ofthe Conmiunications Assistatice for
Law  Enforcement Act, AM-10865, Joint Statement of Indusny md Public Interest, April 27,  2004, raad-

pleegbaar op <http://www.cdt.org/digi_tele/20040427jointcaleareply.pdf>.
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compliance  ith the standards is reasonably achievable through application of available
technology. This means  that if a service of technology cannot reasonabl>· be  brought  into
compliance  ith the interception requirements, then the service or technolog>· can be
deployed. This is the exact opposite of the original versions of the legislatioii. 1\-hich
riould have barred introduction of services or featitres that could not be tapped. One
factor to be considered when deterniining whether conipliance is reasonable is the cost to
the carrier of-conipliance compared to the carrier's overall cost of developing or acquiring

,656and deploying the feature or service in question.

De nieuwe wet houdt de mogelijkheid open dat de centrale overheid bepadde kosten die
657door tralisporteurs geniaakt worden oni aan de kadervoorwaarden te voldoen vergoedt.

De overheid heeft voor de tegenioetkoming 81 de aanpassingskosten een totaal bedrag van
500 niiljoen dollar gereserveerd 0111 tot het verstrijken van de deadline in 1998 aan uiteenlo-
pende tralisportetirs ilit te keren ter niodificatie van teleconmnmicatienetwerken of -dien-
sten.658 In alle gevallen inoet dan wel ditidelijk zijn dat aan aftapbaarheid zonder overheids-
hulp naar alle redelijkheid met voldaan kati worden. De vraag of technische aftapbaarheid
niet betrekking tot systemen die na Ben januan 1995 op de illarkt verschunen via ee11
financiele overheidsinjectie bereikt kati worden zal door de FCC op verzoek van een
belanghebbende beantwoord dienen te worden. Over oudere systeiiieii (31-12-1994) zal
door de niinister van Jitstitie een (financierings)beslissing wordeli ge110111en.  Voor Systellien
waarvan vaststaat dat zij zonder financiale injectie niet naar alle redelijkheid laulnen voldoen
aan de pliclit tot teclinisclie  aftapbaarheid  kai  door de  minister  vanJustitie beslist worden  dat
zij  alsnog een injectie otitvangen of dat zij geacht worden te voldoen aan de kaderplichten
uit CALEA. In het laatste geval is dus sprake van een vrijstelling. FBI-directeur Freeh nieent
inet het beschikbare bitdget van vijfhonderd miljoeti dollar de kosten volledig te kuillien
conipenseren:59 USTA-voorzitter Neel is het absoltiut niet eens met Freeh en stelt dat het
beschikbaar gestelde fonds volkonien ontoereikend is. De kosten voor het technisch aftap-
baar niaken van de belvoorziening call./onvardii,g zittlen volgens de voorzitter naar scliatting al
ttissen de 180 miljoen dollar en 1,8 miljard dollar uitvallen. Om de bestaande 1200 ISDN-
switches atiapbaar te maken zal eeii bedrag van ongeveer 450 111iljoen dollar gereserveerd
dienen te wor(len.660

Sanienvattend kan gesteld worden dat CALEA 111ilider streng viui aard is dan de voorgaande
Digital Telephony-voorstellen. Waarschijnlijk oindat er water bij de wijn gedaan 1110eSt
wordeii door de FBI alvorens de wet iiberhatipt kans van slagen had. Door uiteitideluk de
privacybeschemling wat op te krikken, de reikwudte van de technische aftapverplichting in
te dalimien en tot slot de teleconlniunicatiesector filiancieel tegemoet te konien krijgt de
federale aftapwet een wat niinder steng imago en kan het wetsvoorstel op de benodigde
parlementaire steun rekenen en uiteindelijk tot wet verlieven wordeii.

656  Hmise Report 1994 (CALEA).
65-

Artikel 47 U.S.C. § 1008.

658  Artikel 47 U.S.C. § 1009.
659  Tudens de Ti·-show Meet the Press verklaart FBI-directeur Freeh dat de afiapwet rotid 300 niiljoen dollar

aan kosteli voor de teleconlitidlistrie niet zich nice gaat brengen. Een bedrag dat betrekkelijk eetivozidig
door deze sector opgehoest kan 1,orden en in schril contrast staat met het economisch roordeel dat de
federale afiap\vet uiteindelijk zal gaan opleveren, aldtis Freeh. Vgl. N. Cohen, 'Wirempping and the Digital
Telephoti;· Bill: Past and Present', October 14,1994, raadpleegbaar op
<http://www.swiss.ai.init.edit/6805/student-papers/61194-papers/cohen-digital-telephony.hmil>.

660  Neel 1994.
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4.9.5 Assistance Capability Requirements

CALEA eist vati transporteitrs dat zij hilli eigeti telecoiwiittilicatienetwerketi eii telecom-
11111nicatiedietisten  op  eeti zodanige wijze organiseren, ontwikkelen of adapteren,  dat justitie
het strafborderlijk onderzoek vati teleconnimnicatie, waarvati de tapbevoegdheid deel
uittiiaakt, kali (blijven) ititoefenen.
0111 dit te bewerkstelligeii 11Oellit CALEA een patital kadervoorwaarden waaraaii tratispor-
tezirs van opetibare lietwerken eti dietisteii inoeten voldoen. Dit zijii de zogeheten Assistatice
Capability Reqi,irelne,its, technische voorwaarden speciaal bedoeld voor de telecoziibranche.
Deze reqi,irritients kiuuien het beste getypeerd worden :tls algetiiene inrichtingseisen of
ineewerkplichteli.

De kadervoorwaarden zijn opgetionieti iti artikel 2602 CALEA.661 Voor wat betreft het
opsporingsgericht aftappen zijn de volgende passages relevant:

(,1) Capability Reqi,imite,its.--Except as prot,ided i,1 stabsectioits  (b), (c), al,il (d) of tl,is sectio,1 mici sectio,is
2607(c) clitti  2608(d),  41  teleco,mim,iicatio,is  airrier sliall e,istire  tlwt  its  sen,ices  or facilities  that protide a
aisto,Iier or stilisail,er wit|i t|te ability to origi,tate, tent,itiate, or direct co, 1,1,1,1,ticatiolls are capable of-

(1) expeclitiotisly isolati,tg cilid elial,li,ig t|ie got,enmielit to i,itercept, to t|Ie exchisio,1 of ai,y otlier
co,mitititicatio,is, all tpire ,1,1(1 electro,tic co,imiti,iicatimis ainied hy t|te c,inier t,itlii,i a sen,ice area to or
fro,11  eq,lip, lielit, facilities,  or sen,ices  of a stiliscriber of stidi  canier coiiame,itly ti,itli  tlieir tratist,tissioti
to  or  .»'1   tlie  stibscriber's  sen,ice,f,icility,  or  eqi,ipitielit  or  ,11  stidi  1,iter  ti,ite  (is  tiwy  be  ciciq,table  to

t|ie got,entiliellt;
(...)
(3) delit,eri,ig ilitercepted co,m,1,11,icatio,Is mid (,111-idelitifyi,lg i,Jomiatio,1 to tile got,enlitait i,1 a Jon„at

stick tlwt they Iii,ty be trmisitiitted by iiie,1,is offacilities or sen,ices proatred by tile got,entille, it to a
locatimt otlier t|imi t|,e pre,1,ises of the carrier;  mid

(4) »ilitatitig atitliorized co,11,1,111,icatio,is i, iterceptimis citid ciccess to aill-idelitifyilig iilfonitatioti 111101,tiii-
Sively .11,(1 11'itll il l,li, litilit,1, of i,tte,ferelice witli alty st,bscrit,er's telecolin,lit,ticatio,ts sewice mid i, 1 ci

1,1clitite¥ t|kit protects--
CA) tite privacy a,id seairity of cm,1,1,11,ticatio,is cuid call idelitifri,ig i,lfon,tatioit Iiot atitliorized to

be  ititercepteil;  £11 Nt

(B) i,ifonitatio,1 regardi,W tlte got,enmie,it's ititerceptio,i of cot,mit,iticatioits mid ciccess to ccitt-
icletitifyi,ig ilifonitatio,i.

De strafwetgever niaakt ditidelijk dat de voorwaarden een-#oor-ceili,W constructie belichanien
en dat deze wet een juridisch ramiwerk vornit. De teleconmil.micatie-industrie dient ill
saiiienspraak niet de overheid voor de ontwikkeling en iniplenientatie van technische
standaarden te zorgen. Indien door otietiigheid geen technische standaarden Otltwikkeld
worden of bepaalde technische statidaarden achteraf betwist worden,  zal de  FCC  over de
wetconformiteit van de technische standaarden dienen te beslissen.
De eerste meewerkplicht stelt tratisporteurs verplicht de gewenste doelcomniunicatie te
isoleren van alle overige telecoiimiunicatie en de opsporingsinstatities in staat te stellen deze
commitnicatie zonder merkbare vertraging te onderscheppen of op enig guider wenselijk
tijdstip. Vereist is dat de doelconiniunicatie bitmen de beschikkingsinacht van de betrokken
aanbieder valt. Is er sprake van een doorgeschakeld telefoongesprek, dan beperkt de nice-

66t  Artikel 47 U.S.C. § 1002.
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werkplicht zich louter tot het aanwijzen van de opvolgeiide aaiibieder waar het telefoonge-
sprek tiaartoe doorgeschakeld is.

662

De tweede lizeewerkpliclit (niet weergegeven) betreft liet vorderen van inhoudloze trans-
inissiegegevens c.q. verkeersgegevens. Deze plicht zal in het volgende hootilstuk aan bod
k0111en.
De derde liieewerkphcht houdt de plicht in,  de geintercepteerde conmiunicatie of ililiotid-
loze tratistiiissiegegevens iii eeii zodanig fomiaat 91111 te levereti, dat de berwiste gegevens
0111geleid kunnen worden naar de aangesloten tapkaniers van justitie. Dit kiintien digitale
signalen zon. Het is de taak van de federale overheid om te bepalen of de onderschepte
coininunicatie gesprekken, data of faxberichten zijn en de digitale gegevens oni te zetten
n:tar leesbare berichten ofbegrijpelijke taal.663
De vierde en laatste meewerkplicht stelt bepaalde zorgvuldigheidseisen aan technische
interceptiehandelingen. Onderschepping dient onopvallend te gebeziren en op zodmige
wijze, dat de overige eindgebruikers hier zo weinig inogelijk hinder aan ondervinden.
Bovendien dient de interceptiehandeling op een zodanig wijze ititgevoerd te worden dat de
privacy en beveiliging van de niet tot interceptie geatitoriseerde cotimitinicatievornien
beschertnd wordt. Overcollectie en kennisnaine van de inhoud van niet gewenste gegevens
dienen zo veel inogelijk voorkonien te worden. Tot slot dient ook de confidentialiteit wat
betrefi de inzet van de interceptiehandeling gewaarborgd te worden. In de parlenientaire
toelichting wordt opgenierkt dat de nieewerkplichten op een restrictieve wijze gemterpre-
teerd dietien te worden door de telecommunicatie-industrie, opsporingsinstanties eli de
FCC.664 De wetgever heeft in artikel 2602 onderdeel (b) CALEA een claustile opgenonien
oni de potentiele reikwijdte van de 4 nieewerkplichten enigszins in te dalinnen.665 Zo wordt
in het bewuste wetsartikel bepaald dat aanbieders niet verplicht kiultien worden onder-
schepte coiinnunicatie te ontsleutelen indien de doelcoininunicatie gecodeerd is zonder dat
hierbij gebntik is geinaakt vati versleutelsoftware atkonistig valide teleconitininicatiegalibie-
der. Een zodanige ontsleutelplicht bestaat wel indien gebruik is geniaakt van versleutelsoft-
ware die als extra dienst aangeboden wordt door een transporteur. Een andere clausitle
bepaalt dat een aalibieder niet in een concreet geval geconfronteerd kan worden 111et bu-
zondere inrichtingsplichten die heni verplichten het geexploiteerde systeeni op een bijzon-
dere wijze 81 te richten ofivel afiapbaar te inaken. Er bestaat itiuiiers het juridische raain-
werk, bestaande uit vier algemene nieewerkplicliten, waarbinnen transportetirs de vrijheid
hebben naar eigen inzicht te voldoen aan de ilieewerkplichten.

LEVERANCIERS VAN NETWERKPRODUCTEN
Het is voor tratisporteurs praktisch 0111110gelijk zich aaii de hierboven genoenide nieewerk-
plichten te houden indien er totaill geeti overleg of sainenwerking bestaat tussen hetizelf en
prodticenten van netwerkfaciliteiten niet bijbehoretide sofiwareapplicaties. Daaroni is artikel
2605 CALEA opgenoineii.666 Het bewziste artikel bepaalt:

Sec.  2605.  Cooperatioit  of e,litip,tielit  111,1,1,ifitatirers  aildprot,iders  of teleco,111,1,1,1icatio,ts  stipport  sen,ices

(,1)  Co,Istitt,itio,1.--  A telecot,11,11,11icatimis canier sliall cotistilt,  as itecessary,  ilt a tittiely fail,imi ilitlt
1,1,1,11®attrers of its teleco,111,111, liCatioIls trails,ilission a,ld s,litdii, ig equip,Ilmt mui its proviclers of
telecoi,mutiticatio,is  stipport sen,ices for tile p,irpose of e,ls,tri,tg tlt,it airrelit a,id pla,i,te<1 se,1,ices ,111<1

662  House Report 1994 (CALEA)
663  Hotise Report 1994 (CALEA).
664    Lie,11.

66:  Artikel 47 U.S.C. § 1002.
666  Artikel 47 U.S.C. § 1005.
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e,litip,itelit cot,iply ti,itli t|ie capal,ility reqi,irei,ielits of sectio,1 2602 alid tlie capacity reqttire,i,elits
idelitilied  1,y  die Attoniey  Gelier,il  u,ider sectio,1  2603.

(1,)   Cooperatio,1.--  Stil,ject to sectio,ls  2607(c) micl  2608(d).,1 „1,1,1,1.facttirer of teleco,11,1,11,licatioils  trmis-
missimt or st,itclting eqi,il,11,elit ci,ttl a prot,ider of telecotimittiticatio,ts sitpport sen,ices  sliall, 0,1 a re,1-
so, tal,ly ti,i,ely basis dild itt a re,150,1,11,le di,i,Re, 1,1,ike al,ilitilble to t|,e telecolitititi,Iicatio,Is c,irriers
tisitig its cq,tipilielit or sen,ices sticlifeamres or ilioilificatiolts ils  are ilecessilry  to pen,lit s„cll caniers  to
coll,ply ivitli tile aipability reqi,iret,le,its of sectio,1  2602 mid tile capacity  re,litim,telits  idelitifted by
Ilte Atton,ey  Geiteral ti,ider sectiot,  2603.

Artikel 2605 (a) CALEA is gencht aan het adres van tralisportelirs.667 Het artikel schrijft voor
dat een transporteur op tijd iii overleg treedt niet de achterliggende producenten van net-
werk- en doorschakelapparatuur zodat in een vroeg stadium afsteniining op de inrichtings-
plichten kati plaatsvitiden. Indien aan deze zorgverplichting voldaan wordt is de fabrikant
vati tietwerkproducten verplicht herhaaldelijk - eii voor een redelijke niarktprils - aftapbare
netwerkapparateti aan te leveren zodat de transporteur op tijd aan de technische aftapver-
plichting kan voldoen. Belatigrijk in dit verband is de tapregel ex artikel 2602 onderdeel
(b)(1) CALEA.668 Genoemd artikel bepaalt  dat een opsporitigsatiibtenaar geeti specifieke
eisen kan stellen am de inrichting of het ontwerp van netwerkonderdelen of zelfstandig
bepaalde netwerkonderdelen inag uitsluiten van inarktdeellianie. Met deze bepaling wordt
liet signaal gegeven dat de nieuwe wet enkel inrichtingseisen stelt voor de technische aftap-
baarlieid van de telecominunicatie-infrastructizur. Opsporingsinstanties kizimen transporteurs
of Bbrikanten van netwerkapparatitur er niet toe verplichten bepaalde handelingeti te
verrichten oni daarniee technische aftapbaarheid te garanderen. Het zijn de diverse niarkt-
partijen zelt-die bepalen op welke wuze en via welke technische standaarden invulling wordt
gegeven aan de aftapverplichtingen uit CALEA. hidien Eibrikanten van netwerkfaciliteiten
en/of bijbeliorende software iliet voldoen aan de algeinene ineewerkplichten en onderlig-
gende capaciteitseisen (zie volgende deelparagraaf) kuntien ook zij, net zoals transporteurs,
strafbaar gesteld worden.

'SAFE HARBOR'
De besclireveii ilieewerkplichten vonneii - zoals eerder besclireven - een juridisch raatii-
werk. De effectitering van de algeinene meewerkplichten dient door de transporteurs plaats
te vinden. De wijze waarop vati de ineewerkplicliteii itivullitig gegeven wordt niogen de
betreffende aanbieders geheel zellitandig bepalen. Alleen het voorgeschreveti eindresultaat is
cruciaal. Zelfstandig opereren herbergt echter wel een risico. 0111 allerlei redenen kan het
aanpassen van het eigen netwerkgedeelte  niet  of niet tijdig leiden  tot het verplichte eitidre-
stiltaat. Denk iii dit verband am te hoge aanpassingkosten, te weinig kennis bij eigen perso-
neel,  te laat gestart of een te trage ontwikkeling van benodigde technische standaarden.  Oni
de openbare transniissie- en doorschakeldiensten zekerheid te geven dat, met de technische
inodificatie van het eigen netwerkgedeelte daadwerkelijk voldaan is aaii de verschillende
meewerkplichten, heeft de strafwetgever artikel 2606 CALEA ontworpen.669 Dit artikel
bepaalt onder nieer het volgende:

Sec. 2606. Tecli,tical re,litire,Iie,its (1,1 1 stmidards; extelisio,i of colliplimice date

(a)  Safe Harbor.-

66-  Artikel 47 U.S.C. § 1005.
668  Artikel 47 U.S.C. § 1002.
669  Artikel 47 U.S.C. § 1006.
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1 1)  Cotist,Itatio,1.--  To eimire tlie e0icieitt ,111(1  ilititistry-it,ide i,itple,Iinitatioll of tlie  ssistmice (,ip,ibility
reqitim,imits  tuider  sectio,1   2602,   tile  Attoniey  Getteral,   ill  coortlittiltioll  11'itll  otlier  Federal,   St,lk,
mui  local Imi, eliforcel,ielit age,Kies,  slwll colistilt ti,itli dppropri,ite associatimis  aitd st,litdard-setti,ig or-
gallizatiolls of tile teleco,in,iti,iicatioils i,zihistry d, id Ii,it|i represeittatit,es of users of telecotit,ilititic,itioits

sen,ices  mid »ilities.
(2)  Coi,iplimice micier accepted  staitdards.--A  tele(01,1,11,1,ticatioits canier sh,ill  be fomid  to  be  ill Coilipli-

mice tpith tile ilssistallce cap,lbility reqi,irelitelits tilider sectio,1  2602,  mid a itiaittlf,zatirer of telecoill-
1,111,licatiolls trinistitissioll or stlitcltitig eqi,ipittelit or 41 prot,ider of teleco, 11,11,1, licatioils support sen,ices
sliall  be Joillul  to  be  i,1  coiliptialice  l,itli  sectio,1  2605,   if tile  c,inier,  1,1,111,if,ict,irer,  or  stipport  sen,ice
prot,ider is iii cotitplia,ice itith p, iblicty m,aitable tecli,ikal reqltirellielits or sta,id,lrils adopted by ait iii-
ditstry associatioit or sta,iciard-settilig oipaitizatio,i or by tile Coill,Itissioil ti,ider subseaio,i  0,) to ilieet
tile  reqi,im,imits  ofsectioi,  2602.

(3)  Abse,ice  of stalidards.--Tlie  abselice of tecli,tical reqi,irelitelits  or statularils for  i,Iiple,tie,iti,ig the  dssis-
tillice ccip,ibility reqi,ire,tieilts  of sectioit  2602  sliall tiot--
(A) prechide a canier, „,ain,facti,rer. or sen,ices prot,icier.fro,1, deployi,ig a teditology or sen,ice; or
(B) retiet,e a carrier, „imnifactlirer, or sen,ice prot,ider of tile obligatiolis i,„posed by sectio,1 2602 or

2605,  as  applicable.670

Het eerste lid schrijft voor dat opsporingsinstanties iii overleg treden niet stalidaardisatieorga-
nisaties van de teleconlinunicatie-industrie. Het is onder CALEA de bedoelilig dat bepaalde
technische standaarden ontwikkeld worden door standaardiserende organisaties binnen de
teleconibranche en dat deze technische noniieti na overleg met eii insteiimiing van het
ministerie van Justitie heersend worden. Indien transporteurs,  Eibrikanten van netwerkappa-
ratuur  of aanbieders van extra schakel- of telecotimititiicatievoorzieningen  zich  confortneren
aan deze standaarden en deze standaardeti iii de praktijk eiecttieren, dati wordeii zij op basis
van het tweede wetsonderdeel geacht te hebben voldaan aan de algeniene inrichtingseisen
en ineewerkplichten. De verschillende partijen bevinden zicli in een 'veilige haven' en
hoeven niet te vrezen dat er in strijd illet de voorgeschreven nieewerkplichten gehandeld
wordt,  ook al blijkt achteraf technische aftapbaarheid tiiet  heleiinal op  te gam.
Het derde lid bepaalt dat transporteurs, producenten van netwerkapparatutir en aatibieders
vati extra schakel- of telecolimilinicatievoorzieningen bij afwezigheid vall techliisclie st Iii-
daarden gewoon hun netwerkdiensten inogen blijven aanbieden, niaar daarbij niet vati de
algeniene inrichtingseisen en ineewerkplichten ontheven zijn.

Indien het de standaardisatie-instatities bitineti de teleconibranche en de centrale overlieid
niet litkt oni iii smienspraak tot technische standaarden te konien of indien vastgestelde
standaarden aangevochten worden, zal de FCC eigenhandig technische statidaarden vast
dienen te stellen. Artikel 2606 onderdeel (b) CALEA bepaalt in dit verbmid:
(1,)   FCC  A,ttliority.--(1)  I,igeiteral.--  If i,iditstry  associatiotis  or st,nularil-setti,tg orgatizatiotisfailtoissite
tecintical reqi,iret,telits or sta,ulards or if a govent,ite,it,igeitcy or aity outer persoli beliet,es that stid, reqi,ire-
melits or sta,ulards are dejicie,it, tlie agelicy or perso,tiii,ty petitio,1 tile Co,mitissiolt to establisli, by ilotice mid
cot,mie,it mlelitaki,ig or sticli otlier proceedi,igs as the Cmmitissimi mity be mit|torized to coittlitct, teclittical
reqi,im,mits or stmidards tliat--

(A) „teet  tlte assistalice capability reqi,ire,lielits  of seaio,1  2602;
(B)  protect  tlie  privacy  aitil  seatrity  of CO,Imiltiliciltioils  itot  atitliorized  to  be  i,itercepted;  ci, id
(C) sen,e  tlie  policy  of t|te  U,tited  States  to micolir,ige  tile prot,isioll  of 11£11,  teclitiologies  mid sen,ices  to  tile

Pt,blic.671

6-(1 Artikel 47 U.S.C. § 1006.
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Bij het ontwikkelen van de standaarden dient de FCC bunien het jitridische raaniwerk Vall
artikel 2602 CALEA te werken eii rekenilig te houden met de privacy en beveiliging van
tiiet-beoogde collullitilicatie is en er tot slot voor te zorgen dat de technische standaardeti
niet de voortgang van ilieuwe teclmologieeti ofdiensten beperkt. 673

4.9.6 J-STD-025

In het begin van 1995 werkt een speciale cointnissie vali de Telecoinmullications Industry
Associatioii (liierna: TIA), am het ontwikkelen van een industriestandaard.673 Op verzoek
van subconiinissie TR.45.2 dient de FBI in 1996 het rapport Electronic Surveillance Inter-
face in. Het rapport niaakt ditidelijk welke teleconimunicatievornien volgens de FBI onder
de algeniene plicht tot technische aftapbaarheid ex artikel 2602 CALEA 74 vallen. Het ESI-
rapport laat doorscheiiieren dat de behoefie tot technische afiapbaarheid van de FBI veel
groter is daii de bestaande versie van de ontwikkelde teclmische standaard toelaat. Zo wetist
de FBI dat geintercepteerde gegevens binnen een tijdbestek vati 500 111illiseconden elektro-
tiisch ter beschikking worden gesteld aan de opsporingsinstanties. Een snelheid die volgens
veel hidtistriepartners niet haalbaar is.675 Bovendien wil de FBI over locatiegegevens van
niobiele telefoons beschikken. De president van TIA verklaart hierover dat de FBI zelfs over
111obiele plaatsbepalinggegevens wenst te beschikken indien een GSM enkel sta,id-by staat.

Uiteindelijk sluiten TIA en de FBI een compromis waarbij eerstgenoeinde partij de plaats-
bepalingniodaliteit hi de technische standaard opneenit, voor zover het oni het locatiegege-
vens tijdens de aanvang en beeindiging van een gevoerd telefoongesprek gaat. Ook de

packet-,1,°tparaineter wordt uiteindelijk op aandringen van de FBI in de industriestandaard
verwerkt.

De J-STD-025 standaard maakt duidelijk dat opsporingsilistanties over zowel inhoudgege-
vens als verkeersgegevens wensen te beschikken. Damoe dienen twee a onderlijke kanalen
ter beschikking worden gesteld aan de opsporingsinstanties, zogeheten Call Content Chan-
nel en de Call Data Cliatmel.677 De technische statidaard werkt de interceptiefunctie verder

6-1  Artikel 47 U.S.C. § 1006. De FCC is liaar het huidige recht ber·oegd techliische nornieti vast te leggen die
(1) liteet tlic assist,litic cciptibility ,·eqt,imilelits of seaio,1 1002 of this title by cost-efeail,c iletlloils; (2) protect tile plit„icy
Mid seatrity of coiti, minicatio,is i,ot atithorized to be intercepted;  (3) mi,limize tile est of si idi co,I,plia,ix o, i residelitial
mtep,iyers, 44) sen•e tlle poliey of die Uitte,1 States to eitioitidge the proi,isioli of izeit, tcclitiologies aid services to tlie ptiblic,
ditil (5) prot,icle d reasolkible tillie il,Id Coliditiolls for Coilipliatice witli all,1 the tralisitioll to ally licit• St.1,1,1,1rd, i,tchidilig
defillilig tile  obligutiolls of telecoimmillic,itiolls (cirriers wider sectioil  1002 of tllis  title  dillitig dlly trailsitioli period.

6-2  Artikel 47 U.S.C. § 1002
6-3 Vgl. Before the Federal Conitiiuliications Conlmission,  In the Matter of Conln,unications Assistance for

Law  Enforcement Act, Further Notice of Proposed R.ulenlakilig, CC Docket No. 97-213, Noveniber 5,
1998, <http://www.fcc.go\·/Bitreaus/Conmioti_Carrier/Notices/1998/£098282.pdf>.

674  Artikel 47 U.S.C. § 1002.
6-5 Zie buroorbeeld Cotilintuikatioils Assistatice for Law Eilforcemetit Act (CALEA), October 23, 1997 -

Hotise Judician· Stibconmiittee 011 Crinie,  Testiniotiy of T.E. Wheeler, Cellular Teleconmnitiications
Ilidlistn Association, October 23, 1997, Hotise Jitdician· Subcotimimee on Crinie, raadpleegbaar op
<http://www.fas.org/irp/congress/1997_hr/h971023tw.hmi>.

6-6  Vgl. Subconmlittee 011 Crime, Conmlittee on the Judician·, U.S. Hotise of Representatives, Oversight
Hearing oil the Iniplenieiitation of the Colimitinications Assistatice tor Law Ellforcenient Act of 1994,
Wednesday, October 23, 1997, Rooni  2237  Ra>·burn  Bitilditig,  10:00  AM,   Testii,imiY  of Al,mite,v/.  Flitti-
g,m,  President,  Teleconmiunications  Inditstry Association, Before The Crinie  Sitbconmiittee  of the  House
Conmlittee on the Judiciary, October 23, 1997. R.aadpleegbaar op <http://ww\\.fas.org/irp
/congress/ 1997_hr/h971023£hmi>.

6-- J-STD-025 (2000), Lawfi.illj Audiorized Electrotiic Surreillatice (ANSI-J-STD-025-2000 JSTD-025)
TIA/EIA, p. 18. Deze standaard is raadpleegbaar op <http://eu.sabotage.org/www/US_sun·eillatice
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uit, en verdeelt deze in een beperkt aantal categorieen. De izieest iii het oog springende
interceptiecategorieen zijn 'toegang', 'ontvangst' en 'collectie' van gantercepteerde doel-
confiiunicatie. Zaken als het vaststellen van de tastbare plaats van het teclitiische interceptie-
punt bintien een teleconununicatienetwerk of -dienst, voorkomen van 111aniptilatie of
ongeautoriseerde publicatie van de doelcoiminitiicatie, het aan te levereti tonimat vali de
interceptiegegevens, de wijze vati het doorslitizen van de doelconiinittiicatie naar opspo-
ringsinstanties, het waarborgen van de privacy van alidere 110,1-taffet conlinzinicatiegegeveris
en het waarborgen van het geheinie karakter vati de toegepaste opsporingsniethoden spelen
iii de vastgestelde industriestandaard een rol. TIA stelt dat met het voldoen van deze stan-
daard voldaan wordt aan de vier techtliSche nieewerkplichteti opgesonid in artikel 2602
CALEA.678 Met de technische standaard is een sqfi' had,or voor transporteurs van vaste en
111obiele telefoilie gecreeerd; wordt voldaan aan de standaard, dan wordt automatisch vol-
daan aan technische aftapbaarheid.

4.9.7 Aftapcapaciteit

Naast de meewerkplichteii die techiiische aftapbaarheid veilig dietien te stelleti bevat de wet
met artikel 2603 oiiderdeel (a) CALEA een bepaling over verplichte aftapcapaciteit.6-9 Het
artikel verplicht federale opsporingsinstanties de benodigde afiapcapaciteit te bepale11 en
cij fers hierover openbaar te niaken.68  Dit dient 111aximaal 6611 jaar na het van kracht wordeti
van de nietiwe wet te gebeitren. Iii die zin houdt het wetsartikel een zorgpliclit voor over-
heidsinstatities in. Am de andere kant is het artikel opgetionien oin de effectiviteit van het
opsporingsgericht aftappen te waarborgen. Opsporiligsilistalities 1110gen in de dagelijkse
praktijk niet geconfrotiteerd worden niet de technische onniogelijklieid v:111 een transpor-
teitr te voldoen aail liieerdere gelijktijdige taps. Techtiisclie aftapbairheid alleen is 11iet
voldoende oni de effectiviteit vati het opsporingsgericht aliappen te garatideren. Artikel 2603
schrijfi daaroin voor dat een transporteur een bepaald aftappercetitage of -quotuni dient te
realiseren binnen  het eigen  aangebodeti  of toekonistig  am  te  bieden  netwerkgedeelte.681  Na
de officiele bekeiidniaking van de aftipbehoefte in het Federale Register dietien tratispor-
teurs er alles aan te doen de gestelde a#aptiiarges te halen. Ze hebben daarvoor niaximpal
drie jaar de tijd. Artikel 2603, onderdeel (b) CALEA regelt de initiele aftapcapaciteit:82 Het
artikel bepaalt dat tralisporteurs verplicht zijn binnen drie jaar na de 06ciele keimisgevitig in
het federale register of vier jaar tia invoering van CALEA dietien  te voldoeli a:Iii de voorge-
schreven afiapcapaciteit als bedoeld hi het eerste onderdeel. Op dat tijdstip dietien de
bestaatide afiapinogetijkheden opgewaardeerd te worden naar de bekend geniaakte aftap-
niarges. Over het verschil tussen iiiaximale eil initiele aftapcapaciteit wordt in de toelichtilig
op CALEA het volgende opgeizierkt:

'The iiiaxiniuni capacity relates to the greatest nuniber of intercepts a particular switch or
sT·stem must be capable of implementing  simultaneously.  The initial capacity relates  to  the
number of intercepts the governliient will  need to operate  upon  the  date  that  is  four  >·ears

,683after enactnient.

_documents_mid_stmidards/2000_05_31_tr45-J-STD-025_REV.A_Lawfittly-Authorized_Electronic
_Sun,eillatice.pdf>.

6-8  Artikel 47 U.S.C. § 1002.
e9  Artikel 47 U.S,C. § 1003.
68(J  Zie ook W. Diffie & S. Landau, Plit·ag, 011 the litic.  The liolitics of ti,me,ppilig mid clialptioit, Canibridge,

Mass./Londen, 1998, p. 196.
681  Artikel 47 U.S.C. § 1003.
682  Artikel 47 U.S.C. § 1003.
683  House Report 1994 (CALEA).
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Voor de 111iliister van Jitstitie bestaat de 1110gelijkheid 0111 de geschatte capaciteitseiseii
periodiek aan te scherpen en de oorsprotikelijke deadlities op te schitiven. Deze 1110gelijk-
heid is terlig te vitideti i11 onderdeel (c) van het genoeinde artikel. Itidien transportetirs tiiet
in staat zijn te voldoeii aan de gestelde capaciteitsverplichtingen dienen zij dit offcieel
ketibaar te maken aan de minister. Dit regelt artikel 2603 onderdeel (d) CALEA.684 Tot slot
bepaalt onderdeel (e) van het wetsartikel dat de minister bepaalde transporteitrs fillalicieel
tegemoet mag konien in de door hen geniaakte aanpassingskosten welke voortvloeieii nit de
gestelde capaciteitsverplichtingen.

4.9.8   CALEA anno 2004

In paragraaf 4.9.4 is beschreven welke telecoinnitmicatieaatibieders onder het bereik van
CALEA vallen. Geconstateerd is, dat tralisporteurs onder de federale wet vallen omdat deze
ambieders de conimunicatieroute beitivloeden en daardoor als dragers van telecominunicatie
c.q. tralisportetirs aangeinerkt kilmien wordeti.685 Vast is konien te staan dat inforniatiedien-
sten normaliter buiten de reikwijdte van CALEA vallen, inaar dat de FCC wel rekening
houdt niet de ontwikkeling van geavanceerde comniunicatieteclinieken waarbij de schei-
ding tlissen tratisporteur en infoniiatiedienst steeds nioeilijker te niaken is. Een voorbeeld
daarvan vornieti VoIP-diensten, waarvati de FCC in september 2005 gezegd heeft dat
aatibieders van deze Internetdiensten aan de tapverplichtingen uit CALEA dienen te vol-
doen.  In deze paragraaf wordt uiteengezet op welke niotieven dit uitgangspunt gegrond is.
Daartoe dienen we eerst een klein stapje terug te doen in de tijd.

PACKET-MODE TECHNOLOGIE ENJ-STD-025
Door de FCC en de rechtspraak is in 2000 vastgesteld dat CALEA toepasbaar is op pakket-
geschakelde technologie, de technologie waarbij een bericht in talloze pakketjes opgedeeld
wordt, deze pakketjes afzonderlijk en via een unieke route verzonden worden en uiteinde-
lijk saiiiengesinolten worden bij ontvaligst tot het oorsprotikelijke bericht.686 De technische
statidaard J-STD-025, bevat een niaatstaf op basis waarvan digitale pakketjes verzanield
kunnen worden voor opsporingsdoeleinden. De FCC overweegt dat de technische 11OIlll

uiteenlopende privacygerelateerde vragen onbeantwoord laat, waardoor aativullend onder-
zoek noodzakelijk is, niaar dat transporteurs desondanks verpliclit zijn de ontwikkelde nor:tii
te verwezenlijken iii huti netwerksystenien:

'We find that the approach taken with regard to packet-niode coniniunications in J-
STD-025 raises significant technical and privacy concerns. (...) We are aware that packet-
mode technologl· is rapidly changing, and that different technologies niar require differ-
ing CALEA solutions for separating call-identifying inforniation froni call content. We
also recognize that „-e must ar·oid iniplementing CALEA requirenients that could inipede
the developnient of neir·  technologies.  We  do not believe  that the record  s,ifTiciently ad-

684  Artikel 47 U.S.C. § 1003.
685

Donitiiering ditidt deze dietisten :lai als tienverk- of dragerdiensten (kabel, zetiders en centrales). Deze

dietisten zorgeti \·olrtis de auteur voor overdracht en routering vmi verzotideti sig1131211 en zijn op de
'fysieke laag' gestapeld. De fisieke laag houdt volgens de atiteur de infrasmictuur in: her geheel vati geleide
en ongeleide trallsniissietiiiddelen die sanien een net vomien. Boven de netwerk- of dragerdiensten bevindt
zich de laag teleconinitulicatiedieiaten. De aitteur noenit iti dit ,·erbatid teletbilie, E x eti Inteniettoegang.
Daarboven bevindr zich de 11iterste 1:ag, toepassing door eitidgebniikers. EJ. Dotimiering e.a., Hiticlbock
Telecm,mitinic,itiercdit, bilcidi,11 tot lict redit m cle tedilliek ,•.ni tie telem,miumicatie, Deti Haag, p. 10-11.

686   Before the Federal Coiilnizillicatioils C0111111ission,  Iii the Matter of Cotimnuiicatioils Assistance for Law
E,lforcenient Act, Third Rcpon,111£1 Order, CC Docket No. 97-213, A tgt,st 31. 1999; Zie r·oor nicer ufor-
tiiatie  teretis  USTA  ,·.  FCC,  227  F.3d 464-66  (D.C.  Cir.  21.100).
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dresses packet technologies alid the problenis that thm,· 1118 preseiit for CALEA purposes.
For exaniple, sonic packet techtiologies (e.g., fratiie relay, ATM, X.25) are connection
oriented--i.e., there are call set-up and take-down processes, siniilar to those tised ill cir-
cuit switched voice nenworks, ir·hereby addressitig inforniation is niade a\:ailable to the
carrier separate 50111 and before call coritent is transmitted. Other packet techtiologies
(e.g.. internet protocol based solutiotis)   ·ould not be processed this \\ ar.  We belie,·e that
kirther efforts cati be iiiade to fitid \\'ays to better protect privan· b>· proriditig 11, en-
forcenient onlr   ith the  inforniatioti to r,·hich  it is la„·fiill,· etititled.  (. ..)  Iii die ititerini,
1\'e find that packet-niode coniminlications, including call-identif>itig illtoniiation mid
call content, Iia>· be delivered to Im enforcenient under the interini standard. Filrther,
we are hereiii requiring that packet-iiiode conniizinications be delivered to LEAs under

,68that standard no later than Septeniber 30. 2001.

De FCC heeft zich tot op heden beperkt tot het uittiodigen van itidustriepartners 0111
onderzoek te doen naar privacyknelpunten en teclitiologische iliiplicaties vati het technisch
atiapbaar iiiaken van pakketgeschakelde techtiologie. Een antwoord op de vraag welke
aatibieders vati (hiternet)dietisten dienen te voldoen aan de CALEA-verplichtiiigeti en
JSTD-025 wordt vooralsnog iliet gegeven. De uitkonisten van liet aatigekondigde onder-
zoek ziillen bepalen hoe de technische standaard er voor w;it betreft het verzatilelen vall
digitale pakketjes definitief uit  konit  te  zien  en  welke  aatibieders  bintien  de  teleconitiiutiica-
tieotiigevilig aaligesproken zzillen worden op naleving vati de kaderplichten uit CALEA.
Teleconuiiunicatieamibieders niogen overigens alivijken van de JSTD-025 statidaard en
zelfstandig iliterceptiefitticties ontwikkelen, 21 herbergt dit enkele risico's. Vooral de lioog
oplopeiide kosteli  eli het risico dat achteraf konit  vast  te  staati  dat  aan de  kaderplichten  niet
voldaaii wordt, zal zelfitatidige iniplenientatie van interceptienonlien niilider aalitrekkelijk
111akell.

VERZOEKSCHRIFTJUSTITIE
Het Atiierikaatise niinisterie van Jtistitie heeft ili een recentelijk verzoekschrift overwoge11
dat de FCC zo stiel tiiogelijk dietit 2711 te geveti op welke dietisteii en etititeiten CALEA al
dati niet vali toepassilig is.688 hi de dagelijkse praktijk claitiieti steeds nicer amibieders dat zij
bititeii de wettelijke iliterceptieplichteii vallen en tiiet hoeveti te voldoen aan de teclmische
aftapnonii. Het illitiisterie tileent bovendien dat de wet techtiiekonafhatikelijk get-onnuleerd
is. iiiaar dat dit door tal vali organisaties bestredeii wordt, wat lion-confoniiiteit 2211 CALEA
81 de halid werkt. Het departenient hoopt dat de Cotimiissie opnieziw bevestigt dat de wet
teclitiiekondiatikelijk is en dat packet-itiode teclitiologie onder de spatiwijdte vati de ititer-
ceptiewet v;itt.

Het ministerie Wilst iii haar petitie op de rol van de Conunissie die het intieeint bu de
iliterpretatie eti iliiplenientatie van wettelijke verplichten die CALEA voorschriJ .689 Artikel
229 onderdeel (a) Coninizinications Act draagt de C0111111issie op regels vast te stellen die
1100dzakelijk zijn 0111 de kaderplichten uit CALEA te verwezenlijken. Bovendien regelt

68-   FCC  1999.
688 Before the Federal Conmiunications Conmiissioti, Iii the Matter United States Department ofJ11Stice,

Federal Bitreati of Inrestigation and Drug Etiorcenient Adinitiistratioti, Joint Petition for Rilletilaking to
Resolve Varioits Olidtandilig Imies Conceming the Inipleinentatioti of the Cotiumuiicatioils Assistatice for
Law Enbrcemnit Act, March 10,20(14. Dit verzoekschrifi is raadpleegbaar op
<littp://„·ww.cdt.org/digi_tele/2()040310fbipetitioti.pdfb.

689  FCC/FBI 20(}4, p. 11-28.
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artikel 2601 onderdeel (8)(ii) CALEA690 de bevoegdheid van de FCC om de definitie
telccoililittliticatiolls  canier onder bepaalde voorwaarden  uit  te  breideti  tot  persoilen ok- entiteiten
die nornialiter buiten de reikwijdte van het wetsbegrip en daarniee buiten het vizier van
CALEA zouden vallen. Het ininisterie overweegt aan de andere kant dat de reikwijdte van
het wetsbegrip niet beperkt kati en niag worden door corresponderende wetsbegrippen uit
de Conmitinicatioiis Act. Deze wetten dienen onafhankelijk van elkaar gelezen te worden,
telizu er expliciete verwijzitigen plaatsvinden.

Het initiisterie iiiaakt kenbaar dat aanbieders van Breedband Internet en Breedbandtelefonie
ondubbelzilinig onder de reikwijdte van CALEA zouden 1110eten vallen en dat de Coniliiis-
sie deze Internetdietisten ititdrukkelijk dient aan te wijzen als transportetir in de zin vati
CALEA. justine hanteert het begrip biuadband access se,vices 0111 te verwilzen naar the process
and sen,ice tised to jai,1 access or connect to the Pliblic Inteniet i,sing a connection based on packet-i,iode
teduiology that €Pis high ba,idividth. Het ministerie geeft aan dat de definitie niet toeziet op
infomiatiediensten die na het totstandkomen van een Intenietverbinding toegepast worden.
Als voorbeeld wordt de inhoud van websites van Internet Service Providers genoeind
(webservers).
Het begrip broadband telephony wordt gebruikt 0111 te verwijzen naar the tratist,iission or sit,it-
chi,tg 4 voice coitititimicatio,is tising broadbaildfacihties. Het dient daarbij in ieder geval te gaan
oni een Intenietdienst die als I,iediator aangenierkt kan worden. Een dergelijke niediator
levert co,u,ectio,i mm,aget,Ie,it: de dienst start of beeindigt Internetgesprekken en levert bij-
voorbeeld extra belfuncties aan eindgebruikers. Deze Internetdiensten dienen te worden
onderscheiden van peer-to-peer breedbandtelefonie applicaties. Mediators genereren of 1110-
duleren bet- ofsignaalgegevens, adresinforniatie en routering- en switchinformatie. Bij peer-
to-peer toepassiligen is dat de eindgebruiker waardoor CALEA buiten beschouwing blijft.
Het konit voor dat aanbieders van Breedband Internet tegelijkertijd Breedbatidtelefonie als
dienst leveren.

Het tilitlisterie realiseert zich dat een toegangsverlener van Breedband Internet moeilijk
aangeduid kati worden als conti,ion carrierfor hire (artikel 2601 lid (8)(A) CALEA)691, imar
nieent dat deze Internetambieders als gevolg van de turbulente ontwikkelinge11 op de
telecommunicatieinarkt via de zogeheten Substantial Replacenient Provision (artikel
2601 (8) (13) (ii) CALEA)692 alsnog onder het wetsbegrip telecoimminications  camer  (transportelir)
gesclioven k,innen en dienen te worden.693 Het bewuste wetsonderdeel bepaalt:

a persoit or elitity elwaged iii proi,iditig wire or electrollic co,1,1,11,11icatio,1 sititdii,19 or traimitissimi sen,ice to t|,e
extelit that tile  Co,Initissioli Bids  t|wt stic|, sen,ice is  a  replace,Imit for d stibstailti,il poitio,i  of tlie local
teleplimie exclialige sen,ice mid tliat it is i,1 t|le p, iblic i,iterest to dee,11 sitch ,1 perso, i or elitity to be a telecm,1-
1,itti,ic,itioits c,inierfor pit,poses of CALEA.04

6w'  Artikel 47 U.S.C. § 1#)01.
691 Dir wetsbegrip kan wellicht het beste vertaald wordeti niet de tenii 'dienstentieutraal nenverk'. Het betreft

eeti netwerk toegankelijk roor een ieder, niet daarop verschillende releconmitulicatiediensten (telefoon,
hiteniet)  die iii nieer of ritinder  niate  toegatikelijk  zijn  roor persotien.  Breedbalid  Inteniet vornit eeii apart
iliternetnetwerk (platfonii) waarop louter Intenietdietisten (zoals e-niail, inteniemlefonie. intemettelevisie)
amigeboden kiuineii worden. Surf voor aannillende inforniatie over het wetsbegrip Co,11,11011 almel· lia:lr

<http://www.q·berteleconi.org/notes/defcc.hmi>.
692  Artikel 47 U.S.C. § 1001.
693  FCC/FBI 2004, p. 24.
694 Artikel 102(8)(B)(ii) CALEA is gecodificeerd in artikel 47 U.S.C. § 1001(8). Zie voor de ilihotid Van dit

wetsartikel terells <http.//w\n\·4.lazz·.cornell.edu/wcode/hoill/i,scode47/usc_sec_47_00001001---000-
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Het ministerie concludeert aan de hand van dit wetonderdeel het volgeiide:
'(. . .) CALEA's coverage of telecomiiiunications carriers  is not litiiited to entities that are
engaged in transtiiission or switching on a cotiinion carrier basis. As long as an entin· is
engaged in transniission or switching, the Cotimiission can and should bring that entity
within the scope of CALEA  even  if the entin·  is  not o ffering a separate  teleconinizitlica-
tions service to the public as a cotilliion carrier, as long as the Cotiiniission deteniiines
that "such sen·ice is a replacetiient for a substantial portion of the local telephone ex-
change ser\ice" mid that extending CALEA co\-erage "is iii the public interest. ,695

Justitie nieldt, dat ininiddels 50 miljoen Ainerikaanse huishoudens gebruik niaken van
Breedband Internet en dat dit aantal in de nabije toekonist drastisch zal gaan toenenien.
Daarenboven wordt gesteld dat een groot gedeelte van de huishoudens die eerst gebmik
niaakten van  dial lip  Internettoegang  (hiternetten  via  beltiiodeni  gekoppeld aan telefoonnet),
overgestapt zijn naar Breedband Intertiet en laatstgenoeind verschijnsel daannee voor een
substmtieel decl het traditionele telefooimet verdritigt. Toepassing van CALEA op Breed-
band Internet dient volgens het ininisterie het algenietie (opsporitigs)belang. 0111 deze rede-
nen dient de Substantial Replacenient Provision vail toepassing verklaard te worden op
toegangsverleners van Breedbalid Internet. Voor wat betreft het aatibiedeti vali de Intelliet-
dienst Breedbatidtelefonie wordt opgeinerkt dat pakketgeschakelde technologie in toene-
niende inate de circuitgeschakelde platfortils zal gaan vervangeti. Wat volgens het 111inisterie
van belatig is, is het feit dat CALEA techiliekonafhankelijk is: het 111aakt voor toepassilig vall
CALEA niet uit welk protocol binnen een bepaald platforni toegepast wordt. Het 111inisterie
verzoekt de FCC alle aanbieders van de dienst Interiettelefonie als transportetir iii de zin vati
CALFA 2211 te nierken. Ter otidersteuning van dit standpitiit voert het iliinisterie het
volgei*ide aaii:

'Like traditioiial Circilit-illode telephone senice, broadband telephony services provide
voice tratisiiiission „·ithout any net change in fortii or content, atid broadbalid telephony
service providers perforni the same functions as traditional circuit-tiiode teleconimunica-
tions carriers in direct conipetition with such carriers. ,696

Het ininisterie nierkt tot slot op dat - iii het geval de cotiiniissie aanbieders van Breedbatid-
telefonie tiiet als transporteurs als bedoeld iii artikel 2601(8)(A) CALEA69  ziet - op basis van
dezelfde motieven als bij Breedb:ind Ititernet - uitgeweken kati worden naar de alternatieve
defitiitie vornigegeveti in de Substantial Replacenient Provision ex artikel 2601(8)(B)(ii)
CALEA.698

CONCLUSIES FCC
Op 9 augustus 2004 verschijnt een eerste reactie van de FCC op de vragen en aaiibeveliii-
gen van het ministerie van Justitie.699 Wat betreft de toepassingsvragen rondom de geavan-
ceerde pakketgeschakelde technologie merkt de Cotimiissie op:

hmil>. Raadpleeg zvor aativullende itioniiatie over de Substantial Replacenient ProT·ision tevells
<http://www.techlawjournal.com/topstories/2004/20044)809e.asp>.

695  FCC/FBI 2004. p. 13.
696  FCC/FB1 2004, p. 30.
69-  Artikel 47 U.S.C. § 1001.
698  idellt

699   Before the Federal Colimilinications  Colilliussion,  111 the Matter of Cotimiunicatioils Assistance  for  Law
Eilforcenient Act mid Broadband Access and Services, Notice of Proposed Ritlentakilig atid Declaraton·
Ruling, ET Docket No. 04-295, RM-10865, August 9, 2004, raadpleegbaar op
<http://www.askcalea.net/docs/20040809.fcc.04-187.pdf>.
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'As Law Enforcement requests, we reaffinii that CALEA is technology neutral mid thus
does encompass senices prozided using packet-niode technology. The Coninlissioii has
previousl)· noted that CALEA is technology neutral  and  that a carrier's choice  of technol-
ogy does not change its obligations under CALEA.'mo

Ondanks het gegeven dat pakketgeschakelde technologie binnen het vizier van CALEA valt,
is het volgens de FCC niet ZO dat elke ambieder die deze techniek toegepast ook automa-
tisch aan de plichteii zoals tieergelegd iii CALEA dient te voldoen. De unieke karakteristie-
ken van packet-sit,itchi,9 techniek liebben het 1110gelijk geniaakt dat er uiteeillopende applica-
ties zijii ontwikkeld en dat er diverse entiteiten betrokken zijil bu de ahvikkeling van tele-
conununicatie.  Volgens  de  FCC  is  het  antwoord  op de vraag  of de aanbieder  als een trans-
porteur in de zin van CALEA aangemerkt kan worden beslissetid voor de al dan met toe-
pasbaarheid van de aftapverpliclitingen uit CALEA. Per applicatie zal gekeken dienen te
worden of CALEA opgaat,  niet naar de technologie ;tls zodanig.  De FCC  is van niening dat
er nog heel wat onzekerheden rondoni pakketgeschakelde technologie bestaan en dat er
verschillende vonneti inet geheel eigen karakteristieken zijn waarvan de paranieters helder in
beeld gebracht dienen te worden. Wat betreft het verzoek van het niinisterie 0111 toegangs-
verleners van Breedband Iiitemet aali te wijzen als transporteurs in de zin van CALEA
overweegt de conllilissie als volgt:

'(.. .)  „'e  tentatively  conclude  that  facilities-based  providers  of any  type  of broadband
Internet access sen·ice [b>· 'facilities-based', we nieati entities that provide transtilission or
switching over their own Elcilities beni·een the end user and the Internet Service Pro-
viderl,   whether  provided  on   a   r\·holesale or retail basis, are subject to CALEA becazise

they  provide  a  replacenient for a substantial portion of the local telephone exchange  ser-
vice used for dial-up Internet access service and treating such providers as teleconinizini-
cations carriers for purposes of CALEA  is  in the public interest. Broadband Internet access
providers include, but are not liniited to, wireline, cable niodeni, satellite, wireless, and
broadband access via po \·erline conipanies.

,701

Toegangsverletiers van Breedband Internet vallen volgens de FCC onder CALEA. Ter
oiidersteuning van deze voorlopige gevolgtrekking grijpt de FCC tertig op de inrichting van
en rolverdeling binnen de telecoilununicatie-infrastructutir ten tijde van de totstandkoniing
van CALEA en de beweegredenen van de toemnalige wetgever:

'At the tinie CALEA   as enacted, Internet services were generally provided on a dial-up
basis by two separate entities providing two different capabilities - a local exchange tele-
phone company caming the calls benT·een an end user and its chosen Internet Service
Prorider  ("ISP"),  and  the   ISP  proz-iding e-tiiail, content, web hosting and other Internet
services.  Iii the House Report, Congress rr·as quite clear  as  to the CALEA status of these
different entities: The LEC providing the local exchange transniission service that enabled
the call  to that dial-up  ISP - "the transmission of an E-niail message" - H·as covered  by
CALEA as a teleconlmunications carrier providing a POTS functionality (a "phone call").
By contrast, the separate ISP Ii'as not subject to CALEA because the functions it provided
- such as -It]he storage ot- a message in a[n]  . . .  E-niail  'box"' - were "infbmiation ser-
vices." Our tentative conclusion respects Congress's understanding and does not propose
attaching CALEA obligations to services or applications that "ride 0,·er" the underlying

De voorlopige conclusies van de FCC blijken inniiddels de stants vati definitieve gevolgstrekkingeti gekre-
gen te hebbeti. Zie daartoe FCC 2005 (II)

c"'  FCC 2.005 (D, P. 17.
w  FCC 2005 (D, P. 18-19.
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broadband transiilission, such as e-mail storage,  -eb browsing capabilities, and Internet
,702

galiitng.

De FCC vervolgt:
'Given Congress's clear understanding that carriers providing access to ISP functionalities
would be subject to CALEA. z,·e do not believe that Congress intended the Inf-orniation
Services Exclusion to reniove from CALEA's reach the coniparable access flinction pro-
vided b\· today's broadband Internet access proriders. Indeed, perniitting techtiological
developnients to remove senices froni CALEA's coverage would be at odds r\ith Con-

6,gress's explanation that CALEA's purpose is to preserve the governinent's ability...  to
mtercept coniniunications involving advanced techtiologies- and "to itisure that lm·
enforceiiient can continue to conduct authorized wiretaps in the filture." We would
therefore resolve any  tension iii CALEA's definitions iii  favor of CALEA's applicabilin· to
broadband Internet access ser\ice and classifyitig providers of broadband Internet access

:03under CALEA as telecotimiuilications carriers, not information services providers.

Ook de Internetdienst Breedbatidtelefoiiie (VoIP) wordt door de Cotinnissie op aanbeveleti
van het ininisterie van justitie iii aRvachting vaii uitkonisten ilit nader onderzoek alvast

onder de werkingssfeer van CALEA gebracht.
'(. . .) \, e tentatively conclude that providers ofroIP senices that Law Enforcemelit char-
acterizes as "mmaged" or "iiiediated" are subject to CALEA as telecoiwiiunications carri-
ers uiider the Substantial Replacement Provision. Law· Enforcenient describes matiaged or
mediated VoIP services as those services that offer voice conmiunications calling capabilin
 -herebr· the VoW provider acts as a mediator to mmage the conuiiunication bet\i·een its
end poitits and to provide call Set lip, connection, terniitiation, and party identification
features. often generating or 1110difying dialing, signaling, sNitching, addressing or routing

,-04functions for the user. (...)

Net als het initlisterie ineent de Coniliiissie dat zogeheten 1,tediatots dietien te voldoeii aan de
iliterceptieplichten itit CALEA. Deze diensten 'inatiagen' de conumitiicatiestronien, iii het
bijzonder  de floit,  of packets  en  zijn  betrokken en zelfs 011111isbaar  bij de uitwisseling  van
stemberichteti  op het  Ititertiet  tussen  Mee  of ineer eindgebruikers.  Toegangsverleners  van
Breedband Internet speleti een dienende rol, inaken de transinissie teclmisch 1110gelijk, niaar
verzorgen de daadwerkelijke tratistiiissie van Intertietgesprekken niet alleen. Zoiider 111ede-
werking van de Intenietdiensten vaii Breedbandtelefonie konien Intemetgesprekketi iliet tot
stand. De FCC overweegt teii aatizien van dit punt het volgende:

'We believe there is an overriding public interest in niaintaining LaIT Enforcenient's abil-
ity to conduct wiretaps of on-going voice conlmunications that are taking place ojer

networks that are rapidly replacing the traditional circuit-switched network, yet providing
consuniers essentially the same calling capability that exists with legacy POTS service. We
understand that basic capabilities essential to La„· Enforcenient's surveillance efforts, such
as access to call managenient inforniation (e.g., call forwarding, conference call features
such as party join and drop) and Call Set up information (e.g., real tinie specd dialing iii-
formation, post-dial digit extraction information) niay not be reasonably a\:ailable to the
broadband access provider. Consequently, subjecting only the broadband access provider

-02  FCC 2003 9, p. 31.
-03  FCC 2005 (1), p. 32.
04  FCC 2005 (D, p. 19.
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to CALEA without including managed VoIP sen·ice providers cozild undennitie La\\-
Enforcenient's sun-eillance efforts. ,-03

Daarenboven ineent de FCC dat aanbieders van de dietist Ititeniettelefonie via de Sitbstan-
tial Replaceinent Provision amigeiiierkt kwurn wordmi als 'trallsporteltr' ili de ziti vali
CALEA:

'We  tentatii·ely  conclude  that  providers  of niatiaged VoIP services, \\hich are offered  to
the general public  as  a  niealls ot- cotiiijizinicating  ith  ati#·  telephone  szibscriber,  inchiditig
parties reachable onl,· through the PSTN, are subject to CALEA. We belie\·e that sitch
VoIP senice pro1-iders satis · each of the three prongs ot- tlic Stibstmitial Replacenient
ProJ-ision \\ ith respect to their VoIP ser\·ices. That is, the\· provide mi electroilic cotimiu-
ilication s\,·itching or transmission ser,·ice that replaces a subst.uitial portion of local
exchange senice for their custoniers in a tiialmer bitictiotially the saliie as POTS ser\ice;
alid the public interest factors  -e consider at a mininium - i.e.. the efTect on cotiipetition,
the development and provision of new technologies and senices, and public safen· md
national securit>· - support subjecting these pro ·iders to CALEA. ,706

De FCC is evenals het ministerie van oordeel dat peer-to-peel· conmitlizicatie ofivel disi,iten,ze-
diated co,immilicatio,1 buiten CALEA valt. De FCC ineent dat deze cotiumniicatie iliet door

de hiternetdiensten genianaged wordt, niaar door apparattiur vati en bij eindgebntikers. In
een dergelijke situatie kan een Internetdienst nioeilijk als 'niediator' aatigenierkt worden: de
VoIP-dienst heeft natiwelijks  of geen  invloed op  defoip qfpackets  tijdens  de coiillininicatie
eii kati naar alle redelijkheid niet als transporteur als bedoeld iii CALEA aangenierkt wor-
deti.

Wie het rapport van de FCC heleniaal doorbladert, zal aan de hand van de opgenonien
betogen van een aantal vooraatistaande leden van de FCC al vrij snel de indruk krijgen dat
opsporingsbelangen trio111feren: technische aftapbaarheid dient gewaarborgd te blijven, mgzar
tegen welke prijs wordt niet beketid geiiiaakt. Nietiwe opsporingsbelangen als het bestrijden
van terrorisnie niaken technische atiapbaarheid nog belatigrijker, zeker na de aanslagen op
burgerdoelen en 111ilitaire doelen doeleii iii Atizerika. Daartoe dient CALEA in de ogen van
de Coiilmissiele(len bijgesteld te worden. Ook de traditiotiele interceptieregels uit de 0111-
tiibuswet en ECPA dieiie11 als gevolg vati nieuwe (terroristisclie) gevaren bugesteld te
worden. Deze keer niet vanwege techtiologisclie ontwikkelitigen, niaar vatiwege de terro-

ristische dreigingen. Het antwoord wordt gevonden in de reeds aati bod gekoiiien Patriot
Act. Onder deze wet worden enkele bestaande interceptieregels (tijdelijk) gewijzigd.

4.10   Samenvatting en conclusie

Uit dit hoofilstuk is gebleken dat het opsporiiigsgericht aftappen latige tijd bititeii het be-
schertiiingsvizier vaii de Atiierikaanse Grondwet is gebleven. Het Vierde Atiiendetiient, dat
Atiierikaanse staatsbzirgers beschernit tegen willeketirig overheidsoptreden, wordt tot eitid
jaren zestig vorige eetiw op een taalkiuidige wijze uitgelegd bintien de rechtspraak. Door
deze ititerpretatiewijze wordt een staatsburger etikel tegen overheidsoptreden beschennd,
wanneer deze op zijn eigen territoir (search  warrmit) of teii aatizieli van de eigen persoo11

(arrest warrant) op een oilredelijke wijze fysiek gecotiionteerd wordt door overheidsanibte-
iiareii, die tijdens de daarop volgende hitiszoeking stogelijke zaken, iii eigend0111 van hein,

/5
FCC 2005 (1), p. 34.

1,6  FCC 2005 (1), p. 33-34
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ili beslag netiien ten behoeve vati strafvorderlijk onderzoek. Onder invloed van deze taal-
kiuidige interpretatiemetliode valt het opsporitigsgericht aft,ppen vati draadgebondeti
conuiiwiicatie (telefoongesprekken) decennia lang bilitell het bescheniiingsgebied vati het
Vierde Atitendenient. Bij lutstgenoenide gevallen is er ilamelijk geeti sprake vati eeti
(fysieke) betreding vati ieniands eigen territoir ot- frsiek oiiderzoek ten aalizien vali eeti
persoon. Daaniaast kni nioeilijk gesproken worden vati het in beslag tietiieti vaii stoffelijke
zaken 0111dat conuiituiicatie liu eentiiaal geen tastbaar goed is.
Eitid jareii zestig wordt het Vierde Ainendeinent op eell teleologische wijze 1,itgelegd door
het Hooggerechtshof; Door deze gewijzigde interpretatiemethode wordt het opsporingsge-
richt afiappen, iIi tegelistelling tot voorgaande jaren, lili wel onder de vletigels vali het
Vierde Aniendenient gebracht. hi 1967 bepaalt liet hoogste rechtscollege dat het Vierde
Amendement niet alleen grondwettelijk beschemide gebieden en de zich daarop bevin-
dende stoffelijke eigendoniszaken bescheniit, niaar ook persotien ongeaclit waar deze zich
ophotiden. Hiennee wordt niet latiger de nadruk gelegd op prope,Ty,radifig, lizaar wordt het
accent verschoven naar een propeny mid p,ivary readitw. Een persoon wordt niet latiger op het
eigen grotidgebied enkel iti zijn of liaar stoffelijke eigendonlineti bescheniid, illaar wordt als
zoda,11& beschernid door het Vierde Aniendeliient. Vereist is dan wel dat zo eeti pers0011 eeti
redelijke privacyvenvachting heeft wat betreft de onderschepte cotiiniutiicatie. Met de
nieurve iliterpretatiewijze wordt de zogeheten tresspass-doctrine opzu gezet en wordt een
algenieen recht op privacy (iii het bijzoiider eeti algetiieen reclit op vertroitwelijke conitiiu-
nicatie) geintroduceerd iii het Aizierikaatise recht.

Tevells is onderzocht op welke wijze de strafwetgever het opsporitigsgericlit aftappeii de
laatste deceirlia geregeld heeft. Ditarbij zijn verscheidene federale wetten besproketi. Achter-
eetivolgens  zijn de  FCA  (1934),  de  Omnibuswet  (1968),  de  ECPA  (1986), de Patriot  Act
(2001) eli CALEA (1994) vati bod gekonien. Met de Oiwiibliswet ilit 1968 otitwikkelt de
strat#etgever voor het eerst een strahorderlijk aftapkader waarbintien opsporingsitistanties
voor opsporingsdoeleitideti draadgebonden cotinnutiicatie (telefoongesprekken) illogell
aliappeti. De inrichthig vati de telecoinnitmicatieotiigevilig levert destijds geen etikel aftap-
probleetii op. De Atiierikaanse telefootidietist verleetit iii het leeitweiideel van de gevalleti
(iti de hoedatiigheid vati staatsbedrijf) probleetiiloos haar inedewerkitig aati de tecliliische
realisatie vati eeti gevorderde tap. Itidieii het teleconitinmicatiebedrijf in eeti bepaald geval
niet wetist 111ee te werken aati de plaatsing ervati, kati het bewuste bedrijfvaiiat-1970 op haar
nieewerkpliclit gewezeli wordeti. Op basis van deze actieve nieewerkplicht kati het staatsbe-
drijf ertoe verplicht worden niet alleen  de opsporingsgericlite  plaatsing vali een  tap op het
eigeti netwerk te dulden, niaar ook 0111 technische bijstatid te verlenen aiui de teclitiische
realisatie van de tap. Gedurende een behoorlijke tijd 112 introductie van de 011111ibliswet
doet zich geen noemenswaardig  of strlictureel  afiapprobleeni  voor.  Al  wat afj etapt wordt,  is
aittoinatisch afluisterbaar c.q.  inhoudelijk waarneenibaar.  In de jaren tachtig wordt het voor
de strafwetgever steeds duidelijker dat het strafvorderlijke afiapkader niet latiger toereikend is
gezien diverse turbtilente ontwikkelingen bintien de teleconmizinicatieoingevitig. Tal van
nieuwe tietwerk- en dielistetiaatibieders vestigen zich op de ituikiddels geliberaliseerde
teleconiniimicatieniarkt. Afi:ewacht dient te wordeti iii lioeverre deze nietiwe inarktpartijen
bereid zijn mee te werken aan de tappende instalities. Bovendien konien nieuwe telec0111-
niunicatievornien en -middelen iti zwang waarvan e-tiiail, Ititemet en niobiele telefoilie de
nieest iii het oog springende voorbeelden zijn. Er wordt al lang niet nieer ititsluitend met
beliulp van liet analoge en tegelijkertijd vaste telefootitietwerk getelefotieerd. Steeds ineer
burgers wisselen infomiatie op een digitale en/of (gedeeltelijk) draadloze wijze niet elkaar
uit. De strafwetgever ziet zich door al deze ontwikkelingen genoodzaakt nietiwe aftapregels
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te ontwikkeleti of bestaande aftapregels in een 1110derner jasje te steken. De regelgeving
wordt onder de ECPA zodatiig aangepast ofaangevuld dat, zowel elektronische als draadloze

cointintnicatie op basis van procedurele bepalitigen atketapt kati worden. Echte structurele
tapprobleinen doen zich nog altijd tiiet voor. Er kleven echten wel wat praktische 'aftappro-
blenieti' aali de opkoiiist vati de digitaliseriligtechnieketi. Een taphandelilig levert 117171eluk
tiiet latiger iii alle gevalleii direct de katit-eii-klare inliozid van de doelcotimiutiicatie op. Er
dielit hiertoe eerst eeii 'teclinisclie 011izettingsslag' geleverd te wordeti waarbij digitale
sigiialen 0111gezet wordeti iti de oorsprotikelijke ullioud (steni, tekst) vali de cotillimtiicatie.
Pas nadat deze otiizettingshandelitigeii uitgevoerd zijn levert het opsporitigsgericht aftappen
ook daadwerkelijk bnzikbare tapintomiatie op. De oinzettilighatideling wordt verriclit door
eli op kosten van de overlieid. Telecotilliiittiicatieaalibieders dietien eilkel aftapbare putiteii
bililieti  het  eigeti  teleconmizinicatietietwerk  of de eigen telecotilliizinicatiedienst ter beschik-
kitig te stellen aaii de tappende opsporitigsilistalities wat iii die periode geeti etikel probleetii
is. Actieve inedewerking vanuit de teleconliminicatiesector wordt gevorderd 0171 de tap-
pende autoriteiten iii stut te stellen op liet bewuste tietwerk iii te pluggen. Denk bij actieve
inedewerkilig aa,1 het verlenen vali teclmische bijstalid, zoals het aatiwijzen vati de tastbare
aftapptinten, het ter beschikking stellen van taplijnen, personeel of niateriaal.  De ineewerk-
plicht dient overigens otiderscheiden te worden van de genoemde onizettingshatidelitig.
Laatstgetioeinde liatideling valt buiten de actieve ineewerkpliclit en dient zelfstandig door
het tappende overheidspersoneel verriclit te wordeli. Naast verrititning vali de tapbevoegd-
heid, iiiaakt de ECPA het tevens 111ogelijk oni opgeslagen e-mail te vordereii bij telec0111-
nitinicatiepatibieders, afhankelijk van de soort opstag en de duur ervan. De strafwetgever
regelt deze bevoegdheid in artikel 18 U.S.C. § 2703.
Vallaf de jaren negeiitig ontstaat  er  in  toenemende  inate  twijfel  over de  eflectiviteit van  het
opsporingsgericht aftappeti. Uit de opsporingspraktijk blijkt natiielijk dat de FBI iii steeds

111eer gevallen stuit op situaties waarbij netwerk- of dienstenaillibieders wel it,etise,i niet te
werken aaii de techtiische realisatie van de tap, 111aar dat laatstgenoeinde partijen geen kennis
vai zaken bezitten over de wijze waarop een coiicrete tapliatideling bintien het eigen
netwerk of eigen dienst veilig gesteld dient te worden. Hierdoor wordt liet voor de tap-
pelide instalities oillnogelijk 'in te pluggen' op de bestaatide teleconlimuiicatie-infrastrlictuur
waardoor een tap iliet uitgevoerd kan worden. Voor liet eerst is de effectiviteit van het
opsporitigsiniddel serieus iii gevaar 0111dat technisclie aftapbaarheid niet latiger eeii vatizelf-
sprekend geineengoed is. Bovendien ondervindt de overheid nog een probleetii iii de sterke

opkonist van versleuteltechnieken (encryptiesoftware) waannee de oorspronkelijke inhoud
vali de telecoiiitiitinicatie extra beveiligd wordt tegeti tapliandelitigen. Iii zzilke gevalleii kati
er wel getapt worden, 111aar levert een taphandeling niet direct de katit en klare inhozid op.
Getioeinde inlioud kati alleen via de juiste en tegelijkertijd iwieke digitale sleittels kenbaar

geniaakt worden. Meestal zijn enkel de (tele)co121111unicatiepartners ofwel eindgebruikers iii
het bezit vati deze sleutels waardoor opsporingsinstanties al snel achter het net vissen en
alleeii niaar piep- eti kraakgelitideti horeii. 0111 dergelijke aftapprobleizieti in de toek0111st te
voorkonien ontwerpt de strafwetgever, lia stevig aandringen vati de FBI, iii 1994 een
nieziwe attapwet. te weten CALEA. Deze federale afiapwet dietit ervoor te zorgen dat de
telecotillininicatie-illfrastructuur over de gehele litiie technisch aftapbaar blijft voor opspo-

riligsinstanties. Daartoe worden diverse algemene inrichtingeisen ontwikkeld waaraan
teleconuinitiicatieaatibieders dietien te voldoen. Netwerkbeheerders en dienstenaanbieders
worden op basis vati CALEA verplicht huti netwerken of diensten volledig aftapbaar  op  de
Ainerikaalise teleconmitinicatieniarkt (en Aliierikaans grondgebied) te exploiteren. Met de
wettelijke plicht tot teclinische afiapbaarheid wordt overigens niet de inhoudelijke waar-
neenibaerheid van oiiderschepte doelcominunicatie bedoeld. Men zou kunnen stellen dat
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het accent vali CALEA ligt op het veilig stelleti vall teclinisclie aftaphatideluigen illet be-
trekking tot teleconitillulicatiegegevens; voor opsporingsinstanties nioet het nlogelijk blijven
deze transmissiegegevens, ongeacht de vonii waarui ze verplaatst worden, technisch te
onderscheppen en door te slitizen ilaar de achterliggende tapkamers. Daartoe dienen er
tastbare aftappunten te bestaan. Het wordt daarbij aan opsporingsinstanties overgelaten de
oorspronkelijke inhoud vati de transinissiegegevens te achterhalen. Hierop bestaat een
ititzondering: indien opsporingsinstanties tijdens de teclmische interceptie stuiten op ver-
sleutelde coninninicatiegegevens dietit een netwerkbelieerder of dienstemanbieder (iti de
hoedanigheid van tralmnissiedienst) deze vet:sleutelde gegevens te ontsleutelen in het geval
de toegepaste versleutelniogelijkheid door de transinissiedienst als dienst aangeboden wordt.
Ondanks de nieuwe CALEA-regels gebelirt het opsporingsgericht afiappen nog altijd met
6611 doel, nanielijk het achterhalen van de inhotid van teleconmninicatiegegevens. Dit was
liet doel in 1968 (Omnibuswet) en vomit ook hedendaags het ultieine doel van het opspo-
ringsgericht aftappen. De teleconitiitinicatietiiarkt is zodanig veranderd dat het opsporings-
gericht aftappeli een coniplex geheel is geworden. Het aftappen kan nioeilijk gekwalificeerd
worden als eeti sinipele inplugliatideling vatioverheidsdiensten. Oni het uiteitidelijke doel
van het tappell te bereiken zzillen tal van deelhaiidelingeti verricht dietien te worden. Detik
daarbij aaii het isoleren, onttrekkeii, onderscheppeti en op een atgescherllide wijze doorshii-
zeti vati telecotillininicatie naar de achterliggende tapkaliiers vall de opsporiligsilistatities.
Telecotiuiiunicatieaatibieders dieneti iii dit kader te voldoen aan een aalital kwalitatieve en
kwatititatieve doorgeefi,erplichtingeii. Zij dienen ervoor te zorgen dat doelcotilliizitiicatie
bintieti een bepaald tijdsbestek (real-tiine, best efibrt) en volgens bepaalde overeengekotiieti
protocollen elektronisch doorgestinird wordt (stroniende gegevensverzamelitig) naar de
achterliggende tapkainers van de betreffende opsporingsatitoriteiten. Daaniaast dienen zij
opsporiligsinstalities iii staat te stelleti diverse taps gelijktijdig bitinen het eigen netwerk te
laten plaatsen. Daartoe zijn capaciteitsverplichtingen vastgesteld door de strafwetgever. Het
lijkt er op, dat een groot deel vali de teclillische taphalideliligen tegenwoordig ilitgevoerd
dienen te wordeii door teleconitintilicatieaatibieders. Deze otitwikkelitig heefi zowel voor-
als iiadelen. Een voordeel is dat op deze wijze een teleconmizinicatieaanbieder volledige
zeggeiischap over het eigen netwerk ofde eigen dienst blijft hotiden. Eigen teleconlinimica-
tiespecialisten treden op waarbij eigeii bedrijBbelangeti zoveel niogelijk nagestreetd wordeii.
Teleconinizinicatieaatibieders hebben er alle belang bij dat het tappen op een zodanige wijze
gebetirt dat andere eitidgebniikers liier geen hinder van ondervinden waardoor het gevaar
van 'overcollectie' en netwerkstoring redeluk ingedallid wordt. Er wordt niet eigeti tap-
tiiateriaal gewerkt. Daartoe zal iedere keer het opsporingsbelang af ewogen worden tegen
privacy- of bedrijBbelatigen.  Een nadeel vortiit het gegeven dat de teleconmilinicatieaail-
bieders op deze wijze het verlengstiik van de opsporing worden, onidat ziu een (bepaald
gedeelte van de) taphandeling voor rekenilig nemeli. Het aftappen levert extra kosteii voor
teleconmituiicatieaanbieders  op onidat extra personeel  of tiiateria,11 ingezet dient te worden.
De vraag doet zich iti zulke gevallen voor of eii zo ja, tot hoeverre de tapkosten voor
rekening dienen te konien voor teleconuiiunicatieaanbieders die deze tapkosten doorbere-
kenen op hun eindgebruikers. Bovetidieii hebben telecominunicatieambieders al flinke
kosten geniaakt voor het technisch feciliteren van tastbare tappiniten waannee de algemene
plicht van tecluiische aftapbaarheid tiageleefd wordt.
De Patriot Act. welke  wet :tls reactie  op de terroristische aanslagen  vati  11  septeinber 2001
op Atiierikaanse doeleii door de Atiierikaailse strafwetgever ontwikkeld wordt, wijzigt
weinig op het gebied van het opsporingsgericht atiappen. De nietiwe federale wet zorgt
geetiszitis voor structitrele wijzigingeii voor het opsporitigsgericht afiappen en de wet lijkt
geeti 'eniotionele regels' op getioetiid terreili lijkt te bevatten. Uit het volgende hootilsttik,
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waarin het onderzoek van verkeersgegevetis centraal staat, zat ecliter bhjketi dat de Patnot
Act het beruclite Carnivore-systeeni uitdrukkelijk legaliseert, wamike zowel inhoudgege-
vens als illhoudloze transniissiegegevens op het Inteniet onderschept kitiuien worden. Dit
hiternetiiionitoringsysteetii wordt weliswaar expliciet ontworpen oin verkeersgegevens op
het WWW te isolereti en te onttrekken, iiiaar bezit bovelidien een techliische 111odaliteit
waannee elektrotiische conuininicatievortzieii teclltlisch uitgefilterd kiurien worden. Met de
legalisering vitii het Carnivore-systeein bi1711en het strafvorderlijke verkeersgevetisregitiie lijkt
iliets 11ieer iii de weg te staan voor toepassing vati genoenid systeein op het terreiti van het
opsporiligsgericht afiappen. Uit de praktijk volgt dat het Carnivore-systeetii pas ingezet
wordt wanneer blijkt dat de betrokken provider niet de techilische 1110gelijkheid bezit de
gewenste (doel)coi111111111icatie of verkeersgegevetis voor de strahordering door te slitizen
ilaar de tapkatiiers van de opsporingsinstatities. hi zulke gevallen gaan de opsporitigsinstatities
zelfstatidig de gewenste onderzoeksgegevens uitfilteren.

245



Hoofdstuk 5

Strafvorderlijk onderzoek verkeersgegevens VS

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens in de Verenigde
Staten centraal en wordt de geschiedenis van deze bevoegdheid onderzocht. Net zoals iii
Nederlatid wordt in de Verenigde Staten over het algeineen verondersteld dat strafvorderlijk
onderzoek van verkeersgegevens handelt 0111 het opsporingsgericht verzaliielen van ili-
houdloze  tratisinissiegegevens  die  tijdetis de afwikkeling van teleconliminicatie of pogingen
daartoe ontstaan. Dit iii tegenstelling tot het opsporingsgericht aftappen beschreven iii het
vorige hoofdstitk. Iii de Verenigde Staten kan het onderzoek van verkeersgegevens net als iii
ons land toezien op historische en toekonistige verkeersgegevens. Laatstgenoenide verza-
inehiiethode is jaren geleden door de Ainerikaanse reclitspraak goedgekeurd eti wordt op
grote schaal toegepast binnen de opsporingspraktijk. Een groot verschil met de Nederbidse
sittiatie is het feit dat iti de Verenigde Staten verscheidene partijen zich afvragen of de
bevoegdheid tot het verzatiielen van verkeersgegevens verder ga;it dan het onderzoek van
verkeersgegeveiis binneti de telefoonoingeving. De Anierikaanse strafwetgeving bevat iii
tegenstelling tot Nederland sinds jaren een definitie van het begrip verkeersgegevens (althalis
de Ainerikaanse pendant ervan) en een oinschroving van het onderzoek van verkeersgege-
vens. Hoewel de oorspronkelijke onischrijvingen en defitzitie zonneklaar in de ricliting van
de telefoonoingeving wijzen, wensen opsporingsinstatities desoiidanks toch onderzoek te
doen naar verkeersgegevens bintien de Internetonigeving. Dit gebeurt illet het interceptie-
systeeni Carnivore. Daarbij stuiten zij op fel verzet van privacyorganisaties. Ondemissen
heeft de Anierikaanse strafwetgever wijzingen doorgevoerd waannee de bevoegdheid tot
het verzatiielen van verkeersgegevens vernlitild wordt tot alle vortnen van telecolillimnicatie
en waartnee het Canzivore-systeeni iii de praktilk toegepast kali worden. Dit laatste is
gebezird illet de Patriot Act uit 2001.

5.2    Registratie van vaste telefoonnummers-or

5.2.1 Historische telefoonnunliners

Vanaf eind jaren  twintig worden steeds vaker tijdens de afwikkeling van  telefoongesprekken
ititgaatide en bintienkoniende telefoonnitlilluers techliisch opgevaligen, uitgeprint en
bewaard door telefoonbedrijven."8 Dit gel,eurt onder ineer voor factureringsdoeleinden of

-0-  'Search atid seizure of telephone coilipair,· records pertaining to subscriber as violatioti of subscriber's
constitutional rights', A,iterifiut Liti, Repoits. 74 A.L.R.4th 536, laatst bogewerkt tot 2005; H.D. Wmen
'Adtizissibility ofevidetice of fact oftiiaking or receiving telephone calls', Anterion Lm, Repons, 13 A. L.R..2d
1409, bugewerkt tot 2003; D.B. Dove, 'Authority of disuict court to order telephone compatn· to assist law
enforcenient agents in tracilig telephotie calls, Table of Cases, Laws, atid Rules', A,itenrati Liti, Reports, ALR.
Federal, 58 A.L.R. Fed. 719, laarst bygewerkt rot 2005; S.T. Olseti, 'Reading Bet,veen the Lines: Why a
Qualified  "Clean  Hatids"  Exception  Shozild  Precitide  Stippression of Wiretap Evidence  Under Title  Ill  of
the Onuiibus Criliie Control and Safe Streets Act of 1968'. "a/pantiso Uuirrsity Lut' Rei,ime 2002,36 Val.
U. L. Rev. 719.

-n8   Zie buroorbeeld Blakesee v. United States, Ciratit Court of Appeals (First Circuit).June 1925,  1929, No.
2310; Ututed States v. Radov, Circuit Court of Appeals (Third Circuit), Oct. 11, 1930; United States v.
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0111 fratideleuze handelingen binnen het eigen telefoonnetwerk op te sporen.-M Deze geregi-
streerde en opgeslagen nutilniergegevens worden over liet algenieen aangeditid niet de
ternien Toll Slips of Conipmy Toll Records. De hier bedoelde nimmiergegevens c.q
bedrijGgegevens komen noniialiter enkel in handen van personen in dienst van de betref-
fende telefoonbedrijven. Daarbij kan gedacht worden aan het adniinistratieve personeel van
een  bedrijf dat zorgdraagt voor juiste  facturering  van  afgewikkelde  telefoongesprekken  van
eindgebruikers ofspeciaal aangewezen beveiligingsbeanibten vati het bedrijfdie op inciden-
tele basis netwerkfratide opsporeti.
Naast telefoonbedrijven beschikken opsporingsinstanties graag over deze opgeslagen 1111111-

niergegevens. Nuniniergegevens kutitien informatie verschafFen over de identiteit van
abonnees ot- eindgebruikers. Bovendien kan op basis van minitiierinfoniiatie iii sonwiige
gevallen de woon- of verblijfplaats van personen vastgesteld worden. Vaste telefooilnum-
niers corresponderen nainelijk altijd met statische abontieegegevens, zoals namii, adres en
woonplaatsgegevens. Deze abotineegegevens zijn bekend bij telefoonliiaatschappijen voor
onder alidere Eictitreringsdoeleinden. Belinforniatie, al dan niet gel)ruikt in co1111)inatie 1llet

corresponderende klantgegevens, levert interessalite startinforniatie op  voor justitie.  Tot  slot
worden ninilmergegevens verzanield om de inzet van een tap voor te bereiden. De verkre-
geti startint-oniiatie dietit in deze periode in veel gevallen ter rechtvaardiging vati de Mizet
van het zwaardere opsporingmiiddel. Met de startinfortnatie kiinnen de gebruikte telefoon-
verbindiligen iii beeld gebracht worden (inkoniende en uitgaande mnimiers) en lainnen
bepaalde nainen ian deze verbindingen gekoppeld worden. Justitie kan niet het verzaliieleti
van nininnergegevens dus een aardig beeld van ieniands sociale netwerk verkrijgen, wat het
plaatseii vali een eventliele tap 111akkelijker en 1110gelukerwijs effectiever maakt. Daarn:last
kan er op basis van nummergegevens ook besloten wordeti bepaalde personen te observe-
ren.  Het is voor justitie om verschillende redenen interessant oni over historische 1111111111er-

infornlatie te beschikken, waarbij opgenierkt dient te worden dat het begrip 'historisch'
toeziet op het verzanielen van bedrij6111:itig verwerkte en beschikbare numniergegevens. De
nitinniergegevens zijn geheel onafhankelijk van opsporingsonderzoek door bedrijven ver-
werkt. Justine profiteert enkel van de beschikbaarheid van deze bedrijGgegevens, niaar
beinvloedt liet bedrijhmatige verwerkingsproces op geeii enkele wijze.

5.2.2 Toekomstige telefoonnummers

Vanaf de jaren zestig blukt  int de opsporingspraktijk dat opsporinginstanties naast opgeslagen
mwmiergegevens steeds vaker over toekonistige milimiergegevens wensen te beschikken.
Telefootibedrijven worden iii toeneniende niate geconfronteerd met een verzoek of vorde-
rillg tOekonistige nitlillilergegevens te (laten) registreren. Een soortgelijke otitwikkeling
hebben we ook in Nederland gezien. 0111 deze opsporingswens te realiseren dient in die tijd
de bestaande werking van een telefoontietwerk aangepast te worden. Indien toekonistige
nunmiergegevens voor strafvorderlijke doeleinden verzaineld wor(len zal een zogeheten
'printer'  op het vaste telefoontietwerk geTiistalleerd of geactiveerd dienen te worden.  Dit is
een sttikje hardware, dat op initiatiefvan de opsporinginstanties op een bepaalde telefooillijn
binnen het netwerk geplaatst en/of ingeschakeld wordt. Dit kan eigen printapparattiur zijn
of apparatutir afkonistig van de overheid. Vast staat, dat een printapparaat geen vast onder-

Easter(lay, Circilit Court ofAppeals (Secotid Circuit), April 4,1932; Brink r. United States, Ciratit Coirt
of Appeals (Sixth Circuit), Jutie 27,1932, Wood v. United States, Circuit Court ofAppeals (Fifih Circuit),
J,ule 20, 1936.

09   Schnizickler v. Ohio-Bell Tel. Co., Court of Conmion Pleas of Ohio (Cii>·ahoga County)Jul,  25,  1953;
The People ofthe State New York v. Schtieider, Stiprenie Court (Bronx County), Feb. 23,1965.
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decl uitinaakt v:Iii de toennialige telefooillietwerken.-1' De nutinnergegevens die 112 de
opsporitigsgerichte plaatsing of activeritig uitgepritit worden zijn  geetiszitis bedrijEgegevetis
te tioenieii. Het betreffen mitiniiergegevens die enkel voor opsporitigsdoeleitiden verzatijeld
worden. Vatiwege het feit dat de bedoelde ninimiergegevens op het nionient dat eeti
telefdonaanbieder geconfronteerd wordt met eeti verzoek of vordering tot het verzatnelen
vati de gewetiste muinnergegevens niet bestaaii of bekend zijn, wordt iii dit hootilstlik
gesproketi vati toekonistige nimmiergegevetis. Iii de Verenigde Stateti wordt laatstgetioetiide
opsporiligsniethode aangeduid illet de tenneii pe,1 Iigister en trap mid t,ace det,ia·s. Met deze
'prititteclitiieken'  kiintien uitgaatide of- bintietikoniende telefooillititiliners vati telecotiiniti-
tiicatiegebruikers tijdens de afwikkelitig vati de telefoongesprekken technisch achterhaald eti
uitgeprilit worden. Door plaatsing van eeti pell register worden uitgaalide telefooillittiiuiiers
geregistreerd en kan de vraag beantwoord worden naar welke aansluitnutimiers gebeld
wordt vanafeen bepaald telefootitoestel.  Iii  de wat  ozidere arresten wordt  eeti pei,  register als

volgt 0111schreveli:
'(. . .) a mechanical device attached oii occasion to a gi\'en telephone line, tisiiallw at cetitral
telephone oEces.  A  pulsation of the dial oti a line to  ·hich the pen register is attached
records on a paper tape dashes eq,ial to the tiuiziber dialed. The paper tape then becotiies
a  perniallent and coniplete record  of oittgoing calls as  zi·ell  as  the niujibers called  011  the
particular line. Ininiediately after the number is dialed mid before the line called has had
ati opportunity to ansrr·er (actually the pen register has no way of deteniiining or re-
cording z,·hether or not the calls are answered) the pen register 11iechailically atid auto-
matically is disconnected. There is neither recording nor monitoring of the conversa-
tioti. ,711

Het oiiigekeerde is ook niogelijk. Met behulp vati plaatsing van een trap and trace device kati
vastgesteld worden welke aansluitnzinmiers telefonisch contact zoeken niet eeii bepaald
telefoontoestel.72

5.3 Reclitspraak onderzoek telefoonnumniers713

5.3.1 Periode 1934-1968

Tot 1968 wordt   de   rechtmatiglieid   vati het strafvorderlijk onderzoek   vaii   vizste   telefoon-
tititilliiers door de recliter bij gebreke ami specifieke strafwetgevilig getoetst aaii artikel 605
Federal Conitminications Act (FCA) uit 1934. Het wetsartikel is in het vorige hootilstlik aan
bod gekonien onidat de bepaling latige tijd betekenis heeft gehad voor het opsporiligsgericht
aftappen, al is de exacte strekking van het artikel en de daaruit voortvloeiende reclitsgevol-
geti voor het opsporingsgericht tappen tot het nionient van de totstandkoining vati de
Otimibuswet een bron van discitssie geweest. Naast het opsporingsgericht atiappeti is het
bewliste wetsartikel geditrende lange tijd vati invloed geweest op het strafvorderlijk oxider-
zoek van verkeersgegevens, in het buzonder het onderzoek vali telet-ooillizuilliiers. Het
artikel bepaalt bij de totstandkoming ervan onder alidere het volgeiide:

7"  Zie Uilited States v. Gughelliio, Utiited States District Cozirt N.D. Illitiois, 245 F.Supp. 534, jith· 29,1965.
7 1   Utiited States  v.  Gugliehiio, Utiited States District Cozirt N.D. Illinois, Jitly 29,  1965; Uilited States  v.

Caplati, United States District Court E.D.,July 6,1966.
-12    Eeti  seriezize  definitie  \·ati  deze  pritittechtiiek  beti  ik  ojdetis tilijil onderzoek bitmeti  de  war oudere recht-

sprank iziet tegeilgekoijieti.
7 3   ALR 2()05;  Warreti 2005;  Dove  2(K)5;  Olseti 20()2.
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No persol, receit,itig, assisti,ig i,1 receit,i,19, tra,Is,t,ittitig, or cusisti,tg i,1 trilits,„ittitig, aity i,iterstate or foreig,
co,1,11,1,1,icatio,i by wire or radio sliall ditrilge or p,iblisl, tlie existelice, colitelits, substa, ice, pittpoil, efect, or
titeati,ig tliereof, except throtigli  mitllorized clia,iliels  of tr,11151,Iissio,1 or receptioit,  to mly  persoli otlier  tliall  tile
addressee...  No persmi tiot bei,ig fititliorized  by  tlie seticier sll,111  ilitercept  ally  colitilittiticatioil (lii,1  dii,ilge or
ptiblish tlie existelice, coittelits, stit,sta,ice, pitrpoll, efect, or mem,i,tg of s,td, i,ttercepted co,1,1,Miialtio,1 to ilily
perso,i (. . .) M+

Het artikel bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bevat gedragsregels VOOr medewerkers
vati teleconmiutiicatiebedrijven die zich bezighoudeti met de afwikkeling van conmituiica-
tie. Het tweede gedeelte is van belang voor opsporingsinstanties en burgers.715 De
strafwetgever heeft zich over de gewenste interpretatie van de twee artikelonderdelen niet of
imuwelijks uitgelaten en laat de lezing van artikel 605 FCA lange tijd aan de rechter over.
Het zal uiteindelijk   tot   1986 diiren alvorens de strativetgever  zich  op   het   doineiti   van  het
strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens begeeti. Hieronder wordt aan de hand v:iii
de bespreking van iliteenlopende rechtszaken het belang van het wetsartikel voor het onder-
zoek van verkeersgegevells beeld gebracht.

GALLO
In GaHo wordt het opvragen van nitininergegevens door opsporingsdiensten voor het eerst
getoetst aan artikel 605 FCA.716 Iii deze zaak wordt opgenierkt dat telefoontizililiners (die
ontstaan als gevolg van telecotiiixizinicatie) opgeslageii iziogen wordell door telefoonbedrij-
ven voor bedrijGdoeleinden en dat opspornigsinstanties deze opgeslagen nwillnergegeveils 111
een later stadit1111 als bewijs iliogen gebruiken ter openbare terechtzitting. Artikel 605 FCA
ziet volgens de rechtbank niet toe op telefooimimitners die bedrij inatig verzatneld zijn en
waarvati de aboilnee weet of dient te weten dat deze verwerkt worden door telefoonbedrij-
veii:

'To  hold that recording by  the  compan\· of the  fact ofa  call  ben\ een t\,·o  of its  telephoties
is an zinauthorized interception,rould require a construction of the statute extencling it
berond either its purpose or its ,\ ords. The statute Ii·as not intended tot proscribe long-
standing, reasonable bushiess practices of coniniunication conipanies. When a person
takes up a telephone he knoiT s that the conipanz· will niake, or tia)· niake, soiiie kind of-i
record of the event, and  he must deem to consent to „-hate\·er record  the business con-
reniences  of- the  coiiipam,  reqi,ires.   If b\· any stretch of language the niaking  of such  a  re-
cord  could  be  teniied  an  'interception'  of the  conmnitlication,  it  is  one  which the sender
has authorized. ,-1

Het verzatnelen van niuillnergegevens ten Eivezire van de eigen bedrijfsvoering valt naar het
oordeel van de rechtbank niet aan te nierken als iliterceptie iIi de zin van artikel 605 FCA.
Mocht dit toch het geval zijii, dan is de interceptie door de aboilnee geautoriseerd oindat
deze tijdens het tangaan van het telefooticontract weet dat telefoonbedrijven initimiergege-
vens bedrijhniatig venverken. Beide artikelgedeeltes gami volgens de rechtbank niet op
waardoor het opvragen van de verzanielde gegevens door opsporingsinstanties niet verhin-

14  Julie 19,1934, c. 652, Title VI, § 605, 48 Stat. 1103.
15  Het Hooggerechtshof konit in Nardone v. United States, 302 U.S. 379 (1937) tor het oordeel dat het

begrip pelsoll zowel roor burgers als voor federale opsporitiggnibtenaren geldt. In Benanti v. United States,
355 U.S. 96 (1957) is door het Hooggerechtshofgeoordeeld dat het verbod ilit mikel 605 FCA bovendieii
geldt ten aanzien vati statelijke opsporingsaliibtenaren.

316 United States v. Gallo, 123 F. 2d 229, 41-2 USTC P 9763,29 A.F.T.R. 22, Nov. 10,1941.
1 -  Uilited States v. Gallo, 123 F. 2d 229, 41-2 USTC P 9763, 29 A.F.T.R. 22, Nor. 10. 1941.
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derd wordt door het wetsartikel. De uitspraak  veniieldt helaas niets over de juridische statits
vali het oziderzoek vati toekoiiistige mitilliiergegevens met behitlp vati een prititapparnt
waarliiee op verzoek of vordering v:Iii opsporiligsilistatities mitillnergegevens bititen het
kader vati de tioniiale bedrijfsititoefening geregistreerd worden. Deze opsporiiigsinetliode
wordt voor het eerst iti Giwitch,io besproken. 18

GUGLIELMO
Iii deze zaak wordt een telefoonbedrijf uit illi, zois geconfronteerd niet het verzoek vati
opsporiligsaliibtenareii 0111 een printapparaat te installeren op het eigen teletooillietwerk oni
daminee  na  te  gami niet welke telefoonnuniniers  vanaf een  bepaald  telefoontoestel  over een
bepadde periode contact wordt gezocht. Ook hier wordt de reclitinatigheid van de toege-
paste opsporiligstnethode getoetst agui artikel 605 FCA. Over het printen van toekonistige
nitiinnergegevetis overweegt de rechtbank als volgt:

'Recording calls by use of the pen register is only an occasiotial senice of Illitiois Bell
Telephone Cotiipan>· and not a practice generall\· knor\·n to and accepted br its subscrib-

,-19ers or published iii its tarifE.

De rechtbank oordeelt dat bij de inzet van printapparateii iiiet gesproketi kan wordeti van
interceptie van conmiunicatie. De rechtbaiik acht het printen iziet ilidriligend getioeg en is
van oordeel dat uitsluitend inhoudloze signalen opgevangen worden waardoor niet gespro-
ken kan worden van interceptie van cotimiunicatie. Het tweede gedeelte van artikel 605
FCA blijft door deze zienswijze buiten beschouwing. De rechtbank konit tiietteiniti wel tot
de conclusie dat er iti het geval van toepassing van de printtechniek vati een ongeatitori-
seerde openbamnaking van het bestaan conuiiunicatie als 0111sclireven iii het eerste gedeelte
gesproken kati worden. De rechtbank overweegt ter ondersteittiilig van deze gevolgtrekking
dat er voor de itistallatie vati het printapparaat geen voorat aande toestetiltning van een van
der conitiittnicatieparttiers gekregen is waardoor de openbaannakitig vali printgegevetis niet
geatitoriseerd is:

'The governnient's claini that the pen register recordatioti liere was coliselited to is lin-
szipported   b>'   the facts. Neither the defendant callers nor their intended   receir·ers   ( . . . )
consented to having their calls recorded. Nor cati consetit be inferred 60111 the filct that
defendants requested installation of photie service.  (. . .)  It is obvious Som the facts,  that
the instant unconsented  use  of a pen register violated  the  integrity of telephone  cotiuiiu-
ilications  and the clear prohibition  of §  605. The fruits  of such a  violation  are,  of course,
inadmissible  in  evidence,  much as proper investigation and  alert  detection  of crilne  should

,-20

be encouraged.

In het licht vati de feitelijke onistandighedeti oordeelt de rechtbank dat de opsporitigsge-
richte inzet van een printapparaat oilrechtillatig is en dat bijgevolg het verzatnelde bewijs
niet als bewijs ter terechtzitting kan dienen.

-18     De  zogehete„  01/1  tr,wc-techliiek  waanitee  bintieilko,iiende nittilliiers geregistreerd worden  zou  pas  ,·allaf de

jareti zeventig een strafprocessitele rol gami spelen. United States v. Gughelitio, United States District Colirt
N.D. Illitiois, 245 F.Supp. 534, July 29,1965.

w Utiited States v. Guglielnio.
20 United States v. Gugliehiio, Utiited States District Coitrt N.D.  Illitiois, 245 F.Supp. 534, Jith· 29,1963.
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Russo
hi Ritsso staat het opvragen van opgeslagen teletbonlititimiers anderniaal centraal.-3 1  Agetiteii
van de FBI hebben deze bedrijhiiiatig geregistreerde gegevens opgevraagd bu eeti telef0011-
bedrijf voor opsporingsonderzoek. De verdedigitig van de verdachte is vati nietiing dat de
eerste zinsnede van artikel 605 FCA 2211 niedewerkers van telefoonbedrijven een gelieitii-
hoitdingsplicht oplegt. Op basis van deze plicht 1110gell niedewerken vati een telefoonbedrijf
niet zoinaar gegevens over a ewikkelde telefoongesprekken openbaar niaken. De rechtbank
is het niet de opvatting van de verdediging tens, niaar voegt toe dat de bedoelde clausule
slechts geldt voor personen   Ii,ho  mr  iii  a positio,1   to  diint/ge  the  co,ite,it  of a  message from  reveali,W
eve,i its existe,ire. De geheinihoitdingsplicht ilit het eerste gedeelte van artikel 605 FCA is Il:tar

het oordeel vati de rechtbank dus uitsluitend van toepassing op personeii die zorg dragen
voor de afwikkeling van de teleconlinunicatie:

'Clause  1  prohibits the unauthorized di\·ulgence of the  fact of the 'existence, cotitents,
sitbstance.  purport,  effect, or meaning'  of- a niessage  br anyone assisting iii  its trailstiiission
or reception. This restriction is designed to appl\· to persoils such as telegratii or radiogralii
operators, who nitist either learn the cotitent ofthe tiiessage or ha;tidle a  Titten record of
conimunications in the cozirse oftheir eniplo\,iient. Clarise 1 recognizes that the integrit,·
of the coniniunication s\·steni detiiatids that the public be assured that eiiiploz·ees JI ho
thus  conle  to kno„·  the content of niessages  will  in no i,·a>· breach the tnist,  ir·hich such
kno,1 ledge itiiposes on theiii. (...) As was pointed ozit abor e. the pitrpose ot-clause 1 is to
prohibit mij' disclosures - eveti of the  mere existence of a coniniuilication - by persons
such as telegraph operators „ho  nia\· also  have  intiniate kno,r ledge  of the content of.i

,722
niessige

Adinitiistratieve inedewerkers vati een telefootibedrijf hebbeii volgens de rechtbank niets
van doen 111et de afivikkeling van telefoongesprekketi en zijn daaroni niet iii staat keniiis te
nenien van de inhoud van telefoongesprekketi. Bijgevolg wordt de atgifte van opgeslagen
telef00111111111111ers en overige bel(statits)intoniiatie door deze inedewerkers niet in strijd
geacht inet het eerste gedeelte van artikel 605 FCA. De opgerraagde verkeersgegevens
worden door de rechtbank toegelaten als bewijs ter terechtzitting.

CAPLAN
hi Caplan hebben opsporings:unbtenaren vali de belastiligdietist (I.R.S.), tiet als iii Glwhehito,
een telefootibedrijf aaligezet tot het registrereti van toekonistige 111111111iergegevens tiiet
behulp van een prilitapparaat. Hoewel de betreffende opsporingsainbtetiareii niet323

ititdnikkelijk 0111 de itizet vati een prititapparaat verzocht hebben, is er wel aan het telefooti-
bedrijfiiieegedeeld dat de opsporingsatiibtenareii graag willen weteii lioeveel telefoons er op
bepaalde locaties geinstalleerd zijn en op wiens naam deze telefoons staan. Bovendien wordt
opgenierkt dat allerhande informatie wat betreft de telefoonnimitiiers welkoin is en dat de
gewenste informatie nodig is voor onderzoek naar illegale gokpraktijken. Na bevraging gaat
het  telefoonbedrijf aan de slag. Er wordt eerst een capaciteitstest 4elegd  0111 na  te ga:Iii of
bepaalde telefoons nicer dan tioniiaal in gebruik waren. Na deze test besluit het telefooiibe-
drij f een printapparaat  aan  de  bewliste  telefoonninimiers te koppelen.  Een paar dagen  na  de

bevraging konien de opsporingsbeainbten van de belastingdienst aanzetteti met een bevel-
schrift. Op basis daarvan wordt het telefoonbedrijf verzocht de uitgeprinte niminiers af te
geven. Dit proces vali initiele bevraging en opvolgende vordering wordt herhaald bij andere

21 United States v. Russo, United States District Court E.D. Petins>·lvallia, Feb. 8,1966.
-22 1,1011.
23 United States ,·. Caplan,  255  F.Supp. 805, United States  District Coitrt, E.D.Mich, Jith· 6,1966.
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telefoonnzininiers. In geen gevalwas printinformatie bij het telefoonbedrijfaanwezig voorat-
gaande aan de initiele bevraging. De rechtbank meent dat de inzet van een printappantat
oimiisketibaar iliterceptie van conimunicatie oplevert. Hier wordt afkeweketi vaii Giig-
lieltiio. In die zaak oordeelde de rechtbank nog dat de inzet van printapparaten geen inter-
ceptie als bedoeld in het tweede gedeelte van artikel 605 FCA opleverde, 111aar wel onge-

oorloofde openbaarniaking van het bestaan van conliminicatie als bedoeld 81 het eerste

gedeelte. De rechtbatik aclitte het printen niet indringend genoeg eii was van oordeel dat
111iddels toepassing van de printteclmiek louter inhoudloze sigiialen opgevangen werden. In
onderhavige zaak wordt afgestapt van dit statidpunt en wordt het printen van telefoonnuiii-
mers gezieli als ten vonn van interceptie van cotillimnicatie. Indien de inzet van printappa-
raten 'interceptie' als bedoeld in het tweede deel van artikel 605 FCA oplevert, dan kuntien
gegevens die hieruit voortvloeien volgens de rechtbank nooit openbaar geniaakt wordell
door telefoonbedrijven, zelfs niet op basis van een rechtsvordering of dwangbevel. Het
tweede gedeelte biedt daartoe nanielijk geen uitdrukkelijke basis. De rechtb;ink heeft iii het
bijzonder veel nioeite met de wijze waarop de printgegevens in handen zijn gekonien van

de belastingdienst:
'To the governnlent's argulllent that no 'conllnunication' ua intercepted, the defendant,
in open court, denionstrated that it was possible to dial a nuniber and to perniit the phone
to ring a specified  number of tinies  and  then  to hang zip.  When this  z,·as  done,  the pen
register dutifully recorded the fact that the nuniber was called. History affords us the illus-
tration of a pre-arranged signal. Paul Revere's associate,  who hung a lantern  in the  Old
North Church, would hardly  have been  exculpated  at a trial for treason if he  argued  that
he was not sending a conmiunication, but was only illuniinating the belfry. It seenis that
the agent:s entertained no niisgivings about the  use of the pen register constituting an  'in-
terception' here, they would have frankly requested its eniployment instead of heaving
resorted to the technique of stimulating the telephone company to do so by suggestion.
The goveninient should not be perniitted to instigate an investigation that is unlawful any
more than it can instigate conduct that is unlawful, as the entrapment cases teach:

Uit oiiderhavige zaak volgt dat opsporiligsilistanties telefooilmaatschappijeti iliet via otiei-
genlijke wegen niogen aansporen toekonistige 111111111iergegevens voor opsporingsonderzoek
te verzainelen. Deze verzaineltechniek levert volgens de rechtbatik iii onderliavige zaak
onniisketibaar interceptie van c0111111unicatie op. Nummergegevens die hieruit voortvloeien,
kiintien bijgevolg ninmier gevorderd worden door opsporingsdiensten. Het tweede gedeelte
van artikel 605 FCA bevat daartoe geeti enkele aanwijzing. Interceptie van communicatie is
niet toegestaali voor opsporingsguiibteiiaren en ook niet voor niedewerkers van telet-0011-

niaatschappijen handelend op verzoek of vordering van opsporingsinstanties. Daannee lijkt
de weg van het opsporitigsgericht verzmielen van numinergegevens iniddels toepassing van
de printtechniek definitief te zijn afgesiieden. De overlieid laat het hierbij echter niet bij
zitten en gaat ill hoger beroep tegen het door de rechtbank gewezeii voiinis iii de reclitszaak
Gilgliehito.

GUGLELMO II 24
De overlieid stelt in deze zaak Oplliel,W dat een printapparact geen conitiiunicatie onder-

schept, dat wil zeggen, geen stibstantit,e cotij,imitications ofwel interclimiges of ttiotight opvaligt,
maar slechts weilligzeggende telefoonnutiniiers en overige bel(status)infonnatie registreert.
Het hof is  het niet eens tiiet de overlieid en beslist in navolging van de rechtbank in Caplait

-24 United States v. Dote (No. 15456) en United States v. Gughelliio (No. 15457). Beide zaken zijn tegelijker-
tijd behalideld. Zie Uilited States Court of Appeals, 76 Ciratit, Dec. 20, 1966.
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dat het priliten van telefoonliunitiiers uiterceptie van conimunicatie oplevert. Het rechts-
college iliterpreteert het begrip conUiltinicatie daarbij op een extensieve wijze:

'We think it su6cient to constitute a coniniunication within the meanitig of the statute,
bb· one telephone subscriber to another to whoni he intends to coniniuilicate, if the ac-
tivity of the initiating subscriber in dialing his telephone would result in a signal to the
telephone of the recipient subscriber.  (...) The ringing of a telephone niar· be iiiore than
merely a signal indicating a  call.  Even  if a  call  is  not  anszf·ered,  a  call  at  a  certain  tillie,  or  a
certain nuniber of rings, or repeated calls  may  well  be a pre-arranged niessage or signal.
The ringing of the telephone, therefore, may of itselfbe a coniniunication, and a device,
attached to the telephone line, which indicates to a third party that such a conimunication
is taking place or is about to take place, intercepts it. Further, we cannot pretend that the
Governinent, Ir·hile not hearing a verbal communication, did not inferentially haw·e a
reasonably good notion  of the general substantive nature  of the conrmunications  the  pen
register itidicated „-ere being initiated. In circumstances such as those iii this case, knowl-
edge ofthe existence ofthe conmiunication is knowledge of-its likelr character.

9725

De overheid stelt ook dat het tweede gedeelte van artikel 605 FCA tiiet vali toepassing kan
zijn op telefootibedrijven die handelen binneti nomiale bedrijhkaders. Telefootibedrijven
zorgen voor de aRvikkeling van teleconmninicatie en 1110eten in dit licht in staat ziln ge-
sprekken en nummers op te vangen, ongeacht de techniek die daartoe gebruikt wordt.
Bedrijven 1110eten zichzelfkumien beschernieti tegen abonnees ofnioeten bepulde bedrij6-
gerelateerde belaiigen kitiuieii cotitroleren. Hierdoor gaat iti de ogen van de overheid het
verbod uit de  tweede zinsnede van artikel 605  FCA niet op. Het gerechtshof oordeelt  over
dit gezichtspunt :tls volgt:

'Withoitt quibbling  over  the  meaning of 'intercept',  it is sufficieiit  to  sar  that  even  if „'e
assuiiie  that  the second clause of §  605 may ilot  be construed  in  a niallner prohibiting or
interfering with the noniial and necessm business of the conipam·, it is iionetheless not
exempted froni the prohibition against divulgence or publication. We have not been
shown that the statute does exenipt it. Furthemlore, sitice the company acted at the iii-
stance of the  Gor·ernnient, at least after  the conipatn·  notified  the  Governtiient  of its  sits-
picioii of bookiiiaking  activities,  and  sitice  the  Governiiient  divulged the existence  of the
intercepted coniniunication, the second clause of § 605 plainly applies to the Govern-

'126111ent.

Het gerechtshof overweegt dat het niogelijkerwijs toegestaan is dat bedrijven bepaalde
coinliiunicatie  of tiwillizergegevens  ten  faveure  van de eigen bedrijRvoeritig  onderscheppen,
wellicht  zelfs  met  de geavanceerde printtechniek.  Het hof verbindt daarmii  wel  de  conclusie
dat deze bedrijfsniatig verzanielde gegevens onder geen beding openbaar geniaakt mogen
worden onder invloed vali opsporingsdiensten. Het hof oordeelt in het verlengde hiervan
dat het telefootibedrijf in deze  zaak helempal niet bintien bepaalde bedrijfhkaders limidelde,
maar pas in actie kwam nadat de opsporingsinstanties hierom gevraagd hadden. De open-
baannaking vati de onderschepte gegevens ter terechtzitting kali bijgevolg 3211 de opspo-
ringsilistalities toegereketid worden. Op hen geldt het verbod uit de tweede claitsule on-
voonvaardehjk.

25  United States v. Dote (No. 15456) e,1 United States v. Guglieinio (No. 15457).
26 United States v. Dote (No. 13456) en United States v. Guglieinio (No. 15457. Zie ook United States

Court ofAppeals, 7,1, Circuit, Dec. 20,1966.
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BRANDON
In deze zaak ontdekt eeti telefoonbedrijf dat een bepaalde teletoongebruiker frauditleuze
handelitigeti verriclit:3- In onderhavige zaak had de verdachte lange tijd eeti techliisch
apparvat aan zijii telefooti gekoppeld oni damiiee bedrijhtiiatige registratie vati (latige
76tand) beltarieven door zijn dienstverlenetide telefootibedrijf te onizeilen. Het teletootibe-

drijf wordt achterdochtig waimeer haar eigeii bedrij6adniinistratie meldt dat  een cotiiputer-
int(iraai diverse latigdurige gesprekketi aantoont naar universele ii fortiiatienimmiers welke
vallat- eeli beperkt ialital  teletoontoestelleii afhewikkeld zijii. Op basis van deze constatering
wordt eeii speciale veiliglieidsainbtetiaar van  het  telefooiibedrijf itigescliakeld  0111 eventitele
fraude op te sporen. Via ilistallatie vali een geavaliceerd prilitapparaat eii het opnenien vati
de inlioud van enkele athewikkelde telefootigesprekken niet behtilp vali eeti bandrecorder
wordt de frazide vastgesteld. Het telefoonbedrijf beslitit de belastende gegevens door te
slitizen iiaar jtistitie, waania laatstgetiomide instantie tot vervolgitig beslitit over te gaan.
Over de gatig vati zaketi iii deze zaak overweegt het gerechtshof ilit het tiende district het
volgelide:

'Iii the first place, one „·ho directly dials a distant niziiiber iliipliedlr agrees that the tele-
phone conipati)' nia\' use the niealls necessan' to ascertain where the call originated, the
nuniber called, and the duration of the comrrsation, in order that the proper charge nia>·

be recorded. Ordinarily  this  is done  by atitotiiatic eqi,iptiient, bitt  if by niishap  or  fraud
the billing eqitiptiient is itioperative, the telephone cotiipatir unquestionabl>· has the right
to  get the necessan· infomiation  though the  intervention  of a himian agetia:  One who
directly dials hotiestly and  innocently would have  no objection to this procedure it- 111iS-

hap should disable the automatic billing equiptiient; and one who frariduleiitlj by-passes

the billing iliechanisni has no legal standing to attack mir reasonable procedure the tele-
,-28phoiie Compall\' takes to protect itself.

Het gerechtshot- overweegt voorts dat artikel 605 FCA telefoonbedrijven niet verbiedt de
verzatizelde bedrijBinforniatie voor opsporitigsonderzoek op basis van een dagvaarding door
te sltiizeii tiaar opsporingsilistalities. Het gereclitshof erketit hier als het ware eeii reclit op
zelibeschenning voor telefoonbedrilven. Bedrijven inogen ziclizelf beschernien tegen
oilreclittiiatig of stratbaar hatidelen door de eigeti abotinees c.q. eindgebruikers en daartoe
gegevens openbaar niaken door deze tiaar justitie  door te slitizen. Een eindgebruiker heefi in
zulke gevallen geen enkele rechtsgroxid om de onderzoeksinastregelen vati het telefoonbe-
drijfjitridisch aan te pakken. Het rechtscollege gaat helaas niet iii op de vraag hoe dit reclit
op zelfprotectie zich verhoudt tot de eerdere rechtszaken over printen van vaste telefoon-
nitininers. Vooral de verhouditig met de uitspraak van het gerechtshof in Giwlichito H is
otiditidelijk. Iii deze zaak oordeelde het hof dat het printen 'interceptie vati cotimititiicatie'
tls bedoeld in het tweede gedeelte van artikel 605 FCA oplevert en dat de verzatnelde
gegevetis tiooit openbaar geiiiaakt kiumen worden. Gerealiseerd nioet wordeti dat
Guglielliio halidelt over opsporiligsgericht priliten. Eeti telefoonbedrijf verzatiielde print-
gegevetis  op itiitiatiet, verzoek of vordering vati justitible autoriteiten die op  zoek wareii tiaar
bewijstiiateriaal tegell tell verdachte c.q. eitidgebruiker. hi onderhavige zaak verzatiielt het
telefootibedrijt- geheel onafliatikelijk gegevens over een eitidgebmiker oin daannee de
belatigeii  van  het  bedrijt-te bescheniien tegen onrechttiiatig hatidelen  door deze eindgebrui-
ker. Vati opsporitigsgericht printen is geen sprake. Daaniiee is de zaak van een geheel alidere

orde en gaat het verbod op interceptie en/of openbaannaking niet op. Dit wordt wellicht

-2-  Bratidoll ,-· Uilited States. Utiited States Court ofAppeals (10th Ciratit). Aug. 29,1967.
-28  Bratidon v. Uilited States. Utiited States Coitrt of Appeals (10th Circllit), Al:g. 29, 1967.
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anders itidien de overheid het telefoonbedrijf op de een of atidere wijze ainzet tot het
printen van telefoonnimimers.

BUBIS
Ook  iii Bitbis verricht  een  telefoonbedrij f extra otiderzoekshatidelitigen  0117  evetitziele  fratide
bilitien het eigen telefooillietwerk op te sporen.-39 Opilieuw heerst het venlioeden dat een
bepaalde eitidgebruiker gebntik niaakt van een bepaald apparaat waannee bedrijfstiiatige
registratie van latige afstand beltarieven onizeild wordt. Er wordt door bedrij6agenten van
het telefoonbedrijf een prititapparaat op liet telefooiuietwerk geinstalleerd 0117 dagnziee
frauduletize haiidelingeii op te sporen. Zowel onderschepte mninnergegevens als de itilioud
van afgetapte gesprekken worden vervolgens volgens afspraak op basis van eeti dagvaarding
overgedragen ami opsporiligsitistalities. Uit de ontvangen gegevens blijkt dat een bepaald
gatital personeti zich bezighouden niet illegale gokpraktijken. Steilliend op Brai,do,i oordeelt
het gerechtshof ui deze zaak dat teletoonaaiibieders in staat dietie11  te zijn 0111  zicli  te verde-
digen tegen otirechmiatig of strafbaar haiidelen door de eigen  aboniiees. Het gereclitshof
voegt 11ier wel aanvulletide criteria aan toe eli koppelt dit recht op zelorotectie wat coticre-
ter aali artikel 605  FCA. Zo oordeelt het gerechtshof dat het eerste gedeelte  vaii  artikel  605
FCA otitworpen is 0111 de integriteit v;Iii coniliituiicatiesystenieti te waarborgeti eii dat iii dat
kader inedewerkers belast illet de ahvikkelitig van telefootigesprekketi het bestaaii ervaii op
basis van een bevoegd 4egeven rechtsvorderilig niogen ontlitillen. Iii dergelijke sitziaties
geldt het openbaarniakingverbod dtis niet.  Het hof overweegt echter,  dat  een ii,edewerker
speciaal belast met de detectie vati fratide niet tot deze groep inedewerkers behoort. Daar-
oiider fallen uitsluitend personen beslast illet de bedrijfstiiatige eii gestatidaardiseerde afwik-
keling vali draadgebonden of radioconinizinicatie. Dit otiderscheid werd niet getiiaakt ill
Bnindon. Het gerechtsliof nierkt in deze zaak over de gevolgen van deze discrepatitie het
volgende op:

'There is nothing iii the stipulation or the record to suggest or itidicate tliat the eniploj'ee
or  agent  of the telephone conipatiy who connected autotiiatic  nioilitoring eqziipnietit  to
appellant's telephone line (...) had atiything to do with receiving, or assisting iii recei\·ilig,
or tratisiziittitig, or assistilig iii transtiiitting any interstate or foreigli cotiliziuilicati011 011
behalf of-his  etiiplor·er.   In  thct,  the record discloses  that the etiiplor·ee or agent   ·as  a  spe-
cial agent of the telephone company in charge  'of investigation of the mant,facture, ilse
and sale in the Los Angeles area of mi instnmient and derice (...) „hich etiables the Tele-
phone Cotiipany's billing equipment to be by-passed (...). Hence, he rw·as not, under the
express language  of- the first  part of the  section,  within  the  class of employees  of the  tele-
phone conipany „ho,fere authorized to divulge or publish the existence, contents, etc..
of a  coniniuilicatioti  sent  or  received  over  the  telephone  company's systetii in response  to
a subpoena issited bz· a court of conipetent jurisdiction, or on deniand of other la\\1911
authoritv. /30

Bedrijhagenten vallen dus niet onder het eerste gedeelte van artikel 605 FCA en kimnen
bijgevolg geen amspraak niaken op de uitzotideriligssitliaties neergelegd iii dat gedeelte vali
het wetsartikel. Oni het recht op zelfprotectie van telefootibedrijven iliet illusoir te illaken
ovenveegt het gerechtsliof dat het tweede gedeeke vati artikel  605  FCA een soort kapstok-
finictie vervult eti dat medewerkers, iti het buzonder belast met de bedrijfsmatige opsporing
van fraude, in principe onder dit gedeelte van het betreffende artikel vallen:

29 United States v. Bitbis. United States Court of Appeals (9'1, Circuit), Oct. 20,  1967.
-30 United States v. Bilbis. Utiited States Court of Appeals (96 CiratiO, Oct. 20, 1967.
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'The second part of the section is directed to all persons, not of the class of persons
nicluded in the first part of the section, „·ho are not authorized br the setider of the
cotimitinication to intercept and divulge or publish such coiiin,unication. (...) It is to be
noted that the second part of the section, unlike the first part of the section, does not
peniiit the dintlgence or publication of the conimunication iii response to a subpoena
issued by a court of coiiipetent jurisdiction, or on deniand of other 11711·fi,1 authority.

Under  the  literal  langinge  of the  second  part ofthe section, the agent or eiiiployee  of the
telephone conipan>' „ho iiitercepted the conmiuilications alid dinilged the existence,
purport. mid teiior thereof to  the  United States Attorney   ·as  forbidden  to  do so, since,
under  the  stipulation, the interception  .1'as '.1 ithout the knouledge  or  consent of appel-
lant or am· ofthe persons with H·honi he spoke on the telephone. 231

Indien de tekst van het tweede gedeelte van artikel 605 FCA letterlijk gelezen wordt, zal
geconchideerd 1110eteii worden dat deze agenten nilmiier het bestaan van conlinzinicatie
met behulp vati de inzet van een printapparaat op eigen itiitiatief mogen onthullen am
opsporingsinstalities. Het tweede gedeelte vornit naar de letter der wet een absoluut inter-
ceptie- en/ofopenbaanliakiiigverbod. Welnit, zo een dergelijke interpretatie van het tweede

gedeelte van artikel 605 FCA levert naar het oordeel van het gerechtshof onaativaardbare
gevolgen voor het recht op zelfverdediging van telefoonbedrijven op:

'To apply the literal language  of the second  part of the section to the foregoing  circuni-
stances would, in our view, reach an absurd result, contrary to collinion sense and reason-
able business practices,  and would  be disruptive of the integrity of comniunications  sys-
tems. It would niean that coniniunications systems are po„·erless to take reasonable nieas-
tires to protect theniselves and their properties against the iniproper and illegal use of their
facilities. We do not believe that in the enactnient of Section 605, or in aliy ofthe provi-
sions of Title 47, Congress intended to deprive conmiunications systenis of their funda-
niental right to take reasonable i11easures to protect themselves and their properties against
the illegal acts ofa trespasser. ,732

Het gerechtshot- ovenveegt tot slot dat het bedrijfsmatige onderzoek naar onrechtniatig dan
wel strafbaar handelen niet onbegrensd is. Het gerechtshof koint tot de gevolgtrekking dat
het bedrijfsniatige onderzoek in deze zaak te onivangrijk was en dat naar alle redelijkheid
iiiet gesteld kan worden dat alle verzatiielde inforniatie van belang was voor de bescherining
van het eigen netwerk. In onderhavige zaak waren volledige telefoongesprekken over een
behoorlijke lange periode afgetapt en opgetionien.733 Het hof overweegt dat het onderzoek

31 United States v. Bubis, United States Coitrt of Appeals (9di Circuit), Oct. 20, 1967.

-32  United States v. Bilbis, Utiited States Colirt ofAppeals (9111 Circuit), Oct. 20, 1967.
-33  Zie tevens United States v. Hanna, Uilited States Coilrt of Appeals (Sth Circuit), April 17,1968.

Net als het gerechtshof hi Bitbis heefi het gerechtshofin onderhavige zaak moeite tiiet het feit dat er tilet het
oog op de opsporing \·mi hz,de telefootbrsprekketi afgetapt zijn door een speciale uidt \·ati het betreffende
telefootibedrijf: 'The argruiient „·oilld perniit telephotie persoilliel to conditct pen·asive wire tappilig u„·a-
sive  o f the pri\·ac)·  of the  lawless  md law-abidilig alike,  and  then  to  niake  use  of the  fruits of their Colidlict
iti those cases in which the restilts sho ·ed that one of the parties to the telephotie con\'ersation \1 as
attenipting to conmiit fratid 011 the telephone conipani,. hicidetitally, the Govenmient's position takes tio
accoillit ofthe user at the other etid of the line who nia\· be innocetit of that particular type of critiwiality.
111 the presetit case, there is no evidetice that Modell knew that Hailim was using a blize box' (= apparaat
oni telefoonkosten \·an lange afstandsgesprekken te onizeilen)
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van het telefoonbedrijf toegestaan is to a,1  extent  reaso,Iably necessary for tlie (011,p,111)''s  int,estiga-
tio!1.

734

Met Brandon en Btibis wordt een fiuidanienteel recht van de teleconimuliicatieamibieder
erkend 0111 het eigen netwerk te beschemien tegetl onrechtinatig of strafbaar handelen door
aboilnees. Daarbij  is het irrelevant  of de beschermilig gestalte krijgt  via de inzet van speciale
bedrijfsagenten of plaatsvindt door personen nornialiter belast niet de afwikkeling vati
telefoongesprekken. Er wordt afgestapt van taalkundige ititerpretatie en gekeken naar de
achterliggende doelstellingen van de strafwetgever. Via deze weg kan nummerinfonnatie,
verkregen via plaatsing van een printapparaat, toch in handen konien vati opsporingsinstan-
ties. Niet in de eerste plaats voor opsporingsdoeleinden, niaar ter bescherniuig van de
eigendommen vati een telefoonbedrijf. Van een ongeoorloofde interceptie en openbaartiia-
king van het bestaan van conuiitinicatie is in dergelijke gevallen geen sprake. De verkregen
bel(statits)illfortimtie en telefooillitininiers niogen ter terechtzitting als bewus gebntikt
worden 0111 de rechtsbescherming effectiefte iiiaketi.

5.3.2 Periode 1968-1986

In 1968 treedt de Otimibils Crilne Control and Sak Streets Act (Oinnibuswet) 81 wer-
king.-35 Ondanks het feit dat de nieziwe wet louter toeziet op het techilisch onderscheppen
vati draadgebondeti en niotidelinge con iiunicatie, leidt deze wet tot een aantal verschui-
vingen op het terreiti van het strafvorderlijk onderzoek van vaste telefoonnutnmers. Iii
tegenstelling tot de FCA bevat de Oiiniibuswet een definitie van het wetsbegrip 'intercep-
tie'. Dit wetsbegrip wordt in artikel 18 U.S.C. §2510 onderdeel (4) als volgt gedefinieerd:

tile al,ral deq,lisitio,t of tile coiltelits of mly ilire or or,il coimmmicatioil thro,Nli the use of miy elect,·miic,
meclim,ical, or otlier det,ice.

Deze defitiitie zorgt ervoor dat het printen van vaste telefooillizininiers niet langer als inter-
ceptie van cointinuiicatie gekwalificeerd kan wordeii. De 011111ibuswet geldt pertitient niet
voor deze verzatiieltechniek.

ESCANDAR, VEGA EN FOCALIRE
Het nieuwe wetsbegrip wordt iii de Otimibuswet op eeii zodanige wuze gefortnzileerd dat
uitsluitend het technisch onderscheppen van draadgebondeti en inotidelinge conlnitinicatie
onder de vleugels vati het interceptiebegrip valt. Iii het Anierikaatise recht wordt in deze
periode onder draadgebonden conitnunicatie het volgende verstaan: de uitwisselitig van de
nienselijke stem over de openbare telecommunicatie-ilifi:astructinir. Mondelinge conlniuni-
catie houdt de uitwisseling vati de nienselijke stein in, onafhanketijk vall technische hulp-
middelen of de  telecoinnitulicatie-infrastructillir.  De uitwisseling van signalen, welke  tech-
nisch herleidbaar zijn tot telefoonnunmiers, vallen niet onder het begrip draadgebonden of

r34  Zie Ook Huff v. United States, United States District Court, E.D. Michigan, Dec. 22, 1967, waarin de
rechtbank conchideert  dat een  telefoonbedrijf iti staat nioet zijn  zich  te  wapetieti  tegen  frauduletize  hmide-
litigeti. Gegevetis tiiogeti verzatiield worden zolang iii alle redelijkheid gesteld kati \\·ordell dat de verza-
tikelde gegeveils iioodzakelijk zon voor de bescheniling vmi het eigen relefoolitienverk. Methodeti rail toe-
gelaten gege\·ens\·erzmlieling romien iii dit kader de ulzet vali printapparaten r,·aannee nutiuiiergegerens
reemield wordeti of de  opsporitigsgerichte  uizet ,·an bandrecorders  waaniiee  telecotilliitulicatie opgeiio-
men wordt.

735 P.L. 90-351,82 Stat. 211-225. Ch. 119 ofTitle 18 U.S.C.

258



5. STRAFV()RDER.LIJK ONDER.Z<)EK VERKEER.M,EC,EVENJ VS

nioiidelinge cotiuminicatie als bedoeld in de Onuiibuswet. Als gevolg hiervati wordt door
de rechter in de strafrakeii Esca,id,1,· eii 17(ga bepaald dat de installatie en nizet vati eeti
prititappargat buiten de reikwijdte vati de Onitiibitswet vallen.-36 Ter otidersteuning wordt
tenigverwezeii naar de inemorie vali toelichtitig op de Onniibuswet. Iii Focalire zvordt
voortgebouwd op de twee genoenide strafzaken en wordt het een en ander gecoticretiseerd:

'The terni "ititercept" is defined wider 18 U.S.C. § 2510 (4) as "the aural acquisition of
the  contents of any  \rire  or oral cotilmunication through  the use  of an\·  electronic,  tiie-
chatiical, or other device." Webster's Third New Intematiotial Dictionan· has defined the
„ord  "aural."  iliter  alia,  as  "of or relating to the sense of- hearitig.- The evidence  iii this
case clearh ixidicates that tiot oillr did Congress interid that pen register devices be ex-
cluded  from  the  requireinetits of Title  III.  but  also  that pen register devices  i\hen used  as

decoders onl>· do not involve the "aural acquisition of the contents of any „ire or oral
cotiliiiuilication.  The legislative histon· of Title 111 discloses imequivocally that Congress
did not conteiiiplate that tlle use ofpen register devices u·ozild fall within the anibit of the
Act. The Senate Coniniittee on the Judician·'s Report on The Oiiu·tibus Crinie Cotitrol
atid Safe Streets Act of 1968, S.Rep.No.1097, 90th Cong., 2d Sess. (1968), explicitly
states that a peti register is not an ititerceptiozi Linder Title 111: .Paragraph (4) defines 'iii-
tercept'  to  incliide the aural  acquisition  of the contents of any \\·ire or oral  coti 1111iinica-
tion br anr electronic, niechanical, or other device.'737

LANZA EN FALCONE
Als gevolg van de recente wetswijzigiligen worden telefoongesprekken tiiet latiger be-
scheniid door het illistige artikel 605 FCA, niaar door de daartoe specifiek ontworpen en
boveli(lien helder onischreven 0nmibitswet. De rechtbank overweegt in Luiza over deze
verbetering het volgende:

738

'Initiall\·, it is noted that the phrase, "any conmiunication,"  in the second clause of 47

U.S.C. § 605, which Dote and Caplan construed to include the print out ofdialed phone

miiiibers b>· the pen register, no longer appears in that statute. The phrase \  as changed to
"atiy radio cotiitiizinication" by Pziblic Law No. 90-351, Title III, § 803, the sanie law.
wr hich enacted Title 18, Chapter    119    (§§ 25 10-2520). The legislative history   of-  this
chatige 111akes it clear that Congress intended  that  the  regulation of interception of „ire

,-39conuiizinications \\·ould be go,emed solely by the ne · chapter 119.

Hoewel de bescherming van draadgebonden cointniuiicatie overgelaten wordt aan de
Onmibuswet, valt het priliten van telefoonnittiniiers buiten het toepassingsbereik deze wet.
De nieziwe wet beschennt i,itsluitend telefoongesprekken, inaar niet de tliterlijke keiliner-
ken ervati. Uitgezonderd van de inhoud van telefoongesprekken zelf, valleti alle overige
tralistiiissiesignalen, waaronder de signalen welke tot telefbonnutilmers herleid kitiltien
worden, buiten de draagwijdte van de 011712ibitswet. Dit lijkt logiscli, onidat uit jurispru-

Esc:uidar v. Utiited States. Utiited States District Colirt, S.D. Florida. No\·. 3,1970; Utiited States v. Vega,
United States District Court,  E.D.  New York, March  5,  1971. Zie tereils  hi re jack  Komiati,  mid  Robert
W. Likas, Winiesses, Before the Special Febrlian· 1971 Grand Jitr>·, Ailg. 17, 1972; Uilited States v.
Koniiati,  United  States  Coilrt of Appeals, Sevetith  Circuit, Jime  8,  1973;  Utiited  States  v.  Kilig,  Uilited
States District Court, Nov. 23, 1971.

-3- Uilited States s. Focalire, Uiiited States I)istrict Cotirt, D. Mar>·1.uid, Feb. 22 1972.
-38  Uijited States J . Laliza, United States District Cozirt, M.D. Florida, Orlando Division, March 30,1972. Zie

ook  hi re Jack Korniali, and Robert W. Litas, Witnesses,  Before the Special Febniary  1971  Grand Jun·.
Atig.  17,  1972;  Koniiati v. Ututed States, Uilited States Cotirt of Appeals,  Sevetith  Ciratit, Jiuie 8,  1973;
U,iited States z. Falcone, Utiited States Court ofAppeals, Third Circuit, Sept. 30, 1974.

-39 Uilited States v. Latiza, Uilited States District Court, M.D. Florida, Oriatido Divisioll, March 30,1972.
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dentie volgt dat telefoonniuniners van oudsher bescherniing genieten onder de FCA. Maar,
omdat in artikel 605 FCA het begrip any C01111111 lilicatioll gewijzigd wordt in radio coilittilitlira-
tion, dreigen telefootinitnitiiers ook buiten de reikwijdte vati de FCA te giaan valleti en lijken
burgers niet langer beschennd te worden tegen het opsporingsgericht printen vali telef0011-
iiinimiers. De rechtballk overweegt in deze zaak dat in het geval een prititapparaat gelijktij-
dig niet het aftappen vati draadgebonden cotiiinutiicatie meelift. de inzet vati het prilitappa-
raat in tegenstelling tot de zellitandige inzet wel degelijk een 'ititerceptie vati draadgebotiden
coniniunicatie', als bedoeld in artikel 18 U.S.C. § 2518 U.S.C. oplevert. Eeti prititapparaat
niag ter ondersteuning van een geplaatste tap meeliften niet een af egeven tapvordering.10

Ter onderstetining van dit standpunt wordt het volgende ovenvogen:
'To be niore precise, the pen register intercepts the satiie sig ial picked up by the tape
recorder.  Both are activated  when  the  receh·er  is  lified  off the  hook  or,\·hen  ati  incoming
signal reaches the tapped phone. The only difference is that the pen register relays a differ-
ent  interpretatioti of the  intercepted  signal to  the nionitoritig pam: While the audio tape
recorder trmislates the signal into recorded sound, the pen register sitiiply translates the
smile signal  into  a  risual  printout.  Thus,  the Orders Authorising the Interception  of Wire
Cotiiniunication in this case are sufficient to pemiit the use ot the pen register in con-
junctioti  with  those  interceptions:

Kentielijk is de rechtbatik in Lii,za vati nietiing dat eeii prititapparaat geen buzondere
tiieerwaarde heeft in het geval er tegelijkertijd een tap geplaatst is op dezelt-de telefooillijn. hi
de zaak Falcotte wordt voortgebouwd op Lit,za.  Het  gerechtshof uit  het  derde  district  ilierkt
over siliiultatie toepassing van opsporingsbevoegdheden binlie11 liet onderzoek vati tele-
conitiitinicatie het volgetide op:

'A telephone nuniber is onl>· a s\,iibol for a series ot- electrical itiipitlses.  When a tele-
photie 111111iber is dialed 60111 a  ·iretapped phone, tile pen register and the tape recorder
are activated sinitiltatieously. Both record the dialing ofthe phone. And both call be used
to detertiiine the telephone nuniber dialed. The peti register records the electrical inipulse
mid  autotiiaticallr  tratislates  it  back  ilito  the liumber dialed.  The tape recorder records  the
aural niallifestation of the electrical inipulse  ·hich also discloses, if plab·ed at a slos·er
speed aiid exaiiiined b\· an expert, the telepho,ie nuiiiber dialed. A pen register functions
to facilitate the deciphemient of the nuinber dialed. It is a niechailical refinenient, r,·hich
tratislates itito a differetit 'language' that \ihich has beeti 1110ilitored alread\·. Sinipl>· stated,
the pen register a,·oids a niechanical step; it tratislates autoniaticall)· and avoids the inter-
preter.

,-41

Het gerechtshof koint door bovengetioenide bevindingen tot de conclusie dat er geen
afzonderlijke vordering vereist is voor de opsporingsgerichte inzet vati eeti priiitapparaat
ilidien laitstgetioeinde opsporingsinethode tegelukertijd met een taphalidelilig uitgevoerd
wordt. De tapvordering biedt in een dergelijk geval voldoende basis voor de gelijktijdige
inzet van het printapparaat. Voorwaarde is wel dat zowel het printapparaat als de geplaatste
tap toezien op dezelfde telefoonlijii of-verbinding. Ingevolge Litiza en Fakone is het moge-
lijk 0171 naast het techtiisch onderscheppen van telefoongesprekken, op basis van dezelfde
rechtsvordering een bedrijf te verplichten tot het opsporingsgericlit verzatiielen van toe-
komstige bel(status)gegevens via de inzet van prititapparaten, iets wat voorheeii uitgesloten
was.

40  Zie Ook United States v. Cox, United States Court ofAppe:tls, Telith Cirant. Nor. 30,1977. (eli Kilig).
41 United States v. Falcone, United States Court of Appeals, Tlzird Circuit, Sept. 30, 1974.
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De rol van het opsporingsgericht prititezi is bij de sitnultane inzet pruitapparaten beperkt. De
verkregell ninimiergegevells eli overige belgegevens (tijd, plaats en dintr) speleti geen rol bij
de aRvegitig vai de al dan niet gewenste inzet van het opsporingsgericht atiappen. De
beslissing tot het opsporitigsgericht aftappen is al genonien door de opsporitigsitistatities eii
goedgeketird door een onifhankelijke recliter. De gelijkt dige ilizet van prilitapparaten dient
het verzaliielen van initilliiergegevens bij de uitvoering van eeti tap eilkel 111akkelijker te
niaken.

FORMEELTECHNISCHE VERSCHUIVING
Naast het feit dat toekonistige mitillnergegevens verzatneld 1110gen wordeii iii het geval er
een tapiiiachtiging verkregen is, gaat liet opvragen van opgeslagen nununergegevens bu
telefoonbedrijven ongestoord door. Eeti kleitie wijziging vilidt echter ook binnen dit
otiderzoek plaats. Met Ki,W en Notati vilidt een schakering ten ailizien vati de beslissing vall
de rechtbank in Bitbis plaats:

'The first clatise  of that  section,  unlike  the  second,  pernifts  the  di,·ulgence of coniniti11ica-
tions intercepted  in the course  of-eniplo)11ient  iii  certaili  liniited  circzinistatices,  inclitding
'in response  to a subpoena  or  011  deiiialid of- other law·fiil  authorit>·.'  The  perpetration  of
toll fratids on the telephotie coiiipany's direct dialing and billing machinen· has required
monitoring of- telephone lines by eniployees to detect the illegal risers aiid to fulfil the
conipan\·'s statlitoln' duties to the Governinent alid to its customers.  (..,) The 11ionitors
niay be considered employees  ithin the first clause and it is ozir opinion that diizilgence
in the mailner oritlined there is not inipenilissible.'742

Deze foniieelteclinische verschuiving heeft te iliaken met het feit dat het tweede gedeelte
van artikel 605 FCA na het van kracht worden van de Oninibuswet uitsluitend radiocotii-
1711111icatie beschemit. Het tweede gedeelte van artikel 605 FCA is aangepast 0111 overlap illet
de nieuwe Oinnibuswet te voorkomen. Het artikelgedeelte spreekt voortami van radio
cOittllittlliC<lti011 ill plaats vali het tecliniekonatliankeluke begrip miy COllitittilliCati011.743

Het eerste gedeelte vali artikel 605 FCA kent deze beperking niet, niaar geldt slechts voor
personen  die  noniialiter met  de  at-wikkeling  vati  telefoonverkeer  of andersoortig conuinini-
catieverkeer zijll betrokken. Bedrijfsagenten, belast 1llet specifieke opdracliten, vallen iii
begnisel buiten deze groep inedewerkers. Moclit dit zo blijven, dan zou dit inhouden dat
een telefoonbedrijf zich in de dagelijkse praktijk onniogelijk kan verdedigen tegeti onreclit-
111atig of strafbaar halidelen van eigen abotinees. Het iii de rechtspraak erkende reclit op
zelfprotectie zoit d;iii illusoir wordeti. 0111 deze reden wordt liet ilicidentele en specialisti-
sche onderzoek naar onrechtinatig of strafbaar hatideleti binnen het eigeii telefooilnetwerk
onder de vleligels van het eerste gedeelte van artikel 605 FCA geschoven. Op basis van eeli
oflicieel bevelschrifi kiuitien de verkregen belgegevens aan justitie openbaar geniaakt wor-
den.  Zo'n bevelschrift kan op verzoek van het telefoonbedrijf 4egeven wordeti aan het
telefootibedrijf. De incidentele inzet van printapparaten ter waarborging vati bedrijfsbelangen
is via deze weg veiliggesteld. In de Oiiniibuswet is daaniaast een bepaling tenig te vinden
die het bedrijlionderzoek tiaar oilrechtlilatig dan wel stratbaar handelen uitdrukkelijk legiti-
ineert. Daaniiee is het iii Bithis en Bm,ido,i erkende timdatiientele recht van een telec0111111it-
11icatieaanbieder oni het eigen netwerk te beschennen tegen frauditlezize haiidelingen of
werkzaatiilieden te verrichten voor de normale bedrijfuitoefening wettelijk verankerd.
Naast prilitgegeveils 1110gen iii uitzotideringsgevallen ook illhoudgegevens verzatiield

42  Nolan v. U,jited States, Utiited States Court ot-Appeals, Tenth Circilit, Nov. 10,1969.
43    Federal  Conmititiications  Act  of 1934,  47  U.S.C.  §  61 6,  as  aliietided,  0111tlibis  Critiie  Control  mid  Safe

Streets  Act of 1968,  P.L.  90-351  (lune  19,  1968)
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wordeti ten behoeve van het reclit op zelfprotectie. Artikel 18 U.S.C. § 2511 otiderdeel
(2)(a) bepaalt bij de totstalidkoniing van de nieinve interceptiewet daartoe het volgende:

It sit,ill,iot be 11,11,11,51111,ider tltis  cli,ipterfor Mt oper,itor of,1 st,·itcliboaril.  or ,1,1  01}icer. elitployee.  or fe,it  of
mty coimmittic,itio, i c,irder.  11,|lose facilities cire i,se,1  i,1  the trmisillissio, 1 of 41 1,#re co,11,1111,Iiaitio, i.  to  i,itercept.

disclose. or tise t|kit co,1,11111,tic,itio,1 iii tlie iton,w| cotirse of liis e,Iiploy,limit 11,1,ile e,N,Ne,1 ill mly ciail'ity
1,•Iticli is liecessary iticidetit to t|te re,tilitioti of Ilis sen,ice or to tlte protectioli of tile ligilts or properly of the

carrier of sticli colitimmicatioit. Prot,ided. 111,it Sclicl co, millittic,itio, 1 90111,11011 c,iniers slwll tiot litilize sen,ice
-44

obsewi,iV or ra,ti10,11 ,1101,ito,i,12 except for litedia,tic,11 or sen,ice qiwlity cot,trol diecks.

5.3.3 Technische assistentie

Uit wat besproketi is volgt dat het voor federale opsporingsinstatities lange tijd tiiet toege-
staaii is 0111 telefoonbedrijven er toe te verplichten 0111 telefooillituiliners te verzatiielen ten
faveure rati opsporingsdoeleitiden. Technische problenien wat betreft het prititen vall
telet-ooilimiiliners  zijn er echter iii de praktijk evetiwel niet of ilatiwelijks. Prilitapparaten
wordeti door telefoonbedrijven Zo mi en dan itigezet voor de detectie vati onrechtinatige of
stratbare  halidelitigen  Vall  een  of nieer  eindgebruikers.  Vast  is  koizien  te  staati  dat  prilitappa-
raten iii de besproketi periode geeti vast otiderdeel uitinaken vati telefooinietwerken. Moclit
justitie bepaalde teletooilliunitizers onder zich krijgen, dali dietit eeti telefooillietwerk
daartoe operationeel geitigakt te worden. Eeti prilitapparaat zal dan op het netwerk aatige-
sloten dienen te worden oni een de inkoniende en uitgaande signalen met betrekking tot
eeti telefootiverbiliding te 111011itoren en te interpreteren. Deze opsporiligsgerichte ilizet vali
prititapparateii is iti de Atiierikaatise rechtspraak conseqizetit al eketird. Alleen prnitgegevelis
die itit eigen bewegitig verzaineld zijn door teleconitiiunicatieitalibieders inogen tiaar het
vaste oordeel vati rechters iii een later stadituii at egeven worden aan opsporingsilistatities.
We hebbeti het hier dus over opgeslageti belgegevetis, en niet toekonistige verkeersgege-
vens. Het bedrijlitiiatig verzatiieleti vati belittorniatie is toegestaaii 0111 diartiiee de ilitegriteit
vali het netwerk te beschennen of eitidgebmikers te behoeden voor onoorbaar gedrag door
inedegebruikers. De weg tiaar het verzatnelen vall toekonistige bel(stattis)infoniiatie lijkt,
behoudens dat het prititen tegelijkertijd illet het tappen plaatsviiidt, voorlopig te Zijil afge-
snedeii door de rechtspraak

hi 1970 wordt er voor het opsporingsgericlit afiappeti eeti nieinv lid iii artikel 18 U.S.C. §
2518 opgetionieti dat de disctissie rotidoni het opsporitigsgericlit prititeii vali telefootititmi-
niers eeii nieuw leven iliblaast. Het nieuwe oiiderdeel (4) bepaalt het volgende:

(.. -)  ,11, order atithorizi,ig  tile  i,iterceptio,1  of a 11,ire or oral  i,iterceptioli  sliall,  ttpo, i  reqtiest of tile  cippliaitit.
direct  tliat ,1 coilt,liti,licatioit  co,ti,110,1  (,infer  (...)  slt,111. tntish  tlie  applic,i,tt fortltilitlt  all  i, tfomiatio,1. f,icilities.

345ailil tecltitic,11 assist,itice ilecess,try to acco,Iiplish the i,tterceptio,1 it,lol,tn,sit,ely (...).

Deze bepalilig is inet spoed iii de Oninibitswet opgenonien 0111 daarniee vooral de effecti-
viteit vati het opsporingsgericht tappen te waarborgen.-46 Het bewziste artikel houdt de

44 Onuiibits,vet 1968.
Rechtszaketi „·aarin het bewuste artikel uit de O,miibitswet centraal staat zijn onder nieer; Utiited States r.
DeLeeuw. United States District Coirt, E.D. Wisconsin, Jati. 7,1974; Uidted States ,·. Shah, Utiited States
District Court,   W.D. Petuls,·lvallia, March   1,   1974;   United   States  v.   Freemati, Ututed States Court  of
Appeals, Se\·eiith Circuit, Sept. 1973.

45  Arnkel 18 U.S.C. § 2518 onderdeel (4).
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algeinene plicht voor telefooiiaatibieders iii 0111111ee te werken aan de techilische realisatie
van een bevoegd afgegeven tapbevel. Daarniee kan een teleconinitulicatieaatibieder vanaf
1970 niet latiger strieloos weigeren actief tiiee te werken aan de feitelijke realisatie ofivel
technische ilistallatie vati een tap op het eigen telefooiuietwerk. Het dulden van een tap op
het eigen iletwerk  is niet voldoende nieer,  het  actief nieewerken  aan  de technische realisatie
vati eeti tap is voortaan onder de 11ieziwe regeling vereist. De genoeizide wetswijziging is iii
gatig gezet naar aanleiding vati een tapzaak uit 1970.T+T In deze zaak oordeelde het gerechts-
hofuit het negende district dat een t-ederale rechtbank op basis van artikel 1651 onderdeel (a)
All Writs Act met de algeinene bevoegdheid bezit 0111 naast goedkeuring van eeti afgegeveti
tapverzoek, technisclie assistentie van telefoonbedrijven te eisen bij de plaatsing van een tap
op het eigeti telefooillietwerk.748 Het toeninalige artikel 1651 otiderdeel (a) All Writs Act
bepaalt:

TI,e S,tpre,„e Cotirt aitil ,111 co,irts establislied l,y Act of Congress itiay iss,te all ti,rits tiecessary or appropriate
749i, l  aid  of tlieir respedit,e jitrisdictimis  mid  ogree,ible to  t|ie  usages  mid  priticiples  of lati,I

Het  gerechtshof is van  mening  dat  de  strafwetgever dit artikel heletilaal niet ontworpen heeft
0111 technische bustand van bedrijven voor het opsporitigsgericht aftappen rechtens af te
dwingen. hidien de strafwetgever technische assistentie door telefoonbedrijven tot voordeel
vati het opsporingsgericht afiappen beoogd had, dan zou dit volgens het gerechtshof expli-
ciet geregeld worden door de otiivaligrijke Oinnibuswet. Daarin is vati alles en nog wat
geregeld wat betreft het opsporingsgericht aftappen. Noch uit de wettekst, noch uit de
parlenientaire geschiedenis van de interceptiewet volgt dat er een (itiipliciete) bevoegdheid
voor opsporingsinstanties bestaat  0111  technische  bustand  van telefootibedrijven rechtens  af te
dwiligeii. Indien de regering de plicht tot technisclie bijstand desondanks in de nieziwe wet
naar atialogie inleest oin daannee het opsporingsgericht afiappen te ondersteunen, dan
betekent dit een extensieve uitleg van de Onmibus;vet. Dit is volgens het gerechtshof in
strijd  met de geest  van de 011111ibuswet.750  Het gereclitshof ovenveegt  dat de recente  prak-
tUk van het opsporingsgericht aftappen in tegenovergestelde richting wijst:

'It niay or niay not be true that, in this particular case, it is an absolute inipossibility for the
Federal Bureau of Investigation to effectuate the desired interception for which approval
was sought, without the active assistance of the company. But it  is conmion knowledge
that there can be, and frequently has been, wiretapping of telephone lines without the
assistance or even the knowledge of the telephone co111pany.  For all that the Act and its
legislative history disclose, Congress meant to liniit approved interceptions to those which

-46  Het is mu onduidelijk waaroni het bewuste artikel naast draadgebonden conmituiicatie teretis iziondelinge
co11111itinicatie noenit. Voor de afwikkeling vati laastgenoemde cotimiunicatievorni is (vatizelfiprekend)
geen  tussetikonlst  \'ati eeti openbare telecotininuiicatieamibieder vereist. Ik vraag  nlij  af welke  partijen  ver-
plicht kilmien worden tot het verlenen vati assistetitie bij het aflitisteren van niotidelinge conmiunicatie.

4- United States Coitrt of Appeals, Nuith  Circuit,  May  18,  1970,  427  F.2d,  639.  Applicatioti of the United
States for Relief No. 24616.

-48 United States Court ofAppeals, Ninth Circuit, May  18,  1970, 427 F.2d, 639. Application of the United
States for Relief No. 24616.

-49 All Writs Act, 28 U.S.C. § 1651 GO, 1966. Deze bepaling tilaakte in eerste instalitie onderdeel uit van de
oude Judiciary Act uit  1789.  Zie  voor parletiietitaire  geschiedenis.Jitne  25,  1948,  c.  646,  62  Stat.  944; May
24,1949, c. 139, § 90,63 Stat. 11)2.

-50 Applicatioii of the United States for Rehef;  No. 24616.  United States Cozirt of Appeals,  Ninth Circuit,

May 18,1970,427 F.2d, 639.
263



STRAFVC )RDER-LUK C )NDERZ( )EK VAN TELE('c )M.flUNIC  ATIE

could be acconiplished „ithout the active assistalice of the carrier, or at least to those iii
,-51which that assistance r,ould be forthconiing on a vohintan basis.

Als  reactie op de bevindingen en  aatibevelitigeti van het  gerechtshof besluit de overheid  iii
allerijl een meewerkplicht tot het verletien van teclmische assistentie iii de strafu,etgeving op
te nemen oni de egectiviteit vati het opsporingsmiddel te behotiden. Daaniiee vortlit
laatstgetioenide maatregel een acc:essoire bevoegdheid voor het opsporingsgericht tappen.
De nieuwe ineewerkplicht vonnt een steutibevoegdheid voor het Opsporitigsgericht aftap-
pen van draadgebonden co117111unicatie. Het gewijzigde artikel 18 U.S.C. § 2518 spreekt
uitdrukkelijk van 'het realiseren vati de hiterceptie', wat neerkonit op het verlenen vali
teclinische bijstand bij taphaiidelingen 0111 inhoudgegevetis te achterhalen. Uit jitrisprudentie
is geblekeii dat de inzet vati printapparateii niet onder de reikwijdte van de 011111ibuswet valt
onidat niet gesproken kali worden van het otiderscheppen vati de inenselijke steni illet
behulp vati techliische iniddelen. Er wordeti illet het printen ititsluitend i1111011dloze trans-
niissiegegevetis (signalen) opgevangen die techliisch lierleidbaar zijn tot significante tele-
100111111111111ers en overige bel(status)informatie. Uit jurisprudentie blijkt dat de opsporuigs-
gerichte inzet van printapparaten als autonotiie opsporitigsbevoegdheid aatihoudend afge-
keurd is door verschillende rechtsprekende colleges. Printgegevens kunnen louter in handeli
komen vall opsporiligsilistanties waillieer een printapparaat gelijktijdig tiiet een tap aati
dezelfde  telefoonverbinding gekoppeld wordt  of in het geval deze verkeersgegevens voort-
vloeien itit iiicidetiteel onderzoek van de telet-oonvatibieder ter besclienizing vati bedrij6be-
langen en deze nuniinergegevens op basis van een rechtsvorderitig ter beschikking worden
gesteld aan opsporingsautoriteiten.

Ondailks deze feiten doet zich vatiat-het begiti van de jaren zeventig iii toeneniende mate de
vraag voor of er bij het onderzoek van prilitgegevens technische assistentie vereist 111ag

worden van telefooiibedrijven. Wat opvalt, is dat de vraag naar de juridisclie status van het
opsporingsgericht printen 81 de nog te bespreketi rechtszaken 11iet aan de orde komt. Op
basis van nieuwe rechtspraak wordt verondersteld dat er niet artikel 41 Federal Rules of
Critninal Procedure een reclitsgrond bestapt voor de installatie van printapparaten en dat
toekonistige nutillnergegevens verzanield tiiogen worden voor opsporingsdoeleiliden.

Daarbij wordt amigetionien dat het opsporingsgericht printen onder het Vierde Ainende-
iiient valt. Hierover volgt later ineer. Deze zienswijze levert een opiiierkelijke bretik tiiet
het verle(len op. De overheid wetist iii diverse situaties de ilistallatie van printapparaten voor
opsporingsdoeleitiden te bewerkstelligen. Dit wordt verrassetid getioeg niet latiger als pro-
bleniatisch gezien door telefoonbedrijven. Daarenboven vordert de overheid technische
assistentie vali telefoonbedrijveti. Als technische iliedewerking bij taphandelingen verleetid
dietit te worden op basis van de nieliwe bepaling iii de 011111ibuswet, dan illoet technische
bijstand zeker niogelijk zijn bij het onderzoek van verkeersgegevens, zo lijkt de overheid te
redeneren. Bovendien zal de technische bustand bu het opsporingsgericht aftappen veel
verder gaan en veel nieer unpact hebben op de bedrijGorganisatie van telefootiaanbieders
dati het priliten van telefooillizilimiers waarvan de techniek al voorhanden is. Hoewel de
telefoonbedrijven niet zo veel problenieti hebben niet de opsporingsgericlite inzet van
printapparaten, hebben zij daarentegeti wel nioeite niet het feit dat de opsporingsdiensteri
hen beveleii tot actieve niedewerking. Vooral aansprakelijklieidsangst speelt hierbij een rol.
Het opsporingsgericht priliten is, in tegenstelling tot het opsporingsgericlit tappen, niet
geregeld in een allesonivattend nomiatiefkader. Integendeel. Een expliciete ineewerkplicht

-51 /'foll.
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voor telefoonaanbieders, ten Eiveure van de (basis)bevoegdheid tot plaatsing van prilitappa-
rateii, otitbreekt op regelgevend niveati. Veel telefoonbedrijven wenseti bijgevolg (itit angst
voor scliadeclahns door eitidgebmikers) tiiet niee te werketi aan de teclinische uitvoering
vati prilitapparaten. Het techniscli opvaligen vali nutilliiergegevens wordt doorgaalis als een

opsporingstaak gezien, niet als het autoniatische verlengstuk vaii de plicht een printapparaat
op het eigen telefooillietwerk te dulden. Hienia volgen enkele belangrijke rechtszaken
waarbij opsporiligsilistanties te inaken kregen niet openluk verzet van telefoonbedrijven
actiefiizee te weI:ken aan de realisatie van prilitapparaten.

JOYCE
hi Joyce worden opsporingsinstanties geconfronteerd niet een weigering vali eeti lokaal
telefoonbedrijfmee te werken a:Iii de teclmische realisatie van een prilitapparaat.753 Damnee
geefi het telefoonbedrijf geen gehoor aan een afgegeven dwangbevel van een federale
reclitbank lioudende de verplichting mee te werken aaii de opsporingsgerichte installatie van
een prilitapparaat op het eigen telefoontietwerk. De rechtbank is van oordeel dat het tele-
foonbedrijf opzettelijk heeft geweigerd 0111 mee te werken aan een ambtelijk bevel en
dietitengevolge strafbaar is op basis van wederspannigheid. Het telefooiibedrijf is het hier niet
nwe  eens en stelt hoger beroep  in. Het gerechtshof kollit ili hoger beroep  tot de volgende

gevolgtrekkingen:
'After a fine-toothed combing of the record,  we  find  no  substantial  eridence to  support
the following findings macie by the district court: (a) that appellant 'was furnished with a
signed copy of the court's order directing him  . . .  to kirnish the applicant forthrrith all
inforniation, facilities, and technical assistance necessary to enable the inst#atioii and op-
eration ofthe court-ordered pen register'; (b) that appellant 'clearly understood the court's
order...';  (c) that appellant, 'after receiving a signed  copy of the court's lawfirl order and
personal instructions from the United States District Judge.. deliberately and willfitlly
denied applicant the necessary inforniation, facilities, and technical assistance  . ..'; (d) that
appellant 'willfully rebised to obey the court's lawfiil order'; or (e) that 'the evidence es-
tablishes beyond a reasonable doubt (that appellant's conduct) constitutes a knowing and
willful defiance  of the court's lawful order. ,753

Op  basis van deze feiten wordt door  het hof in  afwijkitig van  de rechtbank vastgesteld  dat  de
bedrijfsagent  van  het  telefoonbedrijf - gezien de 017istatidigheden  waaronder het  bevel  tot
technische bijstand in casu was gedaan - terecht had geweigerd oni actief niee te werketi aan
de opsporingsgerichte installatie van een printapparaat.  Het hof zwijgt helms over de juridi-
sche status van het bevel tot installatie van een printapparailt op het telefoonnetwerk van
telefoonbedrijven :tls zodanig. Dit is opnierkelijk, onidat de opsporingsgerichte inzet van een
printapparaat de voorbije jaren stelselniatig af ekeurd is. Met dit arrest lijkt het opsporitigs-
gericlit verzanielen van toekonistige telefoonnuiiniiers middels het printen iii tegenstellilig
tot de voorbije jaren goedgekeurd te worden. Dit is airieits, onidat de techniek van het
prititeii niet huidaizienteel veraiiderd is en de betrokken belatigen (privacy, marktvrijheid en
opsporing) op het eerste gezicht hetzellde zijn gebleven. Het lijkt er derhalve op, dat het

-52   Application  of the United Scates  Lr Relief, No. 24616. United States Cotirt of Appeals.  Ninth Ciratit,
May 18, 1970, 427 F.2d, 639.

-53   In  the matter ofJohn Edward Joyce, Utiited States Cozirt of Appeals, 50 Circuit.  506 F.  2.d  373, Jan.  9,
1975. Het dwangbevel bepaalde olider tiieer het volgende: 'It is kmher ordered, upon request ofthe appli-
calit (agent Browli), that the Moutitaili Bell Telephotie Company (...), shall brnish the applicant forthwith
all infonitatioti, facilities, mi technical assistance necessan· to enable the installation and operation of the
above described niechanical devices.'.
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opsporingsbelang zo gewichtig geworden is, dat de bestaande technische 1110gelijkheid van
het bedrij iiatig prititen getransfornieerd dient te worden imar een jitridische illogelijkheid
voor opsporingsdiensten. lets anders kan ik er met uit afteiden.

Uit de aangehaalde rechtsovenveging  van het  hof kati 4eleid worden dat een telefoonbe-
drijfverplicht kati worden tot het verlenen van technische assistentie, op voonvaarde dat aan
bet,aalde miniinzinivereisten voldaan is. Daarbij kan gedacht worden gati de aatiwezigheid
van voldoende kennis en infoniiatie over de reikwijdte van de nieewerkplicht en dat een
telefoonbedrijf over een afschrift van het dwatigbevel van de rechtbank beschikt. Is aan deze
minitnumvereisten voldaan, dan kan een telefoonbedrijf verplicht worden actief nice te
werken aan de opsporingsgerichte installatie van een prilitapparaat op het eigen telefoon-
netwerk. Indien de juiste condities voor technische bijstand venvezenlijkt zgn, levert het
Iliet nieewerketi aan het bevel van de rechtbank tot technische bijstand een afzonderlijk
strafbaar feit op.

ILLINOIS BELL COMPANY
In 1976 oordeelt het federale gerechtshof uit het zevende district dat een telefoonbedrijf
gedwongen kan worden niee te werken aa11 de teclitiische realisatie van eeti printapparaat
ten behoeve van opsporingsdoeleindeti.754 Het hof benadnikt nog niaar eens dat het bij
toepassing van de Onmibuswet dient te gaan 0111 interceptie vali cotimitinicatie eii dat het
printen van nuinniergegevens niet leidt tot het otiderscheppen van de tizenselijke stein e11
bugevolg niet onder toepassing van de Oinnibuswet valt. Het gerechtshot inotiveert zun
oordeel onder meer met de parlenientaire geschiedenis van de Onmibuswet en enkele
rechtszaken.755 Tot zover overweegt het hof niets nieziws. Maar het gerechtshof gaat een
stapje verder. Het rechtscollege onderzoekt of er afzonderhjke rechtsgronden voor de
opsporingsgerichte installatie van prititapparaten en plicht tot technische iliedewerking
bestaan en stelt daarbij het volgende vast:

'Because  a pen register device  is  not  subject to the provisions of Title  III, the perniissibil-
ity of its use by la\\9 enforcenient authorities depends entirely on conipliance rrith the
constitutional requirenients of the Fourth Atiiendnient. In this case the Govemnient

,756secured a court order, the equir'alent for this purpose of a search warrant (...).

De ilizet van prilitapparateii ten behoeve van de opsporing valt naar het oordeel van het
gerechtshof weliswaar niet onder liet toepassingsbereik  van  de  011111ibuswet,  niaar onder de
reikwijdte vati het Vierde Anietideiizent. Aaii de eiseti vati deze grondwettelijke bescher-
nzingsbepaling dient na+ het oordeel van het hof te wordeti voldaan alvorens de opspo-
ringsgerichte inzet van printapparaten wettelijk geoorloofd  is.  Het hof meent  dat een speci-
fiek nomiatief kader niet hoeft te bestaan  en  is  van  inening dat  artikel  41  Federal  Rules  of
Criniinal Procedure het nieest grijpbare kader voor de opsporingsgerichte inzet van prmtap-
paraten vortilt.757 Volgens het hofbestgat er eensgezindheid over deze rechtsgrond. Over de
juridische basis van de opsporingsgerichte inzet van printapparaten overweegt het hof:

754 United States v. Illinois Bell Telephone Conipan>, United States Coitrt of Appeals, 76 Circuit,  331  F.2d
809, Feb. 23,1976.

-55 hiein.
56   United  States r. Illinois Bell Telephotie Conipaili, United States Court of Appeals,  76  Circi,it,   531  F.2d

809, Feb. 23, 1976. Zie ook United States, Giordano, Stipretiie Court ofthe United States, 416 U.S. 505,
40 L.Ed.2d 341, May 13, 1974.

5-  Regel 41 Fed.R.CR.P. bevat de algenjetie iiiachtigingsberoegdheid van een federale rechtbank ofrechter
oni,  op verzoek van  een  oflicier van justitie,  hiliszoekings- en/of inbeslagtianiebevelen  uit  te  vaardigen.  De
betreffende bepating bepa:lit onder nieer het \·olgende: 60 Atithong to Ate 11/amilt. A se,101 lit,mult mithor-
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'Apparently,  Fed.R.Cr.P.  41, which deals Irith the traditional concept of search and  sei-
zure and  ·hich lodges jurisdiction and alithorit\· iii the district cotirts to issue search war-
rants to search and seize 'tangible' objects Tras not thought br the Suprenie Court to be a
liniitation upon  the pozi·er  of the district court to authorize, outside Title III, reasonable
use of investigative techiliques rendered possible  bj·modeni techtiology as to  'nontatigi-
bles'. The conitiionsense approach  used  by the district cotirt  in  issuing an order based  on
probable cause and following a procedure designed to coiziply \,·ith Fourth Atiietidiiietit
considerations in authorizing the use by the governnient of the pen register  -as a valid
exercise  of authority.  That  nizich the telephone conipany  seems  not  to  question.  k  con-
tends, ho\\ ever, that the district court possessed no authorit,· to order the telephone coni-
pany to hirnish assistance.,758

Het hof nierkt op dat het  telefoonbedrijf en verdedigitig  in  deze  zaak niet twijfelen  aan de
wettigheid van de opsporingsgerichte inzet van printapparaten, 111aar alleen van illening zijn
dat er geen wettelijke basis bestaat tot het verplichten van technische assistentie. Daarbij
speelt volgens  het  hof de  angst voor civiele aansprakelijkheid een grote rol. Telefootibedrij-
ven zouden bang zijn dat hun aboimees bespeuren dat hun telefoonaatibieder ineegewerkt
heeft met opsporingsdiensten. Ook de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van
medewerkers van het telefoonbedrijf (artikel 605 FCA) speelt een rol. Gezien de tot 1111
beschreven rechtszaken kan ook de vraag naar de toeleatbaarlieid van de opsporingsgerichte
inzet van prnitapparaten als zodanig gesteld worden, niaar wordt dit helaas niet gedaan. Er
wordt  door de verdediging optiierkelijk genoeg uitsluitend gekeken  of er  met de inzet  van
het opsporingsiniddel voldaan is aan grondwettelijke vereisten, zonder af te vragen of het
opsporingsmiddel uberhaupt wel toegesta:in is. Uit jurisprudentie volgt dat laatstgetioenide
vraag zich niet zonder nieer bevestigend laat beantwoorden. Het is markant dat de vraag
tiaar de legitiiniteit van het opsporingsniiddel als zodanig in deze zaak en de nog te bespre-
ken rechtszaken niet opnieuw gesteld wordt. De verdediging voert opvallend genoeg alleen
aan dat er geen rechtsgrond bestaat voor de plicht tot technisclie assistentie eti dat eeii
telefoonaanbieder bijgevolg niet verplicht kan worden technische assistentie te verlenen. Ter
ondersteuning van deze premisse nieinoreert de verdediging am de tapzaak uit 1970.759 Het
hof is echter van oordeel dat een telefoonbedrijf wel degelijk afzondertijk verplicht kan
worden  tot het verlenen  van technische assistentie.  Het  hof meent  dat  uit de wetswijziging
naar aanleiding van de tapzaak uit 1970, waarbij de plicht tot technische bijstand bij taphati-
delingen opgenomen werd, maar niet dezelfde plicht voor het opsporitigsgericht prititen,
niet afgeleid kan worden dat er bijgevolg geen technische assistentie afgedwongen kan
worden bij litatstgenoetiide opsporingstechniek. Integendeel, het hof nieent af te kiulnen
leiden dat de wetswijziging gezien dient te worden als een correctie op de bestaande inter-
ceptieregels uit 1968. De strafwetgever is er bij het ontwerp van de 011711ibuswet van
ititgegaan dat telecoiimittliicatievatibieders gewoon zoziden liieewerketi. Deze zienswijze
strookt aldus het rechtscollege niet met de werkelijkheid:

ized  by  this n,le m.ly  be  issued liy  a federal 1,1,lgistrate or a jitclge  of a  state  colirt  of record ttit|tili  die  distria dierein  t|ze
property solight is located, lipoli request of a federal 1,111, e, forceittelit of»r or m attoniey for tlie govenmieitt (b) Property,
1111id, Atiy be Seized ititli a W,irr,int. A 11'ilmilt 1, tay be issite d wider tltis nile to se,irdifor atid scizit re ,iny ( 1) prop-
erty  tliat constixtes evidelice of tile coiwilissioll of a crn,tinal qfolse; or  (2) contraband,  tilefil,its Of aii,te, or  thi,igs  odier-
it,ise  rn!,ii,wlly  possessed, or  (3)  property  desigtied  or  i,ite,ided for ilse  or ivliidi  is  or  lias  beelt itsed  as  tlie memis  of coni-

illitti,ig d ati,mial q#inise
-58   United  States  v.  Illinois Bell Telephone Conipam·, United States Court  of Appeals,  7d'  Circuit,  531  F.2d

809, Feb. 23,1976.
-59 Application ofthe Uilited States, 427 F.2d 639,644 (96 Cir. 1970).
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'We are  of the opinion that Congress originall>· presunied that either the conmwlication
carriers would voluntarily cooperate to effectuate the purposes of the Act or that po,r er
existed in the courts to compel conipliaiice   ith othen,ise valid orders authorizing elec-
troilic sun·eillatice. Othemise, Coiigress enacted a \·en specific statutory scheille gratiting
authorit\· and particularizitig the conditions wider which electronic sun·eillance--ali
extrenieh' sensiti,·e acti,·in· both politically and legallj·-- ;r·oilld be lised, blit  ·hich cozild
iii most instances be frustrated Iuid actually millified bz· the caprice of a 1110110polistiC

coniniunications carrier.'760

Het hof intent dat de snelle opwaardering van de Onmibitswet ten gunste  van het opspo-
ringsgericlit aftappen dietiovereenkoinstig van betekenis is voor de discussie over technische
assistentie bij het opsporingsgericlit printen. Opsporingbevoegdheden niogeti naar het
oordeel van het hofniet gefrustreerd worden door de feitelijke houding van telefoonbedrij-
veii. De wetswijzigilig geldt dan wel in het bijzonder voor het aftapregiliie, de geest vali
deze wijziging geldt voor het gehele onderzoek van teleconliniinicatie, zo oordeelt het
gerechtshof Indien een telefoonbedrijfniet tot teclmisclie assistentie wenst over te gaaii, dati
heeft deze houding acuut schadelijke gevolgen voor de effectiviteit van het opsporingsge-
riclit priliten. Een expliciete grondslag voor techinsche assistentie bij het opsporitigsgericht
printen wordt door het gereclitshof evenwel niet gevoii(len, al wordt aalishliting gevonden
bij artikel 1651 All Writs Act. Dit artikel spreekt volgens het gerechtshof de algeniene
gedichte uit dat een bevel van een rechtbank niet gefzstreerd 111ag wordmi door de hou-
ditig van de persoon of instelling op wie liet bevel van toepassitig is. De bevoegdheid van
reclitbatiketi tot het verplichteii vati teclitiische assistentie ten Eiveure van de printbevoegd-
lieid wordt op basis vati bestaatide bevitidingen ilaar alialogie iligelezen. Sylnptotiiatisch
voor deze gedachtegang vati het hof is de volgende passage:

'We believe that Cotigress' aiitendments to Title III in this regaId provide strong and
persilash·e authority, by analog>·, for the proposition that district courts iii the area of
electronic stin·eillatice itiherently have power to effectively compel conipliance z,ith val-
idly issued orders. It seeiiis niore congnient \T·ith both reason and Congressional intent to
ha\ e courts, rather than the telephone conipany, decide ifa pen register should or should
not be zised.  The  authorin· to  conipel  the cooperation of the telephone collipanT· is 111 a
setise conconiitant of the  po\\·er  to  authorize  the  itistallation of a pen register.  for without
the former the latter ,\·ould be,r·orthless. It is conceded that the district cotirt had author-
it>' to etiter an order aitthorizing gorenmient la„· eidorcenient agents to eniploy a pen
register. Therefore, atialogmis authorin, for the proposition that the telephoiie compan>'
calinot frustrate the exercise of the district cozirt's order b)· rehising to 111ake available its
Hcilities and knor·-how, is the All Writs Act. The All Writs Act, 28 U.S.C. s  1651  pro-
rides in pertinent  part:  (a) The Suprenie Cozirt  and  211 courts established br Act  of Con-
gress  niay  issue  all   Tits  necessan· or appropriate  in  aid of their respective jurisdictions  and
agreeable to the itsages atid priticiples of lazz·. This stattite allo\\s a district Court to defend
a proper exercise of its junsdiction,  although it  does not supply jurisdiction. Interpreting
the statute, this court has previozisly observed: This pro,·ision does not enlarge or expatid
the jitrisdiction  of the  cozirts biit 111erely confers  ancillary jurisdiction where jurisdiction  is
otherwise granted and lodged in the court. The stattite presupposes existing complete ju-

,761risdiction and does not contain a new grant ofjudicial power.

60 Application ofthe United States, 427 F.ld 639,644 (90 Cir. 1970).
61  United States v. Illinois Bell Telephotie Conipati,·, Utiited States Com of Appeals, 78 Circuit, 531 F.2d

8( J9,  Feb.  23,1976.  Deze  zieliswijze  wordt  gevolgd  iIi  Applicatioii  of the United States  of Aliierica,  hi the
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TWEEDE DISTRICT
De  itigeslagen weg wordt kort daarop iliet voortgezet door het gerechtshof uit het tweede
district.762 Ill deze zaak weigert een telefoonbedrijfvolledig illee te werken aan de installatie
vati  een  printapparaat.  In deze  zaak wenst het  telefoonbedrijf wel  itiforniatie  te  verschalieti
over het 1700dzakelijke aanslititpunt en bepulde zaken billtien het telefoonnetwerk te
identificereii, inaar weigert het telefoonbedrijf op basis vati iliteme beleidsvoorschrifien
bepaalde lijtien eii koppelapparatuur ter beschikking te stelleti aali de opsporingsinstanties.
De opsporitigsatitoriteiten nienen dat zij zonder het leasen van de telefooillijtien en het ter
beschikkitig stellen van koppelhardware niet over kuimen gaan tot de opsporiligsgerichte
ilizet vali een printapparaat. Volledige inedewerking is cruciaal. De houding van het tele-
footibedrijf frustreert de opsporing en het afgegeven rechterlijke bevel tot inzet van liet
opsporingsiniddel. Uiteindelijk dient het gerechtshof in hoger beroep  over deze probleina-
tiek te beslissen. Het gerechtshofoverweegt het volgende:

'This question is of sonic significance not only because of its ilillilediate inipact on the
Telephone Conipany,  but also because  ot- its broader iniplications regarding the power of
a federal court to niandate law etiorcement assistance by private citizens and corporations
under the threat of the contenipt satictioti. (...) Probably the most pers lasive point ar-
gued  by the  Government in support of such an order  is that without the appellant's  tech-
nical aid, the order authorizing the use of a pen register will be worthless.  Federal law
enforcement agents siniply cannot inipletiient pen register surveillance without the Tele-
phone Conipany's help. The assistance requested requires no extraordinary expenditure of
tinie or effort by appellant; indeed, as we understand it, providing lease or private lines is a
relatively siniple, routine procedure. Moreover, as we have noted above, we believe that
the Telephone Conipany can provide this technical assistance without fear of civil or
criiiiitial liability;  and the order itself provides for financial  conipensation for appellant  for
the assistance it renders. An additional argument in favor of granting the Goveminent's
request  is its legitiniate concern  that  if the courts do not act to compel conipliance,  law
enforcenient in general, and the particular investigation involved here, may be severely

hampered.'

Ondanks deze motieven voor technische assistentie ineent het rechtscollege dat er zwaar-
derwegende contra-argunienten bestaan. Zo oordeelt het gerechtshof dat de wetswijziging
naar aanleiding van de tapzaak uit 1970 tegen technische assistentie spreekt. Het feit dat de
wetgeving iii rap tenipo werd aaligepast ten voordele voor het opsporiiigsgericht aftappen
geeft de indnik dat het Cotigres twijfelde aan de ininiatiente bevoegdheid vati rechtbatiken
tot het verplichten van technische assistentie op basis van de All Writs Act. Had de strafwet-
gever techilische assistentie willen doortrekken naar het opsporingsgericht priliten, dan was
dit volgens het hof gelijktijdig gebeurd. Daarnaast overweegt het hof dat de onduidelijke
strekking van de plicht tot technische assistentie iii het licht vati rechts(011)zekerheid volstrekt
onwenselijk is:

'Perhaps the most important factor weighing against the propriety of the order is that
without Congressional  authority,  such an order could establish a illost undesirable, it- not
dangerozis  and zinz, ise. precedent for the authority of federal courts to itiipress unwilling
aid on private third parties.  (. ..) While the Congress can clearly litiiit authorization for
such  orders to specific  t>'pes  of assistance  and to federal la„· enfbrcenient investigations of

Matter of an Order Azithorizing the Use  of a Pen Register or Similar Mechanical Device,  Uilited States
District Court, S.D. New York, April 2, 1976.

-62  Applicatioll of the United States of Anierica,  Iii the Matter of an Order Atithorizing the  Use of a Pen
Register or Sitiular Mechatdcal De\ice, United States Court ofAppeals, Secotid Circuit, 22 April, 1976.
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certain specified crimes, linlitations by the courts cannot so easily be drawn, as our au-
thority 111USt be derived from the very general All Writs Act or the e;,en niore aniorphous
notion of inherent judicial power. We niust be concerned not only  ·ith the Fourth
Ainendment rights of those \\ hose telephone calls are monitored by pen register sun·eil-
lance, but Irith the privan,· rights of those third parties, coniniunication coninion carriers
and private parties alike, ,rho niight be called upon to aid the GoT·ernnient in its la,\+ en-
forcenient endeavors. While a court niay ininizinize such a third part>· 60111 criniinal or
civil liability for its technical assistance, there is no assurance that the court will al,r·ar·s be
able to protect that third party froni excessive or overzealous Government activity or
compulsion. The potential dangers inherent in such a judicial order,  and the future orders
it spawns, coiiipel  us to conclude  that  i f indeed the Governliient requires technical assis-

tance, it is far better to have the authority for ordering that assistance clearly defined by
statute. We thus agree  ith the advice  of the Ninth Circuit:  "If the Governnient must
haw'e the right to conipel regulated conuiiuilicatiotis carriers or others to proi,ide such as-
sistance, it should address its plea to Congress.- (...) We have every hope that the Coti-
gress  \Till proiiiptly undertake consideration of these pen register orders  and  the  techilical
assistance required to install and operate theni. ,-63

Het gerechtshof oordeelt dat de plicht tot het verlenen van technische assistentie niet inhe-
rent is aan de algeniene dwangbevoegdheid vati reclitbanken onder de All Writs Act.
Dientengevolge dient de plicht tot het verlenen van technische assistentie 0111 verschillende
redenen specifiek geregeld te worden door de strafwetgever. Op deze wijze kitnnen afbake-
nitigsprobletiien voorkonien worden en wordt bugevolg de rechtszekerheid gediend. Het
rechtscollege uit dit district verwerpt inet dit vonnis de uitspraken in de zaken-/oyce en lili,Iois
Bell Telepholle Coinpany.

ZESDE, ZEVENDE EN ACHTSTE DISTRICT
Ondanks voornoeiiide aiwijzing vali de plicht tot technische assistentie wordt in eilkele
rechtszaken uiteindelijk  toch voortgebouwd  op Joyce en  lihilois  Bell  Cotitpaily. Zo oordeelt
het  gerechtshof uit het achtste district  dat  er wel degelijk een steunmaatregel voor rechtban-
ken bestaat op basis waarvan telefoonbedrijven verplicht latnlien worden nice te werketi aan
de opsporiligsgerichte  installatie  van eeti  prilitapparaat.764 Het gerechtshof kijkt met  zo  zeer
naar de snelle reactie van het Congres naar aatileiding van de tapzaak uit 1970, tiiaar is van
oordeel dat vooral de negatieve uitwerking van de weigering van het telefootibedrijf (tot het
verlenen van technische iziedewerking) op de autoriteit van het af*egeven ambtelijke bevel
tot opsporingsgericlite ilizet van prilitapparaten een rol dient te spelen. De grondslag van dit
bevel staat met  ter  discussie, de effectuering ervan wel. Het gerechtshof herhaalt in dit light

nog niaar eens de rechtsovenvegingen van het gerechtshof in 11/inois  Bell  Telephone  Coi,iptuty:
'More iniportant than the  interpretation of Congressional action, however,  is the district
court's finding in its memorandum ofluly 30, 1976. There it was stated "(t)hat without
the infoniiation, leased lines and assistance (of SouthrT-estern Bell Telephone Conipany)
the Federal Bureau of In,·estigation cannot  carr>'  out the Order  of this Court."  In  view  of
this finding, the inherent po 'er of the district court to order pen register surveillance
would be a nullity without the authority to compel  the assistance  of the telephone  com-
pany. It is in a sense conconlitant of the power to authorize pen register sunrillance.

63  Application of the  United  States  of Anierica,  In the Matter  of all Order Authorizing the  Use of a  Pell
Register or Similar Mechanical Device, United States Collrt ofAppeals, Second Circuit, 22 April, 1976.

-64   Application  of the  Uilited  States  for 211 Order Authorizing  histallatioti and  ise  of a Peti  Register,  Uifted
States Coitrt ofAppeals, Eight Ciratit, Dec. 9, 1976.
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Therefore, r\·e hold, as did the Seventh Circuit, that the district court had inherent au-
thority to order the telephone company's assistance.   ( . . . )  To hold other otherwise  would
effectively allo - the telephone company rather thali the district court to decide \\·hen peti
register surveillance should be used. On the record before us we find no abuse ofdiscre-
tion bj· the district court in directing that the telephone conipany render assistance.'iii765

Het gerechtshofuit het achtste district is ontegenzeglijk van oordeel dat technische assistentie
inogelijk illoet zijn oindat anders opsporingsbelangen gefrustreerd worden; zonder tecluii-
sche assistentie houdt de installatiebevoegdheid in de veranderde teleconimunicatieonigeving
slechts een lege lizils iii eii wordt de bevoegdheid Vall de rechtbatiken tot het verplichten tot
installatie vati printapparaten ondermijnd.  Iii feite voegt dit hot- niets  toe aan de disaissie.
Ook het gerechtshoftlit het tweede district (h)erkende het belang voor opsporingsdiensten,
niaar kwalii daarliaast met contra-argunienten die iii het onderhavige arrest niet 111eer

terugkoinen. Het lijkt erop dat opsporiligsbelangen prevaleren. Ook in de zaak Mid,Wan Bell
Telep|toite Coi,ipany v. U,iited States wordt beslist dat een rechtbank op basis van artikel 1651
All Writs Act de algenietie bevoegdheid toekonit oin telefoonbedrijven, ten voordele vali
de opsporingsgerichte inzet van prilitapparaten, tot technische assistentie te verplichten.766 In
dit geval ging het niet olii de installatie van een zogeheten pel, trgister maar 0111 plaatsing van
eeti trap a,id trace- appargat. Laatstgenoeind apparaat registreert niet welke telefoonniunniers
vanaf een bepaald telefoontoestel gebeld worden, niaar registreert welke telefoonnummers
op een bepaalde telefootiaansluiting binnenkonien. De basis van het opsporingsgericht
printen wordt andermaal zonder protest gevonden in regel 41 Fed.R..CR.P. De juridische
basis tot het verplichten vati technische inedewerking wordt weer gevonden in artikel 1651
(a) van de All Writs Act. De pro-argulnenten zijn niet anders als in de voorgaande zaken:
zonder technisclie assistentie wordt de insta]latiebevoegdheid gefrustreerd en worden bijge-
volg opsporingsbelangen geschaad. In onderhavige zaak wordt supplenientair overwogen dat
de bijzondere positie van telefoonbedrijven technische assistentie rechtvaardigen:

'It is to be emphasized that a telephone company is no ordinary third party. It is a public
utility, enjoying a nionopoly  in  an  essential  area  of conmninications.  It  owns and controls
the telephone facilities involved iii the present case.  (. ..) The telephone conipany is the
only entity that can eff ctuate the orders of the district court to prevent conipaliy-owned
facilities from being used in violation ofboth state and  deral laws. The conipany was not
required to provide this law enforcement assistance at its own expense. The orders ofthe
district court expressly provide that the telephone conipany is to be reinibursed for all
reasonable expenses incurred in complying therewith. (...) . ,767

Bovendien vergelijkt het gerechtshof de huidige nieewerkplicht  met  een oude plicht  uit  het
Engelse gewoonterecht eti konit daarbij tot de volgende slotsom:

'At cotimion law a sheriff cottld require an unwilling citizen to assist hini in executing
king's writs, effecting an arrest, quelling riots and apprehending robbers. A posse conii-
tattls could be assembled  in  eniergency situations.  It  is  obvious  that the  power of the dis-
trict court in the present case directed against a public utilin· to prevent the unlawffil use

-65   Application  of the  Utited  States for an Order Authorizing Installatioti mid  use of a Pen  Register,  Uilited
States Court ofAppeals, Eight Circuit, Dec. 9, 1976.

-66   Michigan  Bell  Teleplione  Conipany v. United States  of America, United States Corirt  of Appeals, Sixth
Circuit, Oct. 7, 1977. Voor een technische uiteenzetthW en een goed begrip van beide printtechnieken
wordt door het hoftenigremezen iiaar State i·. Hibbs, 123 NJ. Super. 152, 301 A.2d 789 (1972).

-6-    Michigan  Bell  Telephone  Coinpany \ United States United States Court of Appeals,  62,  Circuit,  Oct.  7,
1977.
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of its o \n facilities at no hazard  or cost to the utility is  far less burdensotiie than  the exer-
,768cise ofthe foregoing po\vcrs ofthe sheriff at coninion law.

NEW YORK TELEPHONE COMPANY
Met de uitspraken van de gerechtshoven ilit het zesde, zevende en achtste district lijkt de
plicht tot het verlenen van technische assistentie definitief erkend te worden. Eind 1977
dient ook het Anierikaanse Hooggerechtshof te oordelen over de stabis van de techilische
meewerkplicht. Dit rechtscollege vervolgt in Netv York Telephone Coi,ipaity de ingeslagen
weg en draait het vonnis van het gerechtshofuit het tweede district tenig:

'Since the Court of Appeals conceded that a conipelling case existed for requiring the
assistance of the Conipany and did not point to any fact particular to this case i,-hich
would warrant a finding of abuse of discretion, zze interpret its holding as generally bar-
ring district courts from ordering any part>· to assist iii the inst:illation or operation of a
pen register. lt was apparently concerned that sustaining the District Court's order „ould
authorize courts to conipel third parties to render assistance Irithozit litilitation regardless
of the burden involved  and  pose  a  severe  threat  to the autononiy of third parties  ,\-ho  for
Thatever reason prefer not to render such assistance. Consequently, the Court of Appeals
concluded that courts should not enibark upon such a course zi'ithout specific legislative
authorization. We agree  that the poAer of federal Courts  to  iiiipose  duties  upon  third  par-
ties is not without hniits; unreasonable burdens 111ay not be iiiiposed. We conclude, hori·-
ever, that the order issued here against respondent r,·as clearly authorized by the All Writs
Act  and was consistent \rith the intent of Congress. ,769

Het Hooggerechtshof oordeelt  dat de bevoegdheid tot opsporingsgerichte ilizet van printap-
paraten gevonden kan worden in het voor elektronisch onderzoek voldoende flexibele
artikel 41 Fed.R.CLP. Voor toepassing van deze installatiebevoegdheid dient voldaan te
worden aati de strafprocessuele vereisten opgesoind in het Vierde Aiiiendenient. Dat houdt
kort gezegd in dat er een probable catise aanwezig dietit te zijn alvorens de opsporingsgerichte
inzet kati plaatsvinden. In deze zaak bestond het redelijke veriiioeden dat twee telefoonaan-
sluititigen werden gebruikt voor illegale gokactiviteiten. Dit werd door geen enkele partu
betwist. Onderhavige zaak spitst zich weder0117 toe op de plicht tot het verlenen van tech-
nische assistentie. Het Hooggerechtshof is van mening dat het gerechtshof uit het tweede
district artikel 1651 (a) All Writs Act te beperkt heeft uitgelegd:

'This Cozirt has repeatedl>· recognized the por,·er of a federal court to issue such coili-
niatids uiider the All Writs Act as niay be necessar>· or appropriate to effectuate and pre-
\'ent the frustration of orders it has previously issued  in its exercise ofjurisdiction other-
wise  obtained: This statute has sen·ed since its inclusion, in substance,  in the original Judi-
ciary  Act  as a legislatively approved source of procedural instruments designed to achieve
the  rational  ends  of law.  Indeed,  unless appropriately confined by Congress, a federal
court nia · avail itselfofall auxilian· writs as aids in the performance ofits duties, when the
use of such historic  aids is calculated  in  its  sound judgement  to  achieve  the  ends  ofjustice
entrusted to it.  (...) The power conferred by the Act extends, under appropriate circuni-
stances, to persons who, though not parties to the original action or engaged in wrong-
doing, are in a position to frustrate the iniplenientation of a court order or the proper

768    Michigan  Bell  Telephone  Conipany  v. Utiited States Uizted  States  Cont of Appeals,  60  Circuit,  Oct.  7,
1977.

69 United States r. New York Telephotie Conipany, Suprenie Court of the Uilited States, Dec. 7, 1977.
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adniinistration ofjustice, and encompasses even those who have not taken an>· affimmtive
action to hinder justice."''

Op basis vaii bovengetioenide overwegingen konit het hoogste rechtscollege tot de slotsotii
dat liet telefoonbedrijf in deze zaak wel degelijk onder de reikwijdte van de All Writs Act
valt en dat het telefoonbedrijf op basis van artikel 1651(a) van voortioeinde wet verpliclit
kan worden tot het verlenen van technische assisteiitie:

'Turning to the facts of this case,  we do not think that the Conipany IW as a third party so
far removed froni the underlying controversy that its assistance could not be perniissibh
coiiipelled. A United States District Court found that there H-as probable cause to believe
that the Conipany's facilities were being eiiiplo)·ed to facilitate a criniinal enterprise on a
continuing basis. For the Conipany, „·ith this knori·ledge, to refuse to supply the nieager
assistance required br the FBI iii its efforts to put an end to this venture threatened ob-
struction of an itivestigation, which would deterniine whether the Company's facilities
were being larrfully used. Moreover, it can hardly be contended that the Coiiipany, a
highly regulated public utility with a duty to serve the public, had a substantid interest in
not providing assistance. Certainly  the  use  of pen registers  is  by no nieans offensive  to  it.
The Company concedes that it regularly eniploys such devices 1·ithout court order for
the  purposes of checking billing operations, detecting  fraud, and preventing violations  of
law. It also agreed to supply the FBI with all the information required to install its o,rn

pen registers. Nor was the District Court's order in any wa · burdensome. The order pro-
vided that the Company be fully reinibursed at prevailing rates, and cotiipliance with it
required niininial effort on the part of the Conipany guid no disruption to its opera-
tions. ,771

Naast het feit dat het Hooggerechtshof van oordeel is dat de plicht tot het verlenen v:Iii
technische assistentie overeenkonit niet de oorspronkelijke doelstellingen van de All Writs
Act nieent dit college uit de recente parleinentaire ontwikkelitigen arglmienten te kinmen
ontlenen die het bestaan van een zodanige nieewerkplicht erkentien:

'Moreover, Congress pro\'ided in a 1970 aiiiendment to Title III that "[a]n order author-
izing the interception of a wire or oral communication shall, upon request of the appli-
cant, direct that a coniniunication coninion carrier... shall hirnish the applicant forthwith
711 inforniation, facilities, and technical assistance necessary to acconiplish the interception
unobtrusively  . . . . "1 8  U.S.C.  2518  (4). In light of this direct comniand to federal courts

to compel, upon request, any assistance necessary to accomplish an electronic intercep-
tion, it would be reniarkable if Congress thought it beyond the power of the federal
courts to exercise, rihere reqitired, a discretionary authority to order telephone conipanies
to  assist  in the installation and operation  of pen registers, „·hich  accomplish a far lesser  in-

vasion ofprivacy. We are convinced to prohibit the order challenged here rzvoilld frustrate
the cleM indication by Congress that the pen register is a pemiissible law· enforcement
tool br enabling a public utility to thwart a judicial detertiiination that its use is required
to apprehend and prosecute successfully those emplo>·itig the utilin,'s facilities to conduct
a cri111inal renture.

Het Hooggereclitshof noenit alleen de techniek waannee uitgaande telefoonnunliners
geregistreerd  wordeti (pen registers). De techniek waannee  binnenkotiiende  numniers  op

--1 1 United States v. New York Telephone Company, Suprenie Court of the United States, Dec. 7, 1977.
1 Ick,11.

--2 United States r-. New York Telephone Conipany, Suprenie Court ofthe Ututed States, Dec. 7, 1977
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een bepulde telefoonaanslititing geregistreerd worden (trap and trace) blijft onvernield.
Hierdoor blijft er onzekerheid bestaan over de juridische status van laatstgetioeinde print-
techniek.

DERDE DISTRICT
Het  gerechtshof uit het derde district bepaalt  iii  november  1979  dat  ook  deze  prilittechliiek
toegestaan is. Net als pe,i registers kullilen call traceIs op basis van artikel 41 Fed.R.CR.P. voor
opsporingsonderzoek ingezet worden en kati een rechtbank illet behulp van artikel 1651 (a)
All Writs Act telefootibedrijven ten voordele van de Opsporiligsgerichte inzet dwingen actief
mee te werken ami de opsporingsgerichte installatie van getioenide printapparaten.'-3 Wel
erkent het gerechtshof dat het registreren van binnetikoniende  telefooilnutimiers  doorgaails
een grotere inspanning vergt dan het registreren vaii uitgaande telefooimiuilliiers. Alles is
afhankelijk vaii de technisclie inrichting vaiihet telefootitiet. Hoe geavanceerder het systeetii
is, des te kleiner zal de concrete inspalming zijn, zo redetieert het hof. Indien het ineest
geavaticeerde systeetii operatiotieel is, het zogeheteii elemottic sivitdiing systel,1, dan zal het
leeuwendeel van de mnimierregistratie plaatsvinden illet behitlp van nioderne coinpitters.
Wantieer echter het oudere crossba,· sivitching syste, ii op eeti bepaald netwerk gehistalleerd is,
dati zal nutillilerregistratie bovendien plaats dienen te viliden illet htilp van het personeel vali
een telefoonbedrijfen zal een groot decl van de beschikbare arbeidstijd verloren gaan aan het
koppeleti vali gegevens:

'A pen register iiiiposes substantially less of a burden 011 the telephone company. The
conipany  only tiiust identi fy  the  pair  of r\·ires  that  serve  a  particular  telephotie,  direct  law
enforcenlent oBicers to a place where they can obtain a connection zith these  ires, and
lease a line that perniits the othcers to install and operate a pen register at a reniote loca-
tion. The telephone conipany does not have to supply or operate at"tj· equipnient of its
own. In each ofthe three cases non- before us, the burden of tracing turned oilt to be not
nearly as great as it inight have been. With regard to the first Pennsylvania Bell order and
the New Jerse\· Bell order, the central oEces that served the telephones receiving the
traced calls used ESS equipnient. Iii neither case were the conipailies called upon to exe-
cute a trace ber·ond those central oUices. The second Pennsylr·ania Bell order, b)· its own
teniis, called oilly for use of ESS equip111ent. Therefore, the telephone companies Ki·ere
required to execrite nothing niore burdensotiie than simple coniputer runs:

De verdediging voert in deze zaak 2211 dat de constitutionele dite pivress-clausttle telefoonbe-
drijven de mogelijkheid biedt gehoord te warden alvorens een tmcing order strafvorderl k
ingezet wordt. Het gerechtshof geeft de verdedigitig op dit piint gelijk en overweegt het
volgende:

'The  procedural guarantees  of- due process attach  hen the state deprir·es a person of an
ititerest in  "liberty"  or  "property."  (,..)  We  have no diEculty finding a deprivation  of a
property interest here. The tracing orders denied appellants the free use of tlieir equip-
iiient and of the services of their einployees, interests to u hich ther· are entitled as basic
propert>' and contract rights.  (...) Even with a series of ESS traces, the company lillist for

3   In  tile Matter ofthe Application of the  United States of Atiierica for an Order Autliorizing the  Installatioii
of a Peti Register or touch-totie Decoder and a Tern inating Trap, Appeal of Bell Telephone Company of
Penns,·lvalik  In the Matter  of the  Application  of the United States of Anierica  for mi Order Authorizing
the Installation of a Pen Register or a touch-tone Decoder and Tenidiiation Trap Facilities, Appeal ofBell
Telephone Compatiy  of Peiinsylvallia;  In  the  Matter of die  Application  of the  United  States  for an Order
Authorizing a Telephone Tracer, Appeal ofNew Jersey Bell Telephone Conipati\·, Nov. 29, 1979.

-4   Idelit.
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a time Lrego other uses of its equipnient atid persomiel.  We niust consider, therefore,
rihether a prior hearing is aniong the procedures that dite process guarantees in this sittia-

tion.  (...) The factor, #r·hich calls niost strongly for a pre-ent-orceiiient hearing is the risk
of an erroneous deprivation ofproperty rights. As we have stated, the district court should
not issue a tracing order that is unreasonabli· burdensonie on the telephone conipain'.
The  court  is not likel\· to knoz\- illost of the facts  that  \\·ould  mal:e an order  too burdell-
sonic  iinless  the conipatn· infornis  it  of such facts.  These  Facts  include  the  t)·pe  of s„itch-
ing eqitiptiient that u·ill have to be utilized, the mmiber of central oBices carr>·ing the
calls.  wr hat  sort of preparations might be possible,  alid the periods during  u hich  telephone
coinpan>. personnel 91 ould ha\·e to swid read) to execute a trace. Without a prior hear-
ing, a district court is not likel)· to learn that a tracing order is too burdensonie until after
the conipan\· has carried out the order. A prior hearing could have the fiirther \alue of
allowing the district colirt to restrict an\· excessivel\· burdensonie order sufficiently to
111ake it valid. Therefore, the 011ly meaningful tinie For a hearing on a challenge to a trac-
itig order is prior to its enf6rcenient. 9775

Wel nierkt het gerechtshof ilog Op dat de aanwezigheid van een spoedeiseiid belang de
enige legitieine exceptie op het vooraf horen van telefoonbedrijven kati zijn waimeer
vertraging van liet opsporingsonderzoek optreedt en deze vertraging het onderzoek serieits
belenmiert. 011idat in deze zaak enkele dagen achter elkaar telefoonnitiiliners geregistreerd
werden is het gerechtshofvan 111ening dat een korte vertraging niet onoverkoiiielijk zoii zijii
geweest.

NEGENDE DISTRICT
Ook het gerechtshof uit het negende district hecht, net als het hof uit het derde district,
grote waarde am de dite process-claustile in printzakeii. Zonder daartoe verplicht te zijn (er
was in eerste aanleg door de verdediging geen beroep op de dite process-clausule geda:in)
noenit  het  hot- desondanks  een  aatital  factoren  dat  bij een voorafgaande hoorprocedure  een
rol klinneti spelen:

'Without attenipting to present  an exhaustive  enunieration  of the factors  to be considered
at such a hearitig, the court finds the following to be appropriate: (1) the likelihood that
the stirveillance will develop itlforniation useful in a criniinal prosecution; (2) the avail-
ability of alternative tiieatis for obtaining the information;  (3) the extent of- the burdens
which the requested surveillance would place upon the telephone conipany; (4) the
extent to ,r'hich restrictions upon the scope of the surveillance can niinimize interference
IT ith conipany operations; and (5) the likelihood that the company can be fully compen-

,776sated for the services provided.

RESUMEREND
Tot dusver is gebleken dat het opsporingsgericht printen als opsporingsmiddel uiteindelijk
zonder al te veel 1110eite goedgekeurd is door de rechtspraak. Een expliciete bevoegdheid

--5   Iii the Matter of the Application of the United States of Anierica for an Order Authorizilig the Installation
ofa Pen Register or touch-tone Decoder and a Terniinating Trap, Appeal ofBell Telephone Conipany of
PetinsA li·aliia.  hi the Matter of the Applicatioti  of the United States  of Anierica  for 111 Order Azithorizing
the lnstallation of a Pen Register or a tolich-tone Decoder and Ternlination Trap Facilities, Appeal ofBell
Telephone Coiiipatij· of Petitis·k·211ia;  Iii the Matter of the Application of the Utiited States for an Order
Authorizing a Telephone Tracer, Appeal ofNew Jersey Bell Telephone Conipan), Nor. 29,1979.

--6   Ill the Matter of the Application of the United States of Ainerica for an Order Authorizug an In-Progress
Trace of wire Conitininications over Telephotie Facilities, United States  v. Moilntaiti States Telephone
Conipati>·, United States Court of Appeals, 9m Ciraiit, 616 F.2d  1122, April 9,1980.
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voor opsporingsitistanties bestaat niet. De bevoegdheid wordt naar analogie in artikel 41
Fed.R..CK.P. itigelezen. Het artikel is oorspronketijk geschreven voor het oiiderzoek van
stoEelijke zaken, inaar is bintien de rechtspraak ook van toepassing verklaard op elektronisch
(print)onderzoek. Op basis van dit artikel kati een rechtbank op verzoek van opsporitigs-
ainbtenareti eeii bevel tot het opsporitigsgericht priliten vali mitiliziergegevens uitvaardigen,
gericht  aan het adres  van  eeti  telefoonbedrij£  Een  telefoonbedrij f zal op basis  vmi dit rechter-
lijke bevel de opsporingsgerichte plailtsing van een prilitapparaat op zijn telefoontietwerk
dienen te dulden. Hierniee is de installatiebevoegdheid veiliggesteld. Wat opvalt, is dat
opsporingsautoriteiten  voortami  zelf over prilitapparaten beschikken,  lets wat voorheen met
het geval was. Uit de praktijk volgt al vrij mel dat passieve inedewerking van telefoonbedrij-
ven niet voldoende is 0117 het opsporingsgericht prititen te realiseren. Daarvoor is actieve
iziedewerkilig (interceptiepunt unwijzen, lijnen en koppelapparatuur ter beschikking stellen)
van het telefoonbedrijf vereist. Uit beschreven jurisprudentie is gebleken dat telefoonbedrij-
ven dat liever niet vrijwillig doen. Vatidaar dat er ilaar een jitridisclie niogelijkheid tot het
verplicliten vali techiiische assistetitie gezocht is. Deze is door de rechtspraak uiteitidelijk
gevonden in artikel 1651(a) All Writs Act. Op basis van dit artikel niogen rechtbanken
ineatregelen nenien oin filistratie van af*egeven dwaligbevelen te voorkonieti. Het wetsarti-
kel dient ter beschemiing van de eigeii jurisdictie. Onidat zonder technische inedewerking
van telefoonbedrijveii opsporiligsautoriteiten de opsporingsgerichte ilizet van prilitapparateii
niet kuntien effectueren, wordt het daartoe afgegeven rechterlijke bevel vati de rechtbank
een lege hrils. Oni deze reden kall techtiische assistentie verplicht worden.

5.3.4 Geen grondwettelijke beschernling

hi 1979 oordeelt liet Hooggerechtshof iii Sittith v. AL,iylatid dat het opsporingsgericht
printen van nimunergegevens niet mider de reikwijdte van het Vierde Ainendenient valt eli
dat telefoongebruikers bijgevolg_ geen amspraak  kunlien  iiiaketi  op  de  grondwettelijke
beschenning die ervan Uitgaat.'   0111 de vraag naar de toepasselijkheid van het Vierde
Ainendenient in deze context te beantwoorden is het van belatig 0111 iii eerste instantie te
kijken naar de preaeze aard  van de opsporingshandelitig. Het Hooggerechtshof constateert
aan de hatid van de feiten dat de traditionele tiespass-doctrine in deze zaak niet opgaat onidat
geen enkele opsporingilistantie een grondwettelijk beschernid gebied heeft betreden, althans
niet lijfelijk:

'The activin· here took  the  fortii  of installing and  rising a pen register. Since  the  pen reg-
ister was installed 011 telephone conipany property at the telephone conipany's central
oUices, petitiotier obviously cantiot claim that his -property" was invaded or that police
intruded   into a "constitutionally protected area." Petitioner's claim,   rather,   is  that,  not-
withstanding the absence ofa trespass, the State, as did the Goverruiient in Katz, intnged
a "legitimate expectation  of pri,-acy" that petitioner held. ,-78

Het rechtscollege stelt,  dat  bij  de  beatitwoording  van  de  vraag  of telefoongebruikers,  van  wie
uitgaalide telefoonnutiniiers uitgeprint zijii voor opsporingsonderzoek, amispraak kuillien
maken op de beschenizing van het Vierde Aniendeinent, voortgebouwd dient te worden op
Katz.779 Het rechtscollege baseert dit onder nieer op de afwezigheid van lijfelijk binnentre-
den en de beperkte onderzoeksniogelijkheden van een printapparaat. Een dergelijk elektro-
nisch onderzoek levert niet zoniaar een search als bedoeld in het Vierde Atiiendement op. Er

r--  Smith v. Manlaid, 442 U.S. 735 (1979).
-8  Idetil

 9  Katz v. United States. 389 U.S. 347 (1967).
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zal aan eeti aantal voonvaarden voldaan dienen te worden. Deze voorwaarden zijn genoand
in Katz. In dat arrest breidt het hoogste rechtscollege de grondwettelijke beschenintigssfeer
uit naar onstoffelijke zaken en vereist niet langer dat bepaalde gebieden lijfelijk betreden
worden. Het Vierde Ainendement krijgt een extra dimensie. Vast staat, dat co171171imicatie-

gegevens bescherniing kunnen krijgen.  In Katz oordeelde het Hooggerechtshof hilniers dat
de toepasselijkheid van het Vierde Aiiiendement (bij de bescherniing van coinmunicatie)
afhangt van de  011istatidigheid of de persoon die grondwettelijke beschenning claiiiit een
gerechtvaardigde, redelijke ofiwel legitieine privacyverwachting toekonit. 0iii dit te kunlien
vaststellen introduceert raadsheer Harlan twee vragen waarop een positief antwoord zou
1110eten volgen. De eerste vraag luidt of de betreinde  persoon een subjectieve privacyver-
wachting bezat ten aanzien vati de opsporingshandeling. Indien deze vraag positief wordt
beantwoord konit  tizen  toe aan de tweede vraag. Deze vraag luidt  of de vastgestelde subjec-
tieve privacyverwachtilig er een is die door de inaatschappij als redelijk aangeinerkt wordt.
Laatstgenoeinde vraag vornit een objectieve test. De vraag in liet oxiderhavige arrest luidt of
vaste telefoonnutimiers die voortvloeien uit de tecliniek van het pnnten grondwettelilke
bescherming genieten. Bestaat er bij gedupeerden een subjectieve privacyverwachting ten
aanzien van vaste telefbonnuniniers en wordt die verwaclitlng naar objectieve miiatstaven

gedeeld door de nieerderheid van de bevolking? Indien deze vraag positief beantwoord
wordt, zijn burgers beschennd tegen opsporingsgericht printen. Het Hooggerechtshofkonit
echter tot eeii negatiefoordeel:

'This claitii niust be rejected. First, r\'e doubt that people in general entertain any actual

expectation of privacy  in the numbers  they  dial. All telephone users  realize  that  they  must
"convey- phone nunibers to the telephone company, since it is through Telephone
Company switching equipnient that their calls are completed. All subscribers realize,
nioreover, that the phone company has facilities for making pernianent records of the
minibers they dial,  for they see a list of their long-distance  (toll)  calls on their monthly
bills. In fact, pen registers and siniilar devices are routinely used by telephone conipanies
6.for the purposes of checking billing operations, detecting fraud, and preventing viola-
tions  of law.  (...)  Electronic equipment is  used  not onli·  to  keep billing records of toll
calls,  but  also  -to  keep a record  of all calls dialed  from a telephone  -hich is subject  to  a

special rate structure." Pen registers are regularly eniployed "to determine whether a
honie phone is being used to conduct a business, to check for a defective dial, or to check
for over billing." (...) Although niost people may be oblivious to a pen register's esoteric
functions, they presuniably have soilie awareness ofone comnion use: to aid in the iden-
tification of persons liiaking annoying or obscene calls.  (...) Most phone books tell sub-
scribers, on a page entitled "Consumer Inforniation," that the conipany -can frequently
help in identifying to the authorities the origin of unwelconie mid troublesotiie calls."

(...) Telephone users, in suni, typically know that they niust convey nunierical infornia-
tion to the phone cotiipany; that the phone company has facilities for recording this
inforniation; and that the phone conipany does in fact record this inforniation for a vari-

ety of legitimate business purposes. Although subjective expectations cannot be scientifi-
call>· gauged, it is too niuch to believe that telephotie subscribers, under these circum-

'780

stances, harbor any general expectation that the nuinbers they dial will remain secret.

Het Hooggerechtshof is van oordeel, dat er geen legitienie privacyverwachting ten aanzien
van numniergegevens kan bestam en dat hierdoor vati grondwettelijke beschenning tegen
het opsporingsgericht priliten  geen  sprake kan zijn. Het Hooggereclitshof ovenveegt dat in

80  Smith r. Man·land, 442 U.S. 735 (1979).
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eerdere uitspraken bepaald is dat personen geen legitieme privacyverwachtuig bezitten
wanneer emi houder vati gegevens op geheel vrijwillige basis gegevens bepaalde gegevens
am derden verstrekt:

'The depositor takes the risk, in revealing his affairs to another, that the infi)niiation zill
be conveyed br· that person to the Gorertiliient. (...) This Court has held repeatedlb· that
the Fourth Amendment does not prohibit the obtaining of infonimtion revealed to a third
party and conve>·ed by hiiii to Governnient authorities, even if the infomiation is re-
r'ealed on the assumption that it ,<-ill be used only for a linuted purpose and the confi-
dence placed in the third party will not be betrayed.  (...) This analysis dictates that peti-
tioner can claini no legitimate expectation of privan· here. When he used his phone,
petitioner voluntaril,• conver·ed nutiierical inforniation to the telephone c0111pany and
"exposed" that inforniation to its equipnient in the ordinan· course of business. In so do-
ing, petitioner assunied the risk that the comparn· z\·ould reveal to police the numbers he
di:tied. The switching equipnient that processed those numbers is tiierely the niodern
counterpart  of the operator  who,  in an earlier day, personally completed calls  for  the  sub-
scriber. Petitioner concedes that if he had placed his calls through an operator, he could
claim  no legitiiiiate expectation of privacy.   (...)  We  are not inclined  to  hold  that  a  diWer-
ent constitutional result is required because the telephone company has decided to auto-

,-81
niate.

Het  resultaat vati  de bevindingeti  van het  Hooggerechtshof is  ditidelijk:  een  telefoongebnli-
ker wordt iliet grondwettelijk beschemid tegen de opsporingsgerichte inzet van eeli pen
nsister. De itistallatie en het gel)ruik vati een dergelijk printapparaat leveren geeli grond-
wettelijke huiszoeking op als bedoeld iti het Vierde Aiiiendeiiient. Het prititen vati nutii-
inergegevens is een zeer beperkte opsporingshandeling. Daarili verschilt het printen van het
opsporingsgericht aliappeii vati telecomizitinicatie. Wil een burger eeti grondwetteluke claim
hebbeti, dan zal er sprake dietien te zijn van een gerechtvaardigde privacyverwachtitig als
bedoeld in Katz, uitgewerkt door raadsheer Harlan. Bij het onderzoek van muilniergege-
vens is dat, naar het oordeel van het Hooggerechtshof, niet het geval. In tegenstelling tot
burgers genieten telefootibedrijven wel enige grondwettelijke bescherming tegen het onder-
zoek van mmunergegevens. Weigert een telefoonbedrijfniee te werken aan dit onderzoek,
dan zal de opsporingsgerichte inzet van printapparaten iti ieder geval dietien te voldoen aan
artikel 41 Fed.R.CR.P.
Voor technische assisteiitie is een afzonderlijk dwangbevel noodzakeluk dat kati worden
verkregen op basis v:iii artikel 1651(a) de All Writs Act. In het geval een telefootibedruf
weigert mee te werken is rechterlijke tusseilkomst altijd vereist. foor vrijwillige iiiedewer-
king gelden deze vereisteii niet. Naast privacyverwaclitingen bescheniit het vierde Aliien-
dement  ook eigendonisbelatigen (property rights).   Een telefoonbedrijf wordt  bu liet straf-
vorderlijke otiderzoek van nuniniergegevens gedwongen af te wijken van de normate
bedrijGagenda wat een beperkitig van de inrichting en exploitatie van het eigen telefoon-
netwerk inhoudt. Vatidaar de grondwettelijke beschenning via rechterlijke tussenkonist en
het vereiste van het bestaati van het redelijke vernioeden dat een bepaalde telefoonaansliti-
ting gebmikt wordt voor criminele activiteiten. Een burger kan echter geen aanspraak
iiiaken op grondwettelijke beschenning. Er is geen gerechtvaardigde privacyverwachting, en
ook geen eigendonisbelang. Ofschoon het Hooggerechtshof in deze zaak zwijgt over de
juridische status van het opsporingsgericht registreren van binnenkoniende telefoonnumniers
met behulp van een trap mid trace-apparaat, wordt over het algenieen aangenonien dat

81  Snlith v. Man·laid, 442 U.S. 735 (1979). Zie terens voor risicoaanvaarding United States r. Miller, 425
U.S, 435 (1976).
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evenzeer deze prititteclmiek buiten de reikwijdte van het Vierde Aniendeinent valt. Tele-
foongebruikers koesteren ook voor deze mimitiergegevens geen legitienie privacyverwach-
tingen waardoor grondwettelijke bescherniing opnieuw niet opgaat.

De opvatting van het Hooggerechtshof kan mijns inziens bekritiseerd worden.  In Stitith v.
Alaillmid vond het opsporingsgericht prititen plaats onder instigatie vati federale opsporings-
diensten. Op basis  van eeti officieel opsporingsverzoek  werd  er door het teletootibedrijf een
prititerplaat op het eigeti netwerk geinstalleerd 0111 specifieke telefoonnimiiners te verzaliie-
len. Dit inaakt vali het priliten een zuivere opsporingshalideling en niet iets wat bedrijt-snia-
tig plaatsvitidt. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor privacyverwachtingen. Hoewel de
geiniddelde gel)ruiker er 1110gelijk vali uit gaat dat telefoonbedrijven ten behoeve van

zelfprotectie of de bescherming van eindgebruikers op incidentele wijze uitgaande en
binnenkoniende telefoonninimiers verzamelen, acht ik het veel ininder vatizelfsprekend dat
eitidgebruikers tevens venvachten dat telefoonbedrijven de status van het eigen telefoon-
iletwerk op instigatie van opsporingsautoritelten wijzigen. De privacyclami ten aanzien van
opgestageii bedrij gegevens (al dan iliet 111iddels het printen verzaineld) acht ik terecht

af ewezen, een eventziele privacyclaini naar toekomstige gegevens op initiatiet- van opspo-
ringsautoriteiten niiddels toepassilig van de printtechniek verzanield acht ik niet onterecht.
Situaties waarbij telefoonnutimiers in opdracht van opsporingsdiensten door telefoonbedrij-
ven verwerkt worden, dienen onderscheiden te worden van onistandigheden waariii opspo-
ringsdiensten profiteren van wat bedrijfsniatig verzanield is ten behoeve van bedrijfsbelan-
gen. In laatstgenoeind geval heeft een telefoongebruiker geen legitieme privacyverwachting.
Telefoonaanbieders kuntieii bedrijfigegevens doorsturen naar justitie voor eigen belangen of
voor strafvorderlijke belangen. De leer van risicoaanvaarding maakt dit niogelijk. Er is
niogelijk wel een legitieine privacyverwachting bij de opsporingsgerichte installatie van

printapparatuur, waarbij het netwerk aangepast wordt en er andere gegevens op aanwijzing
van justitie gegenereerd worden. Een legitieine vraag in dit verband luidt of in dergelijke
gevallen telefootibedrijven nog wel als houders aaligellierkt kilnnen worden. Is liet niet zo
dat zij prilitgegevetis venverken in opdracht van opsporingsdiensten, inaar deze gegevens
allesbehalve bewaren voor bedrijfhdoeleinden? Deze vraag wordt helaas niet door het Hoog-
gerechtshofbemitwoord.

5.4   ECPA 1986

5.4.1 Opgeslagen gegevens

Op 21 oktober 1986 treedt de Electronic C01211111111(catiotis Privacy Act (ECPA) in wer-
king.782 Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat deze nieitwe wet vooral in het leven
geroepen wordt als reactie op een sterk gewijzigde teleconlinunicatieonigeving. Halverwege
de jaren tachtig beschikken teleconuminicatieaanbieders ill toetienietide mate over elektro-
nisch opgeslagen abonnee- en bel(status)gegevens.
De strafwetgever acht het wenselijk en tioodzakelijk dat deze gegevetis strafrechtelijk be-
schermd worden en dat houders van bedrijfsinatig opgeslagen abonnee- en bel(status) op
basis van eenduidige regels verplicht kiinnen wordeii tot afgifte van deze gegeveiis.

-83  p.L. 99-508, October 21,1986, 100 Stat. 1848. Ati act to anietid title 18, United States Code, „·ith respect
to the iliterception  of certaill conmitulications, other fomis  of stinrillance,  atid for other purposes,  raad-

pleegbaar op <http://„ww.al,J·.nih.gov/Seatrity/FIRST/papers/legal/ecpa.txt>.
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ABONNEEGEGEVENS EN BEL(STATUS)GEGEVENS
Aboillieegegevens bestaati otiafhmikelijk van teleconlilmilicatie, zijn statiscli vati aard, en
hebben voornamelijk een identificerende fiuictie. Abotineegegevens verschaffen infortiiatie
over abonnees vati telecominunicatieaanbieders: wat is de naain van de eindgebruiker op
aailsluitnumnier X, waar woont hij  of zu, welk rekellinglitllimier heeft de abonnee en hoe
ziet zijn of haar telefoonnota er uit, welke dienst wordt door de abonnee afgenonien?
Bel(status)gegevens zijii verkeersgegevens. Deze gegevens ontstaan wallneer telecoinniuni-
catie of een pogitig daartoe plaatsviiidt en kiintien gekwalificeerd worden :tls inhoudloze
transmissiegegevens. Laatstgetioenide gegevetis zijn dylialiiisch vali aard oilidat deze gege-
vens op ieder willekeurig monient andersoortige inforniatie verschaffen. Verkeersgegevens
bieden in deze periode inzicht over de afwikkeling van telefoongesprekken: hoelang heeR
ieniand gebeld,  hoe vaak, wanneer, 11:lar welke telefoonnuinniers is gebeld of welke tele-
foonnunltners hebben contact gezocht met een bepaald telefoontoestel?

Met de ECPA wordt getracht de abonnee- en bel(status)gegevens nicer beschenning te
bieden, en het aan de andere kant niogelijk te niaken dat opsporingsinstanties deze ilihoud-
loze gegevens op basis vati eetiduidige regelgeving klintlell vorderen voor opsporingsotider-
zoek. Daarnaast zijii de houders van deze inlioudloze gegevens er voortaall zeker van dat
zijn niet op basis van artikel 605 van de FCA of andere (civielrechtelijke) regelingeti ami-
sprakelijk gesteld kunnen worden door de eigen eindgebruikers waimeer zij tlieewerken agui
bepaald opsporingsonderzoek. hi de ECPA treffen we het onderscheid tussen opgeslagen
bel(status)gegevens en abotineegegevens overigens niet expliciet aan. Artikel 18 U.S.C. §
2703 onderdeel (c) bepaalt onder meer het volgende:

Recorils colicemilig electrollic coliMIittilicatioii sen,ice or relitote colilplitillg sen,ice.
--  C 1)  (A)  Except  its  prot,ided  ill  flibp,ircigraph  (B).     prot,ider  of elearo,iic  coimmitiiaitiot,  sen,ice  or  reitiote
col,iptiti,N sen,ice m,ly disclose .1 record or otlier i,ifon,tatio,1 pe,tait,i„g to a sitbscriber to or aistoi,ter of stid,
sen,ice (,101 i,tdt,(litig tile contelits Of CO,imill,licatiolls....) to aily persoil ot|ler t|1,1,1 a got,ent,lielital eiltity (...).

De strativetgever spreekt in artikel 18 U.S.C. § 2703 oiiderdeel (c) louter over a record or
other i,#bnitation. Uit de wettekst wordt idet duidelijk wat hieronder verstaali wordt, doch
uitsluitend dat het niet zekerheid niet 0117 conitnutiicatie gaat. Ook de toelichting op de
nieuwe wet verschaft iliet bijster veel duidelijkheid:

'Subsection (c) provides for access to records or other inforniation pertaining to a sub-
scriber to or custoliier  of an electronic conuiiunications or reniote coniputer senice,  not
including the content of electronic  conmizinications. This section permits the provider of
service to divulge, in the nomial course of business, such information as customer lists and
paynients to an\'one except a Governnient agency. It should be noted the inforniation in-
volved is infbmiation about the customer's  use  of the service  not the content  of the  cus-
toiller's coninizinications. 283

Het wetsonderdeel ziet toe op bestanden die referereii aan de persoon van de abonnee.
Hieronder vallen iii ieder geval gegevens zoals Ilaalll, adres en wootiplaats. Naast getioenide
klantgegevens vallen betalingsgegevens onder de nieuwe bepaling. Denk in dit verbatid aan
(bank)reketungnununers waannee facturen betaald wor(len. Maar hoe zit het nu niet
bel(status)gegevens? De toelichting zwijgt over deze kwestie. 0111dat het nieinve opslagre-
gitile de naani Stored Wire and Electronic Cotimitinications and Transactional Records

-83  S. Rep. No. 541, 990 Cong., 2ND Sess. 1986, 1986 WL 31929.
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Access draagt, zou eenvot,dig verondersteld kutmen worden dat naast abonneegegevens ook

bel(status)gegevens door opsporinginstanties gevorderd kunnen worden. Bel(status)gegevens
ktinnen inllners gekwalificeerd worden als inhoudloze transnlissiegegevens (transactional

records). Deze inhoudloze   transmissiegegevens  verschaffen   inforniatie   over  de   afwikkeling
van telefoongesprekken, maar verschaffen geeti inzicht over de itihotid van telefooilgesprek-

keti. Ter onderstezining van deze preniisse kan aangevoerd worden dat het onderzoek naar
bel(status)gegevens niet iets vati de laatste tud is. Uit dit hoofdstzik is herhaaldelijk gebleken
dat deze verkeersgegevens lange tijd voor totstalidkoining van de ECPA onderdeel uit-
niaakten van bedrij6agenda's en opsporingsonderzoek. Deze lijn wordt niogelijk doorge-
trokken inet opname van artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (c). Tegel kertud konit het
vreenid voor indien bel(status)gegevens wel in real-tinie verzanield mogen worden via de
opsporingsgerichte ilizet van printapparaten, 111aar een opvraaginogelijkheid voor bedrijfs-

lilatig opgeslagen telefoonnuinniers ontbreekt. Bovendieil spreekt het wetsartikel van zowel
recoids als other i,#onitatio,1, wat niogelijk een tweedeling van gegevenscategorieen suggereert.
Tot slot wordt in de toelichting gesproken van gegevens die binnen de nomiale bedrijfsitit-

oefening verzanield zijn. Daaronder vallen opgeslagen bel(status)gegevens voor zover deze

op illitiatief van telecotillimnicatieambieders voor eigen bedrijhdoeleinden verwerkt,
verzameld en opgeslagen zijn. Dit laatste zoii niogelijk in de vorni van aistotiter lists of toll
billing records kunnen gebeitren. Het tegenovergestelde kan ook beweerd wordeti. Aangezieti
het wetsbegrip transinissiegegevens, naast uitdrukkelijk genoenid te worden in de titelliaani,
voorkomt in artikel 18 U.S.C. § 2709, niaar niet opgenonien is iii artikel 18 U.S.C. § 2703,
kati gesteld worden dat uitsluitend eerstgenoenid artikel legitinieert tot het vorderen van

bedrijhmatig opgeslagen verkeersgegevens. Met artikel 18 U.S.C. § 2709 verlaten we het
traditionele opsporingsonderzoek en wordt het doinein van nationaal veiligheidsonderzoek
betreden. Op basis van laatstgenoenid artikel kan de directeur van de FBI abonnee- en/of
verkeersgegevens vorderen bij een teleconmiunicatiebedrijf indien wordt verwacht dat het

bedrijf zulke gegevens, gerelateerd  am vermeende buitenlandse spionnen of organisaties ex
artikel 101 Foreign Intelligence Surveillance   Act   of  1978 (FISA), onder zich heeft.   Het
artikel spreekt van stibsc,iber i,#bn,tation en toll billins records. Bovendien legitinieert de nietiwe
wet de FBI expliciet tot het vorderen van electronic co,itiitimication trailsactional records. Deze
drie gegevenscategorieen vallen ititdrukkelijk ozider de reikwijdte van artikel 18 U.S.C. §
2709, wat niet gesteld kan worden van artikel 18 U.S.C. § 2703.
Artikel 18 U.S.C. § 2703 onderscheidt verschillende gronden op basis waarvan een tele-
con iiunicatieaanbieder gedwotigen kati worden tot af ifte van aboimeegegevens en inoge-
1Ukerwijs ook bel(status)gegevens:

(B)  A prot·ider of elearo,lic £01,1,11,1,1ic,ttiol, sen,ice or rei,tote 90,1,pitti,ig sen,i£e sli,ill  disclose a  record or otlier
i,!fon,iatioit pert,ii,in,g to .1 s,ibscriber to or aisto,Iter of mel, sen,ice (tiot i,tchidi,ig tile co,iteitts of £01,1,1,11,ticati-
0,15   ...)toa  got'enmielitcit  eittity  o,ity  11,|1211  the  got,enmielit,11  elitity  --   (i)  i,ses  ,1  ddi,Ii,tistrcitit,e   sitt,poe,w
aittliorized by a Fecier,11 or State st,it,ite or St,ite gr,111,1 jitry sitbpoe,w; Cii) obt,dits .1 iv,incitit issited ittitler tlte
Feder,11 Rilles of Cri,1,i,tal Proced,ire or eqi,ii,almit State ii,arralit;  (iii) obtai,is a co,irt oriler for stic|, ilisclost,re

784

mider st,bsectimi  (d)  of tltis sectio, i: or  (ii,) hits  tile imismit  of the sitbscriber or aistot,ier to sitch  disdost,re.

De laagste dretiiel voniit de ad,iti,tistratii,c stibpoe,ia. In wezen houdt dit een stzikje papier iii
dat otidertekend wordt door een willekeitrige FBI-agent. Voorafgaande rechterlijke tussen-

kotiist, goedkeuring daii wel otidertekening door een hooggeplaatste opsporingsatiibtenaar
(openbare aanklager) of instenmiing van een onafhatikelijke jury  (grand jury)  is niet vereist.

84 ECPA 1986.
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Ouidat eeii adi,ititistrative sitbpoc,ta tot af ifte van bepaalde documeliten of itifortilatie ineestal
gegeven wordt xiii de houder vati deze gewetiste gegevens en tiiet degene op wie de
gegevetis betrekking hebben, zal er bijna 1100it gel,ruik worden getiiaakt vaii het recht op
onafhatlkelijke toetsing van het afgifiebevel. Telecollullitnicatiebedrijven zijn itilliiers
itillintitti voor aanspraketijkheid exi zzilleti tiiet mel geld over de balk gooieti 0111 het at ifie-
bevel houdende de verstrekking vali illionnatie met betrekkilig tot klanteii aaii te vechten.
En, oindat telecoiinnunicatiebedrijveti de onderzochte personen niet op de hoogte illogell
stellen vali eeti afgifiebevel zullen ook personen op wie het bevel vali toepassilig is geen actie

385ondemenieti. De volgende verzanielbasis is een recliterlijk bevel (court order). De eisen
waaraan voldaan dient te worden zijn opgesoind in artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (d).
Een rechterlijk bevel zal slechts afgegeven worden door eeii rechtbatik indien de opsporings-
autoriteiteii aangetootid hebben dat er gronden bestaan 0111 te verotiderstellen dat de ge-
wenste itiforniatie relevant is voor het lopende opsporingsonderzoek. De zwaarste a*ifte-
grond betreft eeti rechterluk bevel (search warrant) onder de Federal Rules of Criininal
Proceditre. Iii het bijzonder is artikel 41 Fed.R..CR.P. hier vati toepassitig. Eeti ona hanke-
lijke rechter zal vast dienen te stelleti dat er een p,Dbable catise bestaat waaniiee de af*ifte vali
de  opgeslageti abonnee-  of belgegevetis reclitvaardigt wordt. Zo dient er eeti redelijk ver-
nioeden te besta:iii dat met de itizet van de opvorderbevoegdheid bewijs teii palizieti van het
stratbare  feit verkregen wordt  of bepaalde  personen  valigehoudeti  kitillieti  worden.

5.4.2 Opsporingsgericht printen

Wat nog niet aan bod gekonien is, is het nieuwe regulatieve kader dat de strafwetgever niet
ECPA opwerpt teii favezire vati het opsporitigsgericht prititeii. hi de derde afdeling vati de
wet wordeti eeti aatital bepalitigeti opgetionieii aangaande het prititen vati vaste telefoon-
111111111iers. De nietiwe wet tiiaakt duidelijk dat de ilizet vati prilitapparateti slechts ingevolge
de ilieliwe wet illag pla:its vinden. Artikel 18 U.S.C. § 3121 onderdeel (a) bepaalt in dit
verbmid dat het voor eeii ieder verboden is een prilitapparaat te installeren zonder daartoe
voorafgaand verlof van  de rechtbank (cozirt order) te hebben  ontvatigeii. Het artikel bepaalt
dat een litiiitatief- aantal uitzonderiligeti op dit algemene verbod 1110gelijk is. In artikel  18
U.S.C.  § 3121 onderdeel  (b)  is de ilitzoiidering voor eeii telecotilliitinicatiebedrijt- opgetio-
illen voor zover het gaat otii de bedrijhgerichte inzet vati prititteclmieketi zoals het testen
vati  het operationele gedeelte van het netwerk of onderhoud. Daartiaast geldt de liitzonde-
ring indien telecotilliiunicatieambieders niogelijke fi,aude bilitien het eigen 11etwerk 'op-
sporen'  of onderzoek naar eventlieel  inisbruik van  afgenonien  diensten verrichten.  Tot slot
illag het priliten vaii miintiiergegevens plaatsvinden itidien eeti eitidgebrltiker daartoe
expliciet zun ofhaar goedkeuritig voor heeft verleend.-86 Iii artikel 18 U.S.C. § 3121 onder-
deel (c) is de strafbedreiging opgenonien: deze bedraagt bij schetiditig vati onderdeel (a)
illaxilizaal  1 jaar  gevatigenisstraf, een geldboete of toepassing van beide tiiaatregelen.

Uit artikel 18 U.S.C. § 3122 volgt dat liet priliten vati nwillnergegevens tiaast telecon111111-
nicatieaatibieders slechts voorbehouden is aan federale en statelijke overheidsambtenaren.
Artikel 18 U.S.C. § 3122 otiderdeel (a) regelt de wijze waarop en door welke autoriteit de
vordering tot opsporiligsgericlit pruiten gedaan dient te worden:

85 Zie hiero\·er <http://www.cdc.org/secutin·/tisapatriot/030924cdt.shmil>.
86 ECPA 1986.
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3122.  Application for mi orderfor d  pet,  register or a  tr,w  '1,1,1  trace  det,ice
(,i)  APPLICATION.--(1)  An  cittomey for  the  Got,enmielit  111,ty  1,wke  applic,itio,i  for  ati  or,ler  or  a,1
exte,isioli Of ,1,1 order 11,1,ler sectio,1 3123 of t|,is title atit|torizi,N or approt'i,N tile i,istall,itio,1 il,id i,se of a
pe,1 register or £1 tr,ip micl tr,ice device 111,der this diapter, iii 11,itilg ,%,ider outli or eqi,it,ale,it Jonit,itimi, to a

cot,rt  of coll,peteitt jitrisdictioit.
787

hi bovengenoenid artikel zijn de strafprocessizele voorwaardeti opgenoitien waaronder
installatie van printapparaten niag plasitsvinden. Voor opsporingsgerichte iiizet is eeti vooraf-
gaande niachtigitig van de rechtbank vereist. Een vordering dient door een oflicier van
justitie op schrift en onder ede ingediend te worden bij een rechtbank. Dit wordt bepaald in

artikel 18 U.S.C. § 3122 onderdeel (a). Onderdeel (b) van datzelfde artikel bepaalt dat de
vordering de identiteit van de oHicier van justitie dient te bevatten en van de opsporings-
ainbtenaar die het opsporingsonderzoek ilitvoert. Bovendien dient uit de vordering voort te
vloeien dat de inLrniatie die met het printen naar verwachting verkregen wordt, relevant is
voor het lopende opsporingsonderzoek. Artikel 18 U.S.C. § 3123 regelt de algeniene
condities waarotider de opsporingsgerichte inzet van printapparaten rechmiatig is:

3123.  Es,1,111(e of mi orilerfor ,1 peit register or a trap alid trace  det,ice
(,1)   IN  GENERAL--Upoit  mi  applicatioll  litilde  wider  sectio,1   3122  of  t|,is  title,  t|te  cotirt  s|tall  otter  mi  ex
parte order atttliorizilig tile i,istallatiol, mid lise of a peti  register or a trap mid trace clet,ice ivithi,1  tlie jitrisdic-
tio,1 of tlie  cottrt  if tile Cottrtft,ids tliat  the  attonieyfor the  Got,ent,tielit or tile state lai, e,forceitielit or i, it,esti-
gative qflicer has certijied to tlie cot,rt tliat tlie i,!fon,iatio,1 likely to be obtained by suct, i,istallatiot, a,ul ilse is
relet,fi,it to ,711 o,woiltg aimi,1,11 ilit,estigiltioil.

Artikel 18 U.S.C. § 3123 onderdeel (a) bepaalt wanneer een vordering tot opsporingsgericht
printen door een rechtbank goedgekeurd kan worden. Iedere rechtbank dient vast te stellen
dat de mitiinierinforniatie, welke met de itizet van het printapparaat beoogd wordt, daad-
werkehjk relevant is voor het opsporingsonderzoek. Onderdeel (b)(1) van voomoenid
artikel stelt een aantal eisen aan de niaclitiging. Zo inoet een rechterlijke iiiachtiging de
volgetide zake11 specificeren:

(A) tlie idelitify.  if latot,91,  of tlie persoli to wl,o,1,  is lemed or i,1 11,110se Ii,nile is listed tile teleplimie li,te to
it'liidi the pm irgister or trap it, id trace det,ice is to be fittacited;
(B) tlie idelitify, if lato,1,1. of tlie pe,smi 11,1,0 is tlie stil,ject of tile criliti,1,11 ilti,estigatioti:
(C) tlie Jiti,),ber mid,  if k,101111,  pliysic,11 locatioti of t|le telep|totte title to iv|iidi  t|ie pe,1 register or tr,ip atid
tr,ice   dei,ice   is   to  be  attached  atid,   iii  tlie  case   of (1  trap  a,id   trace  der,ice,   the  geogrdpliic  tiittits   of  tlie  tr,ip  mid

trcice order; mid
(D) a  statel,mit  of tile  ofelise  to 11,1,id,  tile  i,fon,tation  likely  to  be  obtailied  by  tile  peti  register or  trap  mid

tr,ice device relates;
788

Een rechterlijke machtiging kan tevens de plicht tot het verleneli van technische assistentie

onivatten. Artikel 18 U.S.C. § 3123 onderdeel (b)(2) bepaalt in dit verband:

Ail order iss,ted wider tilis sedio,1 shall direct, tipoit the reqtiest of tlie applicalit, tlie jimiishi,ig of i,tfon„atio,i,
f,icilities, .11'd  teclmic,il  cissist,vice Itecess,iry to acco,tiplisli tile  i,istattatio,1 of die pe„   gister or tr,11, 41,1,1 truce

clei,ice 11,ider sectio,i  3 124 of this title.-89

-8-  Artikel 18 U.S.C. § 3122 onderdeel (b) luidt bijiia hetzelfde en geldt in het buzonder voor statelijke opspo-

rillgsatiibtenareti.
-88  ECPA 1986. Vgl. ook S. Rep. No. 541, 990 Cong., 2ND Sess. 1986, 1986 WL 31929.
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De plicht tot het verleneti van tecllnische assistentie wordt uitgewerkt door artikel 18
U.S.C. § 3124. De redactie van het artikel is af*estenid op de soort printtecliniek. Zo wordt
bu de inzet van een pell register ervati uitgegaan dat opsporingsinstanties de pritithandelingen
voor het grootste gedeelte zelf kimtien eii niogen verrichten. Zij bezitten daartoe externe
prilitapparaten die door hetizel- gekoppeld worden aan het  telefoonlietwerk en vervolgelis
eigetilialidig beheerd worden. Indien de situatie er 0111 vraagt, zal techilische assistentie van
het betrokken teleconmiunicatiebedrijfvenvacht worden. Artikel 18 U.S.C. § 3126 onder-
deel (3) geeft een definitie vati eeti pel, register.

t|te ten,1 'pe11 register' Ille,lits ,1 del,ice 11,|lidl records or decodes electro,tic or otlier illipt,Ises 11,|lidi idelitify tlie
1111,1,bers didle,1 or otliemise tratisti,itted 0,1 the telep|lo,te lille to 11'|,idi st,di det,ice is ,ittadied, but s,id, ten„
does  liot  it,chide ..ty device :ised by d proi,ider or aisto,tier of ,1 wire or electroitic cm,ti,lit,licatio,t sen,ice for
billi, iq. or recorilitig ils ,1,1  i,icicle,it to billi,w, for coili,liti, ticatiolls sen•ices proi,ided by st,di prot,ider or 4,1,y

dei,ice use,1 by .1 proi,ider or aisto,tier of ,1 illir co,11,11,11iiaitio,i sen·icefor cost accoti,iti,41 or ottier like piall'oses

iii tile onlitary cotirse of its kishiess;
-90

Uit deze definitie volgt dat liet strafvorderlijk onderzoek in het geval van de ilizet van pe,i
riTisters beperkt is tot het priliten vati ititgaatide telefoonnimmiers binnen de vaste teletoon-
onigevilig. De definine spreekt van mit,ibeis dialed or othemise tratisittitted wat duidt op het
draaien, ititoetseti of atidere wijze i,itzenden van telefooimittiniiers. Bovendien wordt
gesprokeii van telefoonlijn. De redactie is daminee toegespitst op de vaste telefoononige-
ving.791 Ook andere wetsartikelen wijzen flagratit in de richting van de vaste en tegelukertijd
alialoge telefootioizigeving. Het is overigens iii die tijd al technisch inogelijk de telefoonver-
biliditig 2111 te weiideti voor Ititertietgebniik. De telefoonverbinding wordt in een dergelijk
geval een iiibelverbinding voor Intemetverkeer. Ook in het geval er ingebeld wordt, oiit-
staan er minunergegevetis. De coniputer belt in tiaar het vaste aansluitnumnier van eeii
achterliggeiide dienstaatibieder. Het itibellen (niet belizilp vati een geinstalleerde netwerk-
11iodetii op eeii bepaalde computer) kaii, zo lijkt op liet eerste gezicht, onder laatstgenoenide
categorie geschoven worden. De hieruit voortvloeiende telefoonnimitiiers ontstaan niet via
de traditiotiele draaihandeliligen op een telefootitoestel, inaar met behulp van het patiwen-
deli   van  softwaretiiatige   belprogratiltila's  op   eeti  netwerkcoinpliter   (inodeni).   Oindat   de
definitie spreekt vati othent,isc· trmisi,Iitted zoit tiiet e11ige tenighozideiidheid verondersteld
kiziuien wordeti dat een geactiveerde ilenverkiziodem 011der de reikwijdte vaii de definitie
valt.-92 Uit de defiiiitie vati liet begrip pe, i register nieen ik af te kitimen leideti dat de hier

89 ECPA 1986.
-9<,  14/elli,
91  01'dallks het 16it dat de redactie otidubbelzintiig it, de richti]ig \-an \aste telefonie wijst doet zich oilge,·eer

tien jaar tia itiwerkiligtredilig i·all deze bepalitig een felle discilssie voor over de reikwudte vati deze bepa-
Ihig. Opsporitigsdiexisreii zon ,·ati tiienitig dar her artikel ook bititeti de traditionele (alialoge en) telefoon-
onige,big gelding heeft, d.\,·.z. ook toepasbaar is bu ti,obiele (digitale) telefonie en Internet. Privac)·orgaili-
saties vitiden ,·ati iziet. Pas otider de Pamot Act (3)lit) niaakt de strafwetgever een einde aan de onzeker-
heid door de redactie vaii het artikel zodmig te wijzigen dat voortami vaststaat dat Inteniet eli mobiele
telefotiie billtien het toepassingsbereik vati de opsporitigsbe\·oegdheid vallen. Hierop wordt later ili dit
hoofdnik teniggekonieti

92 Uit de redactie vall her wedartikel \·04 dat prilitapparaten hardwarematig gekoppeld dieneii te zi·orden aan
de gebrt,ikre relefoonlijtieti. Indien het inbellen ui die tijd techtiisch niogelijk is, luidt voor de beatin,·oor-
ditig \·211 de toepasselijkheid va,i pen registers op hitemetconmiullicatie zia telefbonlijnen de zen'olg ·rang
of een printapparaat iti het ge\·al s·mi intenietconuizitnicatie hardwareimtig gekoppeld kati worden aa,i eeti
bepaalde telefooidjii. Her gaat niij iti her kader vati dit onderzoek re ver hierop een slititetid antwoord te
ge\·en. Zie voor itieer infomiatie over deze kwestie; Judge Tninibell. hi re Utiited States, Cr-00-6091
(N.D. Cal. Na·. 172000).
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bedoelde pruitapparaten toebehoren aaii justitiele autoriteiten, niet aan telefoonbedrijven.
Naast registratie van uitgaande  telefooimittilliiers  is het voor justitie interessant 0111  binnen-
koniende telefoonnunmiers te registreren. Artikel 18 U.S.C. § 3126 onderdeel (4) defideert
deze printvorni als volgt:

die ten,1 'tmp micl trace det,ice' „,ea,Is ,1 clet,ice 11,1,ic|, captitres tlie ii,col„i, g elearoilic or otlier i, liptilses 11,|tic|t
iclelitify  tile  origi,mtilig inmilier of.111  i,istn,Ine,it or  det,ice fro,1, 11'llid,  a t,ire  or electro„ic co, 1,1,1,1,licitio,i tifts

i 793trim sitiltted;

hi tegenstelling tot de itizet van pei, registets worden bij deze printtechniek binnenkoinende
telefooilliunliners op een bepaalde telefoonaansluiting geregistreerd. Maar er lijkt nog een
verschil te bestaan. Het bewziste artikel laat nainelijk in het midden of het prilitapparaat een
bedrijfsapparaat is of eeii opsporingsniiddel in eigendom toebehorende aan opspornigsin-
stmities. Opsporingsanibtenaren hebben hier geen zelfstatidige installatiebevoegdheid, doch
ktilltieti slechts vordereii dat techiiische  illedewerkers  vati het betrokkeii telefoonbedrijf een
dergelijk priiitapparaat aa11 het vaste telefootitietwerk koppelen. Bij peii registers hebben

opsporingsainbtenaren daarentegen wel een zelfstandige installatiebevoegdheid. Bij de inzet
van een tmp mid trace device worden de printhandelingen, of in ieder geval het leeuwendeel
daarvan, overgelaten aan de vakkiuidigheid van niedewerkers van het betrokken teleconi-
inunicatiebedrijf. De installatie van deze printapparaten geschiedt door telefoonbedrijven
zelf.  Een  trap a,id trace apparaat is eigendom  vati het betrokken telefoonbedrij f en de toepas-
sing ervan gaat gepaard inet 1110eilijke processen. Vatiwege de geavanceerdheid van de
toepasselijke printtechniek dienen opsporingsautoriteiten zich wat teruglioudender op te
stellen. Opsporingsinstanties dienen de resultaten van de inzet van dergelijke apparaten af te
wachten. Hieronder worden de tWee ilieewerkplichteti voor telecointinmicatieaanbieders
weergegeven:

a)  PEN  REGISTERS.--Upoit  tlie  reqi,est of mi attonieyfor tile Got,enit,Ie,it or mi q[licer of a I,ltv e,!force-
1,te,it ageitcy cititliotized to ilist,111 (11id tise Li peti  register 1111(ler this didpter, a prot,icler of 41 it'ire or electrotiic
co,11,1,11, licatio,1 sen,ice, l,nidlord, aistoclimt, or otlier perso,1 sliall jimmisli sitch i,ti,estigatit,e or lait, ellforceitte,it
oflicerfortlitpitli all i,gon,iatioit,facilities, mid  teclmical zsistmice ,iecessary to accot,iplish  tlie i,istallatio,1 of tl,e
peti  register ilitmsit,ely Lilid littli ii illi,litmmi of i,ite,feretice 11'it|i tlie sen,ices tliat die perso, i so ordered liy  tlie
cotirt ilccorcls tile party 11'itli respect to 11,1,0,11 tile i,istattatioll mid tise is to take place, if sticli disistalice is

794directed by 41 coitrt order as providecl i,1 seetioli  3123(b)(2) of this title.

(b) TRAP AND TRACE DEVICE.--Upo,i tlte ,·eqilest of mi attoniey for tlie Goveni,„elit or ati oilicer of
,1 1,111, e, force,Itellt agettcy allt|torized to receit,e tile res, Ilts of ,1 trap 411id trace del,ice 11,ider t|lis cliapter, a
prot,ider of a 11'ire or electro,lic co,1,1,1,1,licatiol, sen,ice, 1,1,idlord„ aistoclia,1, or ot|,er perso,i sit,111  ilistall stic|,
clei,ice fortlitpitli  011  tile  approp,iate  li,te  atid  sliall jitnlish  stidi  i,westigative  or  law ettforce,lietat  o.[licer  all
actilitio,1,11 i,ifonit,itio,1, facilities mid tecliltical assistalice i,icitidit,9 i,ist,illatimi mid operatio,i of the dei,ice
ilitnisil,ely mict Ilit|1  ,1 milli,1111,1, of ilite fere,lce ilitlt  tlie sen,ices  tliat tlie perso,i so orderect  by  tlie cotirt accords
the party 1,#t|t respect to 114,0,11  t|te i,ist,litatio,1 ,1,Id Iise is to take place,  if sticli itistallatioit a,til assistdlice is
directed  by  n  colirt  order  as  provided  i,1  sectio,1  3123(1,)(2)  of tltis  title.  Uiless  otlientise  orderecl  by  tile  coit,t,
tile results  of tile trap alid trace del,ice sliall be,#intislied  to  tile o®cer of a 1,1,1, e,lforce,Imit felicy desig,lated  i,i

795
tlie  cotift.,it  reaso,wble  iliten,als  d,tri,19  reg,ilar b,isi,tess  lim,rs for  tlte  d,imtio,1  of tlie order.

93 ECPA 1986.
94 ECPA 1986.

-95 1/le,11·
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Artikel 18 U.S.C. § 3123 onderdeel (c) stelt grenzen aan de ditur van opsporingsgericht
printen. Er iiiag 60 dagen geprint worden op basis van 4egeven machtiging vati de recht-
bank. Vertengingen zijn niogelijk, niaar daartoe zal de gehele procedure wederoni gevolgd
dienen te worden.

5.5 CALEA 1994796

CALEA heefi zowel gevolgeti voor het onderzoek vali opgeslageii verkeersgegevetis als
voor het elektronisch onderzoek van toekonistige nutiniiergegevetis. Hieroiider wordell
deze gevolgen voor beide onderzoeksgebieden uiteengezet.

5.5.1 Opgeslagen verkeersgegevens en klantgegevens

CALEA onderscheidt iii navolging van de ECPA verschillende gegevensgroepen. Zo zun er
los van cominzinicatiegegevens inhoudloze gegevens aangeduid niet de term record or other
ilionliatio„  pertaining  to  a  sitbsaiber  or  aistome,·of stid,  se,vice en startgegevens ofwel identifice-
rende klatitgegevens welke aangeduid worden met de terni basic sitbscriber in»itiation. Laatst-
genoenide gegevensgroep is nieuw. De tenn records or other i,1/omiation pe,tai,zing to a stibscliber
kwatiien we al tegen in de ECPA. In CALEA is nog altijd geen definitie deze gegevens-
groep terug te vinden waardoor de exacte reikwijdte ervan dinitus blijft. In de toelichting op
de nieuwe wet is te lezen dat hier ol,li,Ie trallsactional records onder vallen.797 Met deze groep
wordt verwezen naar verkeersgegevens die bij de afwikkeling van Internetconiniunicatie
ontstaaii.  Denk iii dit verbind onder andere aan e-mail adressen of andere  loggegevens.  De
straiwetgever is vati inening dat het opvragen van deze verkeersgegevens privacygevoeliger
is dan het opvragen van telefoonniunniers. De strafu,etgever is van tiielling dat er met
verkeersgegevens die door providers verzameld en centraal opgeslagen worden op servers
binnen de Internetomgeving sneller een min  of ineer volledig beeld  vati  een  eitidgebruiker
c.q. abonnee gevortiid kati worden dan niet de oziderwetse telefoonnuininers. Bijgevolg
wordt er door de strafivetgever een hogere opvraagdrenipel gecreeerd voor online gegevens.
In plaats van een adi,ii,tist,2,tive stibpoe,ta te eisen waar geen fornialiteiten of stelregels aan
gekoppeld zijn, wordt voor deze inhoudloze Internetgegevetis een rechterlijk bevel (court
order) verlatigt. De voorwaarden waaronder een rechterlijk bevel degeven kan worden,
zijn onder CALEA enigszins aailgescherpt. Door opsporingsinstalities zlillen 'specifieke en
duidelijke feiten' gepresenteerd dieiien te worden, waartiiee aatigetoond kan worden dat er
gronden bestaan aan te nenien dat de gewenste Internetgegevetis relevant zun voor liet
lopende opsporingsonderzoek. CALEA brengt dus bintien de groep van opgeslagen ver-
keersgegevens een onderscheid aan tlisseti belgegevens en itihotidloze transtiiissiegegevens
bu Internetconimunicatie. In de toelichting wordt gesteld dat deze verandering doorgevoerd
wordt oni de privacy van burgers beter te beschernien:

'Recogilizing that transactional records fr0111 on-litie cotillilunicatioil systellis reveal iliore
thai telephone  toll  records  or  nlail covers, subsection (a) eliniinates  the  use  of a  subpoena
by  lair enforcement to obtain froni  a provider  of electronic  conmiunication  services  the
addresses on electronic messages. In order for lazi· enforcenient to obtain such infornia-

96 P.L. 103-414, 108, Stat. 4279. Ali Act to aniend title 18, Ututed States Code, to niake clear a
teleconumulications carrier's  dim·  to  cooperate  ill the interception of cointiiiniications  for law  enforcenient
pitrposes, and for other purposes. CALEA is raadpleegbaar op
<http://www.askcalea. net/calea.hmil>.

9-   De toelichting op CALEA (Hoilse Report No. 103-827, Part D is raadpleegbaar op

<http:// nni.askcaleanet/docs/hr103827.pdf>.
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tion, a court order is required. This section imposes an interniediate standard to protect
on-line transactional records. It is a standard higher than a subpoetia, but not a probable
cause  warratit. The intent  of raising  the  standard for access to tralisactiotial  data is  to  guard
against "fishitig expeditions- by lai enforceiiient. Under the inteniiediate swidard, the
court nizist  fitid, based on law enforcement's sho„·itig of facts, that there are specific mid
articulable grounds to believe that the records are relevant and material to an oilgoing
criiijinal investigation. Larr· enforcetiient could still use a szibpoena to obtain the Ilatile,
address, telephone toll billing records, and length  of- service  of a subscriber  to or clistonier

298ofsuch service mid the types of services the subscriber or custotiier utilized.

Identificeretide klantgegevens en opgeslagen mitimiergegevens bij circuitgeschakelde telefo-
tiie niogen verzameld worden op basis van eeii aditinistrative sitbpoena. Deze startgegevens
wordeii onder de nieziwe  wet litnitatief opgesomd: naatii, adres, telefoontiota,  dmir van een
telecotilinunicatieservice en infortiiatie over de af enonien diensten. Wat opvalt is, dat
onder deze gegevensgroep tegelijkertijd inhoudloze tratistilissiegegevens vallen: telefoon-
nuinmers die bedrijfsniatig geregistreerd zij11 ten tijde van de afwikkeling (of poging) van
telefoongesprekketi. Voor het overige zun de opgesonide gegevens identificerende klantge-
gevens ofwel abonneegegevens die onafhankelijk van de afwikkeling van telecotilinunicatie
bekend zijii bij telecoinniunicatieaanbieders.

Resunierend kan gesteld worden dat de strafwetgever op dit moment drie soorten gegevens
bitmen   het   opslagreginie   kent, te weten inhoudgegevens    (communicatie),    basic  stibsaiber
i,ifon,tation eli record or otlier illfon,tation pertai,ting to a sitbscriber to or aistomer of sitcli se,vice. Nur

huidig recht, dat wil zeggen na wijziging onder de Patriot Act in 2001, vallen onder basic

stibsaiber iqfon„atio,1, welke gegevens genoenid worden in artikel 18 U.S.C. § 2703 onder-
deel  (c) (2), verschillende  identificerende  klatitgegevens  en een beperkt aantal  verkeersgege-
vens. Identificerende klatitgegevens vortzien nog ilimier na:1111, adres, duitr van een afgeno-
inen dienst eii soort diensten. Bovendien zijn aan deze limitatieve lijst door de Patriot Act
identificerende apparaattizinuners en inforniatie over wijze en bron van betaling (waaronder
batik- en creditcardinnimiers) toegevoegd. De verkeersgegevens die onder deze bepalilig
valleti zijii lokale en interregionale contiectiegegevens bij telefonie en sessiegegevens en
looptijden bij Internetverkeer. Naast basic stibsaiber i,#bnitation vallen tegelijkertijd basic

comiectio, i records onder het bereik van artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (c)(2). Artikel 18
U.S.C. § 2703 onderdeel (c) (1) regelt het vorderen respectievelijk vragen van alle overige
(verkeers)gegevens, iliet zijnde illhoudgegevens. Deze restgegevetis wordeii iii artikel 18
U.S.C. § 2703 onderdeel (c)(1) aangeditid als a record or other infon,tatio,1 pem,i,tilig to a sitb-

scnber to or aistoi,ier efsitdi sewice. Deze bepaling strekt zich in het bijzonder uit over oi,line
trai,sactio,tal records, verkeersgegevens die ontstaan bij Internetverkeer, niaar de bepaling is een
catch all-bepaling en ziet toe op allerhande verkeersgegevens. Het 111oet daarbij overigens wel

gaan 0111 liistorische verkeersgegevens. Toekoiiistige locatiegegevens vallen hier dits niet
onder, inaar e-inailadresseii, IP-adressen, inobiele telefooilnunmiers en poortnuinmers van
coinputers die gebruikt zijn bij historische communicatieafwikkelitig vallen er naar huidig
recht wel onder.

98  House Report 1994 (CALEA), p. 31.
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5.5.2 Call Identifying Information

CALEA mtroduceert het nieuwe wetsbegrip call ideittifyi,W i,#onitatio,i. Artikel 2601 onder-
deel (2) CALEA onischrijft het nieuwe begrip als volgt:

Tlie tent, 'call ille,itifrilig i,tfontiatio,i tite,lits ilicili,1.  or sig,wlitw ii.ifon,tatimi tli,11 idelitifies tile ongi,L
directioli,  clesti, wtioit,  or tentii, wtioit of e,lell  Fol,iillititic,itioil ge,terated or reciet,ed by a stiliscriber by ttle,ilis  of
dity eqi,ipittelit, f,kility, or sen,ice of a teleco,1,1,11,1,icatioits canier. 99

Het nieziwe wetsbegrip lijkt techiziekonalliankelijk ititgelegd te kimnen wordeii. Terwijl de
prilitbepalingen ondzibbelzinnig refereren naar de telefonieoingeving spreekt het nieliwe
wetsbegrip van diah,W or switaling i,#on,latio,1, waardoor niogelijk nieer dan alleen teletoon-
nuiwiiers uit de vaste telefoonoingeving binnen spatiwijdte van het nieuwe begrip vallen.
De tenn diali,W ziet naar alle waarschijillijkheid toe op infomiatie die voortvloeit itit het
draaien (intoetsen) van telefooillituimiers. De tenii sigiwli'W venvijst mogelijkenvijs naar
inlioudloze tratistiiissiegegevens die buiteii de telefootionigeving ontstaaii. In dit verbatid
kai gedacht worden aan verkeersgegevens die bij Intenietcoiwininicatie ontstaan, zoals het
slirt-gedrag v:iii Intemetgebruikers of diens download-acties, of aan plaatsbepalinggegevens
die ontstaan bu het gebruik van mobiele telefoons. Ili de definitie wordt bovendien gespro-
ken van 'iedere conitnunicatie' en niet uitsluitend van teletbongesprekken, wat zou kiinneti
inhotiden dat alle bedenkbare conilininicatievormen onder de reikwijdte vati het nieuwe
wetsbegrip vallen. Aan de andere kant wordt de tenn call gehanteerd, wat weer in de rich-
ting vall telefonie venvijst. Artikel 2602 (a) onderdeel (2) CALEA verplicht tratisportatrs can
ideittl),ilig ildomwtio,i ter beschikking te stelleii aan opsporiligsilistalities. Het artikel bepaalt iii
dit verband onder illeer het volgende

Sec. 2602. Assista,tee c,tpal,ility re,B,irelite,its
(. . .)  ii telecotimittitic,itioits  c,inier s|tall e, istire  tliat  its  eqi,ipitielit, facilities,  or sen,ices  t|wt proi,ide 41 aistmiter
or mbsc,iber ilitil  tile  ,ibility  to  origi,t,lte,  tentlitt,ite,  or  ilirect  co, 111,1,1,ticatioils  (ire  cizpable  of--  (...)  expedi-
tiously isol,itilig mid ettal,li,tg tile got,ent,Ite,It, pairst,mit to a cottrt order or otlier 1,111$11 initl,oriz,itio,1, to access
ccill-idelitifyi,ig i,gonit,itio,i th,it is re,do,wl,ly (1,41itable to tlie cm,·ier-- (A) 1, fore. ditri,w. or i,imiectiately ,!fter

the tr,lits,Itissioil qf ,1 11#re or electrollic co,Imitillic,ltioll Cor ilt fitch l,iter tillie ca 111,ly be cliceptable to tlie
8110

eot'en„,te,10:

Traiisporteurs kiintien verplicht wordeii illhoudloze tratismissiegegevens zonder nierkbare
vertraging elektronisch door te sturen naar de achterliggeiide tapkainers vali opsporingsiti-
st,uities. Artikel 2602 (a) onderdeel (3) CALEA bepaalt:

(...)  A  teleco,11,11,1,1ic,itioils  camer sli,111 21,5,1,e  tlwt  its  eqttiplitelit,f,icilities,  or sen,ices  tliat propitle  a aisto,tier
or 5,11,scriber ttitll  tile  ability  to  origilicite,  tenitill,lte,  or  direct co,Ii,littitic,ttimts  are  capable  of --  (...)  delit,erillg
i,ttereepte  cotit, 11,1,1icatioils miti call-i lelitifyi,ig i,1.fontiatio,1 to t|te got'entlite,lt, ptlnt,imt to a co,irt order or
outer 1,11,ilit,tittliotizatio,1, iii afonit,it s,idi th,it tliey mity be traits,Ititted by i,teails of eqi,ip,ite,it, facilities, or

801sen,ices proatred  by  tlie goi,ent,1,£111 to 41 locatio,1 otlier t|imi  tlie  prelitises  of tlie carrier.

Prilitrestiltaten worden 11iet 11ieer door telefoonbedrijven uitgeprint en daaropvolgend
opgehaald door opsporingsanibtenareti, tiiaar kiulnen onder de nietiwe wet zonder tussen-

99  CALEA 1994. Deze wet is gecodificeerd in 47 U.S.C. §§ 1001-1021.
8,0 CALEA 1994.
8(11

I<telit.
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komst vati inedewerkers van telefoonbedrijven via een elektronische verbitiding doorge-
stiturd worden tiaar de aangesloten tapkatziers vati justitie. De nietiwe nieewerkpliclit geeft
hiennee een extra ditiiensie aan het elektronisch onderzoek vati vaste telef00111111111111ergege-

vetis. De vraag luidt tiochtalis of de nieewerkplicht voor ineer veratideringen zorgt.

Over de exacte reikwijdte van de CALEA-nieewerkpliclit bestaat latige tud onduidelijklieid
en onetiigheid. De discussie spitst zich vooral  toe op de vraag of de nietiwe plicht op 111eer

dan alleen het opsporingsgericht printen van muntiiergegeveiis bij vaste telefonie toeziet.
Privacyorganisaties 11ienen dat de nieewerkplicht uitsluitend op het verzanielen v;iii vaste
telef00111111111111ers toeziet. Als argunient wordt aangevoerd dat de strafwetgever met CALEA
heleinaal niet de bedoelitig heeft het bestaande arsetiaal aan bevoegdheden te verrltitiien,
doch slechts middels CALEA de uitoefening en effectiviteit van de conteniporaine tap- en
prititbevoegdheden te waarborgen.
CALEA dient volgetis de privacybehartigers strikt uitgelegd te worden, zeker waimeer het
gaat oni toepassing van opsporingsmiddelen.802 Het precaire evenwicht tussen opsporing en
privacy niag iii de ogen van de privacywaakhotiden inet verstoord worden. Door het
nieitwe wetsbegrip op een zodanige wijze uit te leggen dat naast telefootunninners ook
atidere inhoudloze tratisniissiegegevens erotider vallen, wordt dit traditionele evenwicht
volgens de privacyorganisaties onterecht verstoord. Het onderzoek naar vaste telefooillitilii-
iners wordt geregeld in uit 1986 daterende ECPA-artikelen 18 U.S.C. §§ 3121-3126.
Geconstateerd is, dat deze bepalingen ontegenzeggelijk iiaar de vaste telefoonoingevilig eind
jaren tachtig verwijst. Ook privacyorganisaties beweren dit. Een ruitile lezing van het begrip
call-identgyi,W i,tfon,tation heeft tot gevolg dat er een verruiming van het pakket aan bestaande

bevoegdlieden plxitsvitidt. Dit is volgens de privacyorganisaties met de bedoeling geweest
van de strafwetgever toen hij CALEA ontwierp. De federale opsporingsinstatities zijn het
vatizelfsprekend niet eens met deze strikte lezing. De nieuwe ineewerkplicht is volgens hen
door de strafiwetgever voldoende netitrval en techniekonafhankelijk geredigeerd 0111111eer
dan alleen vaste nummergegevens er onder te laten vallen. Uit de redactie van de nieewerk-
plicht volgt, zo menen de opsporingsautoriteiten, dat het onderzoek van nutinnergegevens
deel uitniaakt van het mimere onderzoek naar verkeersgegevens: wordt een strikte lezing
vati het begrip call-ident#ying i,ion,tation gevolgd, dan zou een groot deel van het opsporings-
onderzoek zoals dat 1111 plaatsvindt gefrustreerd worden. Zij pleiten voor een ruiniere lezing.

Wat betreft de betekenis van het recentelijk geintroduceerde begrip nierkt de strafwetgever
niet nieer dan het volgende op:

'The tenii "call-ideritifying inforniation" means the dialing or signaling infortiiation gen-
erated that identifies the origin and destination or a wire or electronic conmiunication
placed  to, or received  by, the facility or service  that  is the subject of the court order or
lari-fi11 authorization. For voice conmizinications, this infonnation is typicalli· the elec-
tronic pulses, audio tones, or signalling messages that identify the numbers dialed or oth-
erwise transtiiitted  for the purpose of routing calls through the teleconimunications car-
rier's network.In pen register investigations, these pulses, tones, or tiiessages identify the
numbers  dialed  60111 the facility  that  is the subject  of the court order or other lawful  au-
thorization. In trap and trace investigations, these are the inconiing pulses, tones, or nies-
sages  -hich identi fy the originating mitiiber of the  facilitv from which the call was placed

802  Hotise Report 1994 (CALEA), p. 19. Iii de toelichmg haliteert de strafwergever in dezelfde cotitext het

begrip Ii,irrotv sayx.
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and  which are  captured rr'hen directed  to the facility  that is the subject of the court order
or authorization. ,803

Hierdoor blijft er een sluier van onzekerheid over het wetsbegrip en de daaraan gekoppelde
nieewerkplicht bestaan. Deze rechtsonzekerlieid leidt uiteitidelijk tot een juridisch conflict
tussen privacyorganisaties eli federale opsporingsinstanties op het nioment dat de veelbespro-
ken J-STD-025 standaard geintroduceerd wordt.

5.5.3 Industriestandaard J-STD-025804

Vanaf het begin van 1995 werkt Sitbconiinittee TR-45.2 van de Teleconimunications
Industry Association (TIA) in sanienwerking niet Cotimiittee Tl van de Alliance for Tele-
coninizinications Industry Sohitions (ATIS) am een technische statidaard gebaseerd op
CALEA. Op 5 deceniber 1997 ptibliceren de genoemde werkgroepen de technische stan-
daard J-STD-025. Deze teclmische standaard werkt de CALEA-ineewerkplichten voor
transporteurs verder uit. De stalidaard definieert de koppeling (interface) tussen een tralis-
porteur en een opsporingsdienst (Law Enforceinent Agency ofwel LEA). Vrijwel direct na
publicatie van deze technische standaard verzoeken uiteenlopende partijen de FCC oni de
technische interceptiestandaard  in overeensteiilliiing te brengen met de juridische paranieters
ex artikel 2602 CALEA.

STANDAARD BEKKITISEERD
Diverse privacyorganisaties zijn van mening dat de technisclie standaard de wettelijke iliee-
werkplichten veel te ruitii interpreteert en dat hierdoor de privacy van burgers op de tocht
kotiit te staan. CALEA dient volgens de organisaties strikt geinterpreteerd te worden oiiidat
de strafwetgever heleniaal niet beoogd heeft het bestaande opsporingsarsenaal onder CALEA
11it te breiden. Hoofidoelstelling van de nieuwe wet vornit het behoud van de bestaande
middelen inzake het onderzoek van telecoinnlimicatie. De privacyorganisaties nienen dat
CALEA wat betreft het onderzoek naar verkeersgegevens uitslizitend van toepassing kali zijii
op de (vaste) telefootionigeving. De ECPA legitinieert tot het printen van nimunergegevens
bij vaste telefonie en maakt het 1110gelijk dat bedrijGniatig opgeslagen verkeersgegevens en
klatitgegevens gevorderd wordeii door opsporingsinstanties. Inhoudloze transinissiegegevens
die  ontstaan  bij   Internetconitiiunicatie  of locatiegegevens   die  ontstaan bij mobiele telef6nie
vallen volgens hen niet onder het toepassingsbereik van het begrip call ident#j,inw i,#onnatio, i
en bijbehorende 111eewerkplicht ex artikel 2602 CALEA,805 het artikel waarin de nieewerk-
phchten (assistance capability requirements) voor transporteurs geregeld zijn. De nieewerk-
plicliten hebben voor wat betreti het onderzoek naar inhoudloze transinissiegegevens
ititsluitend betrekking op het verzanieleti vati telefoomnmunas binnen de telefoononige-
ving. CALEA kan niet zelfstandig legititneren tot het verzainelen van inhoudloze transmis-
siegegevens buiten de telefoonoingeving. Daartoe zal een aparte wettelijke grondslag ge-
schapen dienen te worden. CALEA dient slechts de uitoefening en effectiviteit van be-
staande bevoegdheden, timar legitillieert nergells eell ilieuwe wijze van gegevensverzatileling
door opsporingsdiensten.

84)3 Hotise Report 1994 (CALEA), p. 22.
804  Deze ilidustriestandaard is in het vorige hooRistlik wat betreft het aftappen van teleconmizinicatie al aaii bod

gekonieti. Voor aanizillende infomiatie wordt terugren\·ezen ilaar hoofdstlik 4, paragraaf4.9.6.
805

Artikel 47 U.S.C. § 1002.
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Opsporingsinstanties zijn van illening dat de technische standaard veel minder 1110gelijk
niaakt dan wat op basis van CALEA is toegestaan. Het wetsbegrip call-ide,144'i,W i,gon,iation
en de daarian gekoppelde lizeewerkplicht zijn volgetis hen afdoende techniekonafhanketijk
geredigeerd, waardoor naast vaste telefootiniuimiers andere inhoudloze tratisniissiegegevens
bitmen het toepassingsbereik van de nieziwe wet vallen. Bovendien blijkt volgens het
openbaar ininisterie (Departliient of Justice) uit de redactie vati de nieewerkplicht dat het
strafvorderlijk onderzoek van telefootininimiers decl uittiiaakt valihet ruiliiere strafvorderlijk
otiderzoek vati verkeersgegevens. Wordt een strikte lezing van het begrip call- idetit#),i,W
i,#bnitatio,1 en bijbehorende nieewerkplicht gevolgd, dati zou een groot deel van het opspo-
riligsonderzoek volgens de federale opsporingsilistanties gefrustreerd worden. Dit verstoort
volgens de federale opsporingsiiistanties liet klassieke evenwicht tussen de ambivalente
rechtsbelatigen opsporing en privacy, zoals gerealiseerd iii eti gewaarborgd door de 01111ii-
buswet en de ECPA.

Mede op basis van de aanhangende verzoeken tot nadere nornistelling eii de scepsis over de

juridische status van de staiidaard, dient de standaardiserende brancheorganisatie TIA in april
1998 een officieel verzoek ill tot verletiging van de iii de wet voorgeschreven deadlitie van
25 oktober 1998 bij de FCC:06 Iii september 1998 beslitit de FCC de deadline te verplaat-

sen naar 30 juni 2000. De FCC concludeert in haar Extension Order dat de verplichtingen
uit de technische standaard naar alle redelijkheid voor het verstrijken van de opnieuw
gestelde dat11111 technisch niet te realiseren zijn. Op basis van deze redelijkheidclausule wordt
de deadline uitgesteld:07 Er wordt vooralsiiog geen nietiwe deadline gesteld voor de be-
twiste onderdelen uit de statidaard. Hierniee geeft de FCC gehoor ami het eerder inge-
diende verzoek van de TIA de deadline uit te stellen totdat 111eer zekerheid over de betwiste
onderdelen is verkregen.

OVERINCLUSIVE
Op 26 inaart 1998 verzoekt privacyorganisatie Center for Deniocracy and Technology
(CDT)  de FCC  otii de J-STD-025 standaard  aali te passen a:In datgeiie wat CALEA volgens
lien toelaat.808 De privacyorganisatie is van mening dat een deel van de technische stalidaard
buiten de werkingssfeer van CALEA valt en dat het toepassingsgebied van de technische
statidaard op een vatital piinten beperkt dient te worden. CDT heeft vooral 1110eite 11iet

datgene wat de statidaard bepaalt over de opsporingsgerichte verzanieling vati zogeheten
(GSM) locatiegegevens en digitale gegevenspakketjes.809 Ook andere privacyorganisaties,
zoals EPIC, EFF en ACLU, zijn van mening dat deze twee parameters buiten het inatidaat

806    In the Matter of Railemaking Under Sectioti  1006  of the  Conmnmicatioils Act of 1934,  as  mijetided,  and
Sectioti  107  of the Colimiwlicatiolls Assistance  for Law Eilforcetiietit Act to  Resolve  Techtiical  Issites and
Establish a New Conipliance Schedule, Petinot, for Rtilet,i,tki,le. April 2. 1997. Raadpleegbaar op
<http://www.cdt. org/digi_tele/fccfiling.pdf>.

8 In the Matter of Petition for the Extension of the Compliance Date tuider Section 107 ofthe Coninituiica-
tions Assistance for Law Eilforcenimt Act, Me,Iiont,idtim Opi,tiot, atid Order, FCC 98-223, Septeniber 11,

1998. Riadpleegbaar op <http://www.askcalea.net/docs/fcc98223.pdf>.
808   Before the Federal Cotimitillicatiotis Conmlissioii,  Iii the Matter of Coinniullications Assistance for Law

Eitorcenient Act, Petition for Ritleniaking iltider Sectioils 107 mid 109 of die Cotilliiunications Assistance
for Law Enforcement Act, March 26, 1998. Deze petitie is raadpleegbaar op <http://www.cdt.org
/digi_tele/980426_fcc_calea.hmil>.

809    Surf roor techilische  infbniiatie over digitale pakketies of«·el picket sit,tchi,W tedi,iolewy ilaar

<http://coniputer.howstufAvorks.com/qtiestion525.hmi> en
<http://searchnetworking.techtarget.coni/sDefiiution/0„sidl_gci212737,00.haizl>.
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van de nietiwe wet en bititen de oorsproiikelijke doelstellingen van de strafwetgever val-
len.810
De privacyorganisaties nienen dat locatiegegevens die voortvloeien uit iliobiel teletoonver-
keer niet onder het begrip ca# ide,itgl'i,w i,#on,iation en de daaraan gekoppelde nieewerkplicht
vallen. Locatiegegevens verschaften op uiteenlopende nionienten inzicht over de geografi-
sche positie vali een niobiele telefoon. Nadat een mobiel eindapparaat zich aatigetiield heeti
op een inobiel telefoontietwerk blijft het zich op regelinatige basis inelden, teneinde te
vertellen dat het apparaat tiog altijd operationeel is. Er hoeft geni sprake te zijn van tele-
coninizinicatie of pogingen daartoe. Autoniatische netwerkaannielding geschiedt ook in het
geval de eindgebruiker van de mobiele telefoon zich verplaatst. Laatstgenoenide inelding
gebetirt oin een ander basisstation te selecteren dat de beste ontvangst oplevert. Bovendien
wordt met enige regeltiiaat de geografische aftand tussen het eindapparaat en het basisstation
genieten oni te voorkonien dat de infonnatie van de ene telefoon de inforniatie v;iii een
andere telefoon overlapt. Op basis van deze inti)nilatie kan het netwerk besluiten 0111 een
van de operationele eindapparaten over te plaatsen naar een ander basisstation. Dit kan het
geval zijiials een telefoon zich verplaatst ofals de capaciteit van een basisstation onvoldoende
dreigt te worden. Uitgangspunt is altijd dat elk niobiel eindapparaat vanizit de ineest opti-
111ale cel bediend moet worden. 0111 dit te kunnen bereiken speelt naast de eerdergetioeinde
infoniiatie ook het niobiele eindapparaat een rol, aangezieii dit apparaat voortdurend de
signaalsterkte van de zender naar de naburige basisstations meet en de gemeten waarden van
de zes hardste signalen doorgeeft aan het basisstation waar het mobiele eindapparaat op dat
inonient is aangeineld. Op basis van deze gegevens kan het netwerk bepalen welk basissta-
tion optiliiaal is voor welk mobiel eindapparaat. Uit voorgaande zaken volgt dat een mobiel
telefoontietwerk bij de nomiale ziitoefening van de werkziialilheden al vrij redel k kan
bepalen op welke plaats een mobiel eindappara;it zich ophoudt. De netwerkbelieerder weet
itimiers bij welk basisstation de niobiele telef0017 is ingelogd en weet de geografische afstand
tlissen dat basisstation en het niobiele eitidapparaat. Van teleconinninicatie of pogingen
daartoe is iii dergelijke situaties niet vereist. De hier bedoelde plaatsbepalinginforniatie wordt
autoiiiatisch verwekt en vloeit inherelit ami de werking van een niobiel teletoonnetwerk
voort. Uit de J-STD-025 standaard volgt dat opsporingsitistanties over locatiegegevens
nioeten kuillien besclukken en dat netwerkbeheerders er alles aan 1110eten doen 0111 plaats-
bepalinginfoniiatie beschikbaar te 111aken voor opsporingsonderzoek. Privacyorganisatie
CDT waarschuwt voor deze ontwikkeling:

'Indlistr>· acceded to the FBI and ptit location inforniation in the interini standard On the
ground that location inforniation was already available in 111am· r\-ireless systenis. But the
addition of location inforniation is  not a simple  give away  ith no practical consequences.
Putting location inforniation in the standard means that manufacturers will design it in as a
pernianent  and  ubiquitous  feature of their switches.  And  it  sets a precedent for fitture  FBI
deiiiands to expand the definition of call-identifying infomiation in this and other con-

,811texts.

CDT voert bovendien aan dat liet opneinen van de locatieparameter in de technische
standaard volledig indruist tegen de eerdere toezeggingen van de FBI-directeur tegenover
het Huis van Afgevaardigden en de Senaat:

810  Before the Federal Conmlunications Conlillissioil,  In the Matter of the Conmlunicatioils Assistance for
Law  Enforcenient Act, CC Docket No. 97-213, Colm,mits of the Electronic  Privac,·  Illfomiation Cetiter,
the Electroilic Frontier Fowidation aiid the Atizericati Civil Liberties Union, Min· 20, 1998. Dit verzoek is
raadpleegbaar op <http://www.epic.org/pri\·ac,·/wiretap/calea/conmietits_5_20_98.html>.

811  FCC 1998 (D
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'At the joilit House and  Setiate hearings leading to enactiiieiit of- CALEA, FBI Director
Freeh expressiA testified that CALEA „ozild not require carriers to niake location itifor-
mation uilitbrnily available. Director Freeh testified that 'call setup illfomiation' (later
chaiiged to 'call-identif>·ing nd-or:tiiation') as a CALEA requirement u as not ititelided to
include location inforniation. Director Freeh \, as ven clear iii disavewing mir interest ill
covering such inforniation: '[Call setup itlt-orniationl does tiot include any infomiatioti
which niight disclose the general location ofa mobile lacilit\· or sen·ice, berond that asso-
ciated  -ith the area code or exchmige of the tacilit>· or ser\ice. There is 110  ititent  ·hat-
soever, i\-ith reference to this tertil, to acquire anything that could properly be called as
trackilig itdomiation. ,812

Volgetis privacyorgatiisatie CDT is het opvrageti vati locatiegegevens contradictoir illet de
oorsproilkeluke doestellingen van de strafwetgever bij het ontwerp val CALEA. Volgens de
privacyorgaiiisatie wordt niet het opneinen vini de locatieparaineter een nieuw soort gege-
venscategorie verzanield, terwijl liet de bedoeling vmi de wetgever is geweest elikel het
belioud van het bestaande opsporiligsarsenaal veilig te stelle11. Daarbu wordt gewezeli op de
toelichtilig van de strafwetgever op de nieuwe wet, iii het bijzondere de eerste alitiea er-
vali.813 Opnalne van locatiegegevens iii de teclinische statidaard lieeft volgens CDT tot
gevolg dat de door de strafwetgever beoogde status-quo wordt verstoord; op basis vati de
technisclie standaard kunnen opsporinginstanties veel nieer gegevens verzatnelen dan voor-
heen. Hierdoor is sprake van eeli serielize uitbreiding van het beschikbare opsporingsarse-
tiaal, wat tiu net iliet de bedoeling van de strativetgever is geweest.

Naast locatiegegevens vormt ook de interceptienomi voor pakketgeschakelde netwerken en
diensten een liachelijk ptint. Voornoenide techiiologie houdt zeer siniplistisch geredeneerd
een rotiteringtechniek iii, waarbij zowel inhotidloze transiiiissiegegevens als coilullwiicatie-
gegevelis ili diverse kleinere digitale pakkeges opgesplitst worden, waania elk pakkege een
unieke weg vervolgt over de telecotiumulicatie-illfrastructittir, om vervolgens bij de be-
oogde ontvangende conununicatiepartij binlieti te konien. Ititemetcotijimmicatie is de
nieest iii het oog spriligende conitiiuilicatievonii waarbij packet sivitchi, ig toegepast wordt. 814

Elk digitaal pakke0e bestaat itit zowel itihoudloze tralismissiegegevens als conuininicatiege-
gevens. De transniissiegegevens zorgen er voor dat het digitale pakketje bij de juiste be-
stetimihig terechtkonit en bevatten de volgende infomiatie: aan wie is het pakkege geadres-
seerd, wie is de afzender, waiweer is het pakketje verstutird, wat voor soort comnizinicatie
bevat het pakkege, hoe groot is liet bericht, welke data (fotobestatid, tekstbestand) bevat het
versttiurde pakketje? Onidat beide gegevenssoorten zich iii hetzelfile pakkege beviliden en
het technisch scheiden van deze pakketjes probleniatisch is, doen zich volgells de privacyor-
gaiiisaties nieitwe privacyrisico's voor. Zo luidt de vraag op basis vali welke opsporiligsbe-
voegdheid deze pakketjes verzatzield niogen worden. hidien tiieii veroliderstelt dat de
pruitbevoegdheid ook toeziet op illhoudloze transinissiegegevens die bij Intenietconuiiuni-
catie ontstaan, dan bestaat het gevaar dat opsporingsinstanties de geliele inlioud van pakkeges
op basis van de prititbevoegdheid verzanielen. Dit Zoit volgens de privacyorganisaties niet

812  likill.
813   House Report 1994 (CALEA). Deze aluiea luidt als ,·olgt:  71ic litig,osc of H.R. 4922 is to present' thegot,cni-

i,Ie,it's ability. p,irgi,nu to cam order or otlier 1,#,fill alitlioriz,itioli, to ititercept coliti,Muc,itiolis ilii,oli,i,tg admiced tecli-
Iiologies slich  ,15  digital or i,ireless  tmils,Hissioil  modes,  orfcattires  d,id  sen,ices  stich  ils  aill fomfirdi,ig,  sped  diali,ig , id
coldere,ice callillg,  while  protectulg the  prit„14, of cammillialtiolls  ,111 1 11'itliolit i,lipeditig the  nitrodlictio,1  of Ilett, teclitiolo-

gics,»,irs, ,„id sen,tas.
81+   TR.-45, Ludit#y At,dion=ed Ek·rtroltic Stint·i/la,ta·, TIA/ElA, J-STD-025, Septeniber 7,2000, p. 37.
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mogelijk nioeten zijn oindat er altijd inhoudgegevens ineelifien met inhoudloze transinissie-
gegevens. In hoofistilk 7 wordt deze problematiek nader uitgewerkt en wordt teveiis

uitgelegd hoe pal:ketgeschakelde netwerken opgebouwd zijn, wat de belangrijkste kennier-
ken zijn en wat de ineest iti het oog springende verschillen met circuitgeschakelde netwer-
ken zijn. Op deze plaats niisstaat de katitteketiitig alvast niet dat de strativetgever van ouds-
her veronderstelt dat teleconiliitinicatiegegevelis privacygevoeliger zijii dati inliolidloze
transmissiegegevens. Deze klassieke opvatting is eenvoudig te verklaren en te rechtvaardigen.
Op inhoudgegevens staat inmiers geen maat. Justitie weet voorafipatide aan het tappen niet
wat voor inhoudberichten er over de 4etapte verbindingen verzotiden wordt. Dit kan
uiteenlopetide en zeer diep iii de persoonlijke levenssfeer van bitrgers doordringetide itifor-
illatie zijn. Dat is in veel gevallen niet het geval bij het onderzoek van verkeersgegevens. Dit
onderzoek tast, zo veronderstelt nien doorgaans, slechts de contactuele vrijheid aan en legt
de uiterlijke keimierketi van telecommunicatie bloot, maar respecteert daarbij de inhoude-
lijke inforniatie-uitwisseling. Met de opkonist vaii digitale pakkeges konit het door de
strafivetgever geinaakte onderscheid tussen verkeersgegevens en telecoimiiunicatiegegevens
onder druk te staan. Privacyorganisatie CDT stelt in dit kader het volgende:

'In the old analog systems, la,i· enforcenietit agencies authorized to receive dialing infor-
niation  ·ere provided with access to the target's entire line, including content. With
subsequent developtiients in technology, dialing inforniation Lr call-routing purposes was
carried on a chantiel separate  fi-0111  the call content.  Iii this respect, technology itself en-
hanced privacy, creating an environnient in which a lm· enforcenient agenq· conducting
a pen register \\·odd receive only so much as it  ,as entitled to receive, and no tiiore. Iii a
packet-switched  environinent,  (. ..)  carriers  niust separate addressing inforniation  froni

,815content.

hidustriegroep TIA is van oordeel dat het technisch opdelen van de digitale pakkeges een
zeer coniplexe bezigheid is:

'The  process of extracting header infortiiation from content in  a  layered protocol stack  is
ren· conipler.  (...)  The srstetii  IT ould first strip off routing inforniation  (headers)  fr0117
layer 1 to get the content. That content contains the header and contetit for layer 2,
which must be separated. Than that content contains the header mid content for layer 3,
alid so on. (...) There is no basis in CALEA or the record  of this proceeding for the
Conmlission to conclude that the obligation to deliver call-identifying inforliiation in-
cludes an obligation to conduct such atialb·sis of the content of packet coiiitiiunications.
Moreover, (. . .) routing inforniation cotitained in la>pered packet protocols is plainly not
reasonablv available to carriers. ,816

Afgezien van het feit dat het allesbehalve eenvoudig is 0111 inhoudgegevens (conmiunicatie)
technisch te scheiden van inhoudloze tratisniissiegegevens, vragen privacyorganisaties zich
ook af of verondersteld mag worden dat opsporingsinstanties bij het onderzoek vati ver-
keersgegevens digitale pakkedes op een zodaliige wijze besnukelen, dat geen kellilis wordt

81 5    FCC  1998  (I)
816   Before the Federal Conmiunications Cotiviiission,  Iii the Matter of Conmiunications Assistance for Law

Enforcenietit Act. Petition for Rulenwkitig under Seaions 107 and 109 ofthe Cotiinizuiicatioils Assistatice
for Law Enforcement Act, filed by Center for Deniocracy mid Technology, Joint Petition for Expedited
Rulemaking, filed by Federal Bureati of Investigation mid U.S. Department ofJustice, Petition for Rule-
inakilig, filed by Telecommunications Indusm· Association, Reply Co,m,imits of the Tetaotiumt,ticatioits buht-
stry Assodatioit, CC Docket No. 97-213, June  1998,  p. 16. R.aadpleegbaar op
<http://www.naonline.org/polic>·/initiatives/docutiients/Rept,·Conunents61298.pdf>.
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getionien vati de inlimid. Wat gebeurt er niet het niet-beoogde coillnitinicatiegedeelte vati
elk digitaal pakkege? Wordt dit gedeelte onderschept,  autoniatisch vemietigd  of op de een
of andere wijze oilleesbaar gemaakt voor opsporingsitistalities? Los van voonioenide schei-
diligsperikeleti wordt iii toetieiiiende inate duidelijk dat er iii de nietiwe telecoillinunicatie-
oingeving gegevens bestaan die geen duidelijke tegenhanger iii de ouderwetse telefoononi-
gevitig hebben. Hebben we mi toe niaken niet teleconilinuiicatie, verkeersgegevens of een
nieziwe gegevenscategorie? Zo kati 111en zich afrragen hoe het ondenverpsveld iii een e-tiiail
bericlit te kwalificeren valt en de itdonizatie iii URL's bij het raadplegen van bepaalde
webpagina's  of het  zoeken  in  bepaalde  zoektiiachiiies zoals Googic of Altavista. Ook op deze
iiiaterie wordt iii hoofilstlik 7 itigegaan.

UNDEIZINCLUSIVE
De president van TIA verklaart in het Huis van Atgevaardigden dat de bestiande versie van
de technische standaard op veel fronten is aangepast am de verwachtingen van de federale
opsporiligfilistatities,  inaar  dat  11   interceptiefuncties niet opgetioiiien  zijii  iii  de  industrie-
statidaard.817 De federale opsporingsilistalities inelieli dat het traditionele evenwicht tussen
opsporing en privacy iti het nadeel van het eerstgenoetiide belang verstoord wordt als de
standaard geen extra interceptiefimcties optieeint. FBI en DOJ besluiten 0111 deze reden een
pinich  list  op te stellen waarin  zeven  vali  de  11   ititerceptiefuncties  tertig  te  viliden  zijn  die
volgetis de opsporiligsinstanties alsnog opgenometi zouden moeten worden in de teclitiische
stalidaard:18 De FBI en DOJ nietien dat er gezoclit dient te worden iiaar equivalenten: wat
iii de vaste telefonieonigeving aan bel(status)inf-oniiatie voor opsporingsdiensten bescliikbaar
was, moet iii de uiterst geavaticeerde telecoinnizmicatieonigeving overeeilkonistig beschik-
baar blijven ofworden:

'Acting pursuant to pen register orders, law enforcement traditiotially has acquired all
dialing input by the intercept subject and other signaling inforniation relevant to deter-
i11it"ling the status of a call. This inforniation included certain tones (e.g., call waiting) mid
signaling information (e.g., the subject's pressing of the flash hook) indicating (1) call
 ·aiting,  (2)  the  placing  of a  party on  hold,  (3)  a  conference  call,  or (4) transfer  of a  call.
B>· acquiritig such dialitig and signaling inforniation, lar,· enforcenient could identit the
final destination of a call, mid in nian\· instances who wi·as a party to a call at any given
time. Modern telecoiniminication techiiolog· no longer relies on dialed digits as the ex-
elusive nieans of processing, establishing, controlling,  .uid 111aintaining calls. Other signal-
iiig is switch based or network-based atid occurs at the carrier's central office or elsewhere
iii the nen\·ork. The broid definition of"call-identifying inforniation" in CALEA is de-
signed  to  ensure,  inter  alia,  that  lar,·  entorcenient has access  to the sanie  kind  of call  proc-
essing siglialing intoniiation to which it always had aCCess through the use of pen registers.
B>· defining "call identiting inforniation- as "inforniation that identifies the origin,

"direction, destination, or temiination of each cominuilication, Congress demonstrated
mi iiitent to pro,·ide lau· enforcement „·ith nieaningful inforniatioti that ,\·ould enable it
to  understatid  the  stams of the  call  and  identih· the parties connected  to  the call  through-

,819olit the entire call, liot jilst the fact that a call „·as illitiated or completed.

81- Flatligal 1 1997.
818     Before  the   Federal  Cotillinttlicatioils   Conmiissioii,   hi   the  Matter  of Establishnient  of "Iechilical  l.lequire-

tiietits mid Swidards for Telecotillillillicatioils Carrier Assistance Capabilities U,ider the Cotilniuilications
Assistatice  for  Law  Etiforcenietit  Act,-/ouit A·titioit  For· Expedital Rilk·,ik,ki,W,  Federal  Bureati  of Investigatioti
mid Deparnlielit oflitstice, March 27, 1998, raadpleegba:jr op
<http://„7,71·.askcalea.tier/docs/98(1327.pdf>

819  FCC 1998 (11), p. 35
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Volgens de opsporiligsilistanties illoet het voor de opsporingsdiensten niogelijk blijven de
roitte en stattis van telefoongesprekken tratisparalit te houden voor opsporingsdoeleitiden. Iii
het bijzonder dient toegankelijk te blijvm: 1) alle - door het object vati onderzoek - inge-
voerde diali, ig- en sis,iali,w-activiteiten via extra belfincties, (2) ilitomiatie waantit blijkt of
het object van onderzoek deehieemt aan een telefonische vergadering, op waclit gezet wordt
of uit  een telefonische vergadering stapt  en  daaniiee  aflia:ikt,  eli  tot  slot,  (3)  itifoniiatie  over
otidernonien belpogiligen. De drie genoeinde hoofddoelstellitigen inoeten het niogeluk
maken dat modeme belfitticties als telefonische doorschakeling (call forwarding, call transfer,
call redirection), wisselgesprek (flash-hook)820 en telefonische vergadering (telephone coilfe-
rence) trailsparalit blijven voor opsporingsdietisten. Indien een vati de getioenide belfuncties
door eeti eitidgebntiker geactiveerd wordt, dietit het voor de opsporingsitistanties niogelijk
te blijven de gehele tratismissieroute te blijven overzien. Zelfs indien nieer dali twee coni-
timnicatiepartliers actief zijii of- een telefoongesprek via nieerdere netwerken of diensteii
afgewikkeld wordt. 0iii de geliele tratistixissieroitte iii beeld te krijgen dienen de opspo-
ritigsinstanties bovendieii over de achterliggende signalen te bescliikken die ontstaaii iii het
geval de bijzondere belfitticties higeschakeld worden door de eitidgebruiker. Doel hiervati is
het achterlialen en identificeren vati de uiteitidelijke eitidbesteinining vati een telefoonge-
sprek. Er dient iii zulke gevallen nieer verzatneld te worden dati de oorsprotikelijke belsig-
ilalen die bij het intoetseti of draaien vali aanslitittituillners ontstaaii. Zoals opgeinerkt
wensen opsporingdietisten over infoniiatie over ondertionien belpogitigen te bescliikken.
Over de relevantie van deze gegevells wordt het volgelide opgetiierkt:

'When a call attetiipt is sent to or froni a subscriber's sen·ice, it produces nem·ork-getier-
ated  signals  such  as  ritigitig, busy signals,  or  a  call  waiting signal.(...) Signaling inf-ornia-
tion generated br call atteiiipts has both investigaton· mid evidentiary sigtlificance for lm·
eilforcetiietit.  For exaliiple,  criniinals nia\' use ringing signals as a „a>· of coii,eving pre-
arranged tiiessages to each other rrithout ha,·itig to etigage iii direct comrrsations o\-er
the photie S\·Steill. ,821

De opsporiligsdiensten zijii vali inening dat zij op basis van CALEA gerechtigd zijn aller-
hande invoergegevens en siglialen te onderscheppen. Vereist is wel dat deze gegevers of
sigiialen tiaar alle redelijkheid disponibel zijii voor teleconinizzilicatieaatibieders eli de ver-
keersgegevens toezien op illtomiatie over de afkotiist, roitterilig, bestenuiiitig of be6itidiging
van telecolilliltillicatie.

5.5.4    Beslissing FCC

Uiteindelijk dient de FCC Uitslititsel te geven over de betwiste reikwijdte vati de door de
indi,striepartners voorgestelde technische statidaard J-STD-025. Wordt niet de voorgestelde
statidaard voldaan aati voorgeschreveti liieewerkplichten of overschrijdt de standaard het
juridische plafond  vati  CALEA?  In  de  zogeheten Furtlier Notice of Proposed Rulemaking
(FNPRM) verschafi de FCC enigszitis duidelijkheid over de juridische Statits vati de Avec

82('   A  cotilliion ilse  of the  flash-hook  is  in  the doniestic  'call waiting'  feature.  A ne\,·  call  cotiies  iIi \while  the
called party  is  holditig a cotiversatioii.  histead of producing a busy sig,lal,  the  new caller hears riligilig, mid
the called party hears a special 'beep' rotie. If he or she diooses, the called party cati depress the hook-switch
on tile telephone briefl,·, sending a flash hook. The original caller is pit oii hold. mid the new caller gets
through. Repeated flash-hooks will m·ap between die two callers.

(Bron: <http://www.indusnialparaier.coni/definitions/flash-hook.hmi>).
821  FCC 1998 (ID. P. 45.
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betwiste onderdelen uit de standaard en de voorgestelde p,litch list-onderdelell van de FBI:-"-
De 'voorlopige conclusies' uit dit rapport blijken slotconclusies te zijn, omdat iii een later

823

FCC-rapport de voorlopige conclusies zonder veel bonibarie overgenoinen worden.

LOCATIEGEGEVENS
De geografische positie van een 1110biele tele 0011 kati op verschillende iiianieren vastgesteld
wordeti. Zo kan de plaats van een 111obiel eindapparaat bepaald worden door gebruikliiaking
vati bestaande figuren uit het niobiele telefoonnetwerk (network based location technology).
Naast plaatsbepaling door het 1110biele telefoonnetwerk kan de positie v;Iii een inobiele
telefoon vastgesteld worden door het niobiele toestel zelf (handset based location techno-
logy).  Ook  kati de positie  van een niobiel  eindapparaat achterliaald worden  door  de  twee
genoenide    technieken   niet   elkaar   te conibineren (hybride location technology).   Uit   de
praktijk volgt dat er ten aanzien van plaatsbepaling door het mobiele telefoonnetwerk twee
onderliggende niethoden van plaatsbepaling bestaan. De meest eenvoudige niethode van
plaatsbepaling is de  Cell of Origin-niethode. De andere uiterst geavanceerde metho(le van
plaatsbepaling is Celvergelijking:24 De FCC dient zich eind jaren negentig uit te laten over
de toelaatbaarheid van niobiele plaatsbepaling. Het FCC konit saniengevat tot de slotsoni
dat locatiegegevens onder het begrip call ident#l,i,tg 1, fon,iatioi, vallen wanneer deze locatiege-

gevens voortvloeien uit de plagitsbepalingtechniek Cell of Origin en uit concrete belsituaties
dan wel belpogingen. Uit de volgende passage volgt waaroni locatiegegevens onder het
CALEA-begrip call identgriltg illfonilatioli vallen:

'We tentatively conclude that location information is call-identi8'ing inforniation under
CALEA. The Act states that call-identifying information is 'dialing or signaling infornia-
don that identifies the origin, direction, destination, or terniination of each conmiunica-
tion generated or received  by a subscriber by niemis  of an)'  equipnient,  facility, or service

of a teleconitiiunications carrier.' We believe (...), that location inforniation identifies the
'origin' or 'destination' ofa conimunication and thus is covered by CALEA.,825

De FCC tiierkt op dat het iii de vaste telefoononigeving altijd inogelijk is geweest de locatie
van een vast telefoontoestel te achterhalen onidat het daar;ian gekoppelde telefoonnuiilliier
iiorliialiter correspondeert illet een bepaald aanshiitadres. Laatstgenoenid adres is bekend bij
het telefoonbedrijfwaardoor de bestanden aan elkaar gekoppeld kiumen worden en locatie-
gegevens daantit volgen.826 Indien geoordeeld zoii worden dat locatiegegevens niet onder de

vleilgels van het CALEA-begrip vallen, dan houdt dit gezichtspiint volgens de FCC een
inperking van de bestaande opsporingsniethoden in, terwijl CALEA juist tot doel heeft het

822   Before the Federal Cotimiunications Coniniission,  In  the Matter of Conmituiications Assistaiice for Law
Entorcenient Act, Ftirtlier Notice of Proposed  Ritle,iwki,tg, CC Docket No. 97-213, Noveniber 5, 1998, p.26,
raadpleegbaar op  <http://w\\·w.fcc.gov/Buream/Conmion_Carrier/Notices/1998/fcc98282.pdf>.

823 FCC 1999.
824 A.H.H Snjits & I.M. Kooptiians, 'Mobiele plaatsbepaling, het afluisteren voorbij?', Ne,ler/,inils_/,tristetibl,1,1,

2(*)2, afl. 38, p. 1888-1895.
825     FCC  1998  (VD
826 Telefoonbedrijven beheren een database (Loop Maintenance Operating System; LMOS) niet daarin

opgetionien relefooillituimiers eti bubehorende aansluitadressen. De 'Loop' wordt over het algenieen ilit-
gelegd als het gedeelte van de teletooillijn. dat loopt ran de aaligeslotene (Custonier) naar een switch ili de
telefooticentmle (Central Office). hi de relefooiicelimle kan de telefoonlijn rerbondeti worden kan met
andere telefoonlijnen. Ook opsporingsitistmities beschikken over een database waarniee vaste telefoon-
mwmiers gekoppeld kuimen wordeti aan geregistreerde aanstuitadressen. Hier wordt gedoeld op de E911
Database. Voor nieer ition,2atie o\·er laatstgenoenide databatik \„ordt verwezen ilaar
<http://w ·w.it·ltercontlection.bellsouth.com/guides/e911/haill/gewcgf)01/cS_1.hoil>.
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bestaande opsporiligsarsenaal iii tact te houden. De FCC tlierkt overigetis nog wel op dat
draagwijdte van de locatieparatneter en de daaruit voortvloeiende ilauwkeurigheid en
toepasselijklieid vati plitatsbepalitiginfomiatie troebel is:

'We note, hor·ever, that the location feature as it currently appears iii J-STI)-025 is zin-
clear. Iii particular, rve note that this feattire refers  to  the  identification  of the  location  of a
subject's 'niobile terniinal', but does not specificall\· state 1,hether it is the precise location
ofthe mobile tenninal or halidset that is intetided, or siniply the locatioti oftlie cell site to
i,-hich the teniiinal or handset is connected. Also unstated iii J-STD-025 is \1 hether coti-
tinuous location tracking is intended to be provided, or 011|y the location at the beginnitig
and  temiination  of the  call.(...)  In  vie„·  of the  abo,·e  analysis,  \\·e  tentatirel>·  affinii  that
location infoniiation shotild be construed to ipieali cell site iiltortiiatioii at the beginning
and ternihiation of a call. (.. .) Finally, \\'e tentatively conclude that location inforniation is
reasonably available to te|econiniunications carriers, because this technical reqrtirement

,82 ·as developed by industr\· aiid is included in the interitii statidard.

Hoewel de FCC van oordeel is dat mobiele locatiegegevens onder het wetsbegrip ccill
idi·,itg)'i,W i,#omiatioii vallen, koppelt de conitizissie daaraan wel eeti beperkitig. Locatiegege-
vens valleti slechts onder het genoenide wetsbegrip indien deze ontstaan bij de afwikkelitig
vati telefoongesprekketi of belpogitigen.  Plizatsbepaliligilltoniiatie illag dus ziitsluitelid verza-
nield wordeii Bidien zich een concrete belsitilatie voordoet. Op deze 111aliier wordt voor-

komen dat eeti inobiel eiiidapparaat oingetoverd wordt tot een zitiver plaatsbepalingappa-
raat, een peilbaken dat onafliankelijk van teleconlnitinicatie(pogingen) informatie over de
locatie van een mobiele telefoon en daaniiee veetal over een emdgebruiker verschaft. Niet
alle plaatsbepalitiggegevens niogeti dits opgevraagd worden. De FCC tiieent dat louter
globale celitifoniiatie verzaliield 111ag worden. Deze celgegevetis zijn tioodzakelijk voor de
afwikkeling vati 111obiele telefoongesprekken en worden bijgevolg bedrij Ginatig geregi-
streerd door telefoonbedrijven. Dit laatste houdt iii dat de plaatsbepalingfittictie een vast
tietwerkonderdeel van een niobiel netwerk vonnt. Globale celitifortiiatie wordt niet behulp
van de zogeheten Cell of Origiti-inethode verwerkt.828 Locatiegegevens die voortvloeien itit
dc COO methode iliogen volgens de conitiiissie gevorderd worden door opsporingsitistati-
ties ilidieti er sprake is van een belsituatie. De hier bedoelde globale celgegevetis staaii
tegelijkertijd  het dichtst bu  de  traditionele vonii vati plaatsbepaling welke reeds jaren plaats-
vilidt bij vaste telefonie. De globale celgegeveiis voniien iii dit opzicht de jitridisch-teclitii-
sche eqitivalenteii vali plaatsbepalilig bij vaste teletotiie, zo overweegt de FCC. Het enige
verschil is dat er bij vaste telet-onie gegeveiis gekoppeld dieneti te worden (inuiunergegevetis
2111 abotitieegegeveiis) en, dat iii het geval mobiele telefoongesprekketi minmiergegevetis
autoniatisch correspondereti inet een bepaalde cel billneti het inobiele telefootitietwerk. 0117
deze reden wordt de locatietiinctie toegelaten door de FCC.

82-  FCC 1998 (VI), p. 27.
828  In de VS wordrdeze techiliek tereils gebruikt ,·oor 911-senices. De volgendeonischrijrilig van de plaats-

bepalitigtechniek COO is treffetid: 'For COO positiollitig, die locatioll of the base Statioil is ascertailied mid
considered  to  be  the  locatioti  of die caller.  COO  is a variable  mid  tiot  a very precise locator;  dependilig on
the tiutiiber ofbase stations in the search area, acairacy tim,· be as close as r,·ithin one hiuidred nieters of the
target  (in mi  Li*ail  area)  or  as  far off as  thirn· kilonieters  awa,· 60111  the target where base  stations  are  less

detisely concetitrated. For this reason, when precision is iniportant COO is often used iti conjunctioti with
sotiie other rechtiology, such as the Global Positionitig System (GPS) or Tinie of Arri\·al (TOA). Although
COO positiotiing is not as precise as other niethods, it offers iniique adratitages: it cati ren· quickl>· identifi·
the location (generall,· in abo,it tliree secotids) mid does not require eqi,iptiietit or tiem,ork tipgrades, which
makes it easily deploi ed to existing a,stomer bases.'

(Bron: <http://searchniobileconiptiting.techtarget.coni>).
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Maar hoe verhoudt deze mogelijkheid zich met CALEA? De meewerkplicht uit artikel
2602 CALEA 829 bevat een claziszile die het opsporingsgericlit verzaliieleii vali locatiege-
gevens niogelijkerwijs verbiedt. Ik doel hier op de volgende clazisi,le:

il telecoll,1,1,1„icatio,ts canier sit,111 elist,re tli,it its eqi,ip,ne,lt, filcilities, or sen,ices diat prot,ide ,1 a,sto,lier or

stiliscliber itith  tile  ability  to  origilt,lte,  temtittate,  or  direa  coimmmic,itiolis  .ire  c,lp,111!e  of  (...)  (2)  expe,li-
tiolls|y iSolittillg mill ilt,lblilig tile got,ent,lie,lt, p,l,S,litilt to .1 (01,rt order or otlier 1,111511 iltit|torizatioil, to LICCess
c,ill-iclet,tifyi,ig i,!fon,tatio,1 tltilt is  ,·e,uoil,ibly .wail,ible to tile c,inier--  (A)(...)
(B) iii a 1,t,tit,ter t|,ilt (11|01,5 it to be Asociated 11'itli tlie co,mmi,lialtio,1 to 1,4,ic|, it pell.ti,is. excilit t|,dt, 1,4tli
reg,ird  to  i, fon,1.ltio,1 ,le,plired  solely  ptiA,i,ntt  to  tile  initl,olity for pell  registers  .1,Id  trap  '111,1  trace  tiet•ices  (ils
difi,ied i,1 sectio,1  3127 of title  18,  Uitited States  Code), stid, c,111-i,le,itifyi,ig i,!fon,i,ttio,i sli,111 1,ot i,achide
,1, ly  i,tfon,1„tio,i  tli,it m.ly disclose tlie pl,ysic,il locittio,1  of tlie sitbscriber (except to tile extelit tliat tile locittioit

830m,ty be cletentii,ie,1-frotti the telep|ioite iumil,er);

De FCC is van oordeel dat deze clausule het verzaliieleii van inobiele en tegelijkertijd
toekonistige plaatsbepalinginfortnatie met iti de weg staat. De teclitiiek van het printen heefi
tot het gevolg dat er niet uitsluiteiid telefoonniniliners verzatiield worden, inaar iii voorko-
niende gevallen tegelijkertud infortilatie over de toekonistige fysieke locatie van een eilidap-

paraat. Locatiegegevens inogen altijd en overal verzanield worden voor zover locatiegege-
vens itit de salnenstellitig van telefooiumtilliiers gedestilleerd kittitieii worden eii niet
gepaard gaat niet de inzet van geavanceerde verzaiiielteclmieken. Deze vonn van gegevens-
verzameling wordt gezien als bijvangst. In het geval toekonistige locatiegegevens inet
geavanceerde (print)teclinieken verzatneld worden en niet autoniatisch itit de opbouw van
1111111111ers volgen, zal er volgens de FCC een afzonderlijke grondstag gevonden dietien te
worden voor het verzatnelen van locatiegegevens. De printbepalingen schieten in dergelijke
sibiaties in ieder geval te kort, want deze zijii uitsluitend bedoeld voor het verzainelen vati

nununergegevens:
'With respect to CALEA's express statenient that 'with regard to infoniiation solely pur-
suant to the authority for pen registers and trap and trace devices,... call-identifying in-
forniation  shall  not  iticlude any inforniation  that niay disclose the phr'sical  location  of the
subscriber (expect to the extent that the location may be detemiined fonii the telephone
number),' we agree  ·ith DOJ/FBI that this provision does not exclude location infornia-

tion froni the categon· of 'call-identif>ing infortiiation: but simpl)' illiposes upon la -
enforcetiient an authorization requirement different from that niinitiially necessar\' for lise
ofpen registers and trap and trace devices.,831

DIGITALE PAKKETJES
Wat betreft de probleniatiek rondoin het opvragen van digitale pakkeges ovenveegt de
FCC  alleen  dat er privacyrisico's bestaaii.  De  conuiiissie  verbiiidt  aan  deze  constateritig nog
geeii jitridiscli statidpimt. Nader onderzoek zal af ewacht dienen te worden alvorens con-
cltisies gedaaii kuntieii wordeii op het gebied vati pakketgeschakelde technologie:

'(...) u·e observe that CALEA reqllires telecoiliniunications carriers £O profide illf-Oniia-
tion to the LEA [Law Enforcement Administrationl 'iii a matter that protects... the pri-

829  Artikel 47 U.S.C. § 1{.*12.
8'ki CALEA 1994.
831 FCC   1999,   p.   22.   Zie   voor   deze   probleniatiek   teveils Utiited States District  Coitrt. Southern District  of

New  York,  Iii  Re Applicatio,1 of the  Umred  States  of Ainerica for ati Order for Disclositre  of Teleconi-
tiumicatiotis Records atid Authorizing the Use ofa Pell Register and Trap and Trace, Opinioti mid Order,

03 Mag. 1763.
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vacy and sectirit\· ofcommitilications... not authorized to be intercepted.' This mandate
  ould seeiii to be violated  if the carrier \rere to gire the LEA both call-identiRitig iii-
foniiation and call content itlfoniiation rrhen oilly die fortiier  ·ere atithorized. Under
those circunistances, the LEA,r ould be receiving call content itdoniiation \rithozit hav-
ing tile requisite authorization. (...) The record before us. however, is not sufficientlr de-
veloped to szipport a proposal of anj· partici,lar CALEA technical reqi,ireiiients For
packet-tiiode teleconitiiuilications. Additiotial anal>·sis is needed. (. . .) We do not beliere
that the record suflicientlb addresses packet technologies and the problmis that thq· niay
preseiit for CALEA purposes. While it is premantre to itiipose my partictilar technical re-
quirenients for packet-niode telecotilinuilications at this tillie, it is appropriate to ask for a
E111 range of cotimietit on this issue. ,832

Niettegenstaande de erkende privacyrisico's wordt de lionli voor het oppragen vali digitale
pakketjes iliet opgeschort iii afu·achting vali nadere otiderzoeksresitltaten. Het lijkt er op dat
de FCC geen opsporingsrisico's wenst te nemen eli de teleconuiiunicatieaatibieders alvast
verpliclit worden de tionn in afwachtilig van definitieve uitkomsten lia te leveti. Mocht
definitiet- onderzoek in het voordeel vati opsporend Ainerika uitvallen, dati is er iii de
tusseilliggende periode geen schade opgelopeii. Hier wordt liet opsporingsbelang 011111isketi-
baar boven privacybelmigen geplaatst.

PUNCH LIST MMS
De FCC is van mening dat het voor de federate opsporingsdiensten 1110gelijk illoet blijveti
telefootigesprekketi iii allerlei opzichten te killitieii blijven 111011itoreti. Zo inoet het voor de
opsporiligsalitoriteiteti 1110gelijk zijn, 0111 iii het geval eeii telefotiische vergaderitig tlissell
diverse eitidgebntikers gehoudeii wordt, zowel de illhotid vati het 111eerlij11en-gesprek als
itihoudloze tralisinissiegegevens die daarbij ontstaati voor opsporiligsoiiderzoek te verzaizie-
len. Het parool luidt daarbij, dat er op de een ofatidere wuze gebmik gemaakt wordt van de
netwerkfaciliteiteii  die een telefoonbedrijf aan de eitidgebmiker -  tegen wie de opsporiligs-
bevoegdheid higezet wordt - in de vonii van eeti extra dienst aatibiedt. Dit hoeft overigens
niet  in  te houden  dat  de  betreffende  eitidgebrltiker  zelfactief deellieenit  aaii de gesprekken.
Voldoende is dat het telefootigesprek via zijn netwerkverbiliditig afgewikkeld wordt, onge-
acht zijn netwerkstatus. Bij eeti telefonische vergadering kan de eilidgebntiker al lang af e-
haakt zijn, tenvijl de overige cotillutinicatiepartners het gesprek, illet behulp van eerstge-
noeinde netwerkverbitiding voortzetten. Over de strekking van de soort verkeersgegevens
die opgevraagd kiintieti wordeti en de strati,orderlijke relevalitie ervall inerkt de FCC liet
volgende op:

'Tllis  iteni  also  invohrs  features  designed  to  aid  a  LEA  iii  the  interceptioti  ot-conference
calls. This featzire „·ould perniit the LEA to recei\'e froni the teleconiniullications carrier
messages identihilig the parties to a conversation at all tinies. The party hold niessage
would be prow·ided  ·henever one or tiiore parties are placed on hold. The party join
11iessage would report the addition of a party to ati active call or the reactiration of a held
call. The party drop  niessage    odd report u·hen any parn· to  a call  is released or discon-
nects  md  the  call  continues  with  m·o  or more other parties.  ( . . . ) We tentati\'ely conclude
that  pam· hold/join/drop  information  falls within CALEA's defitution  of"call-identiRitig
inforniation" because it is "sigiialing infoniiation that identifies the origiti. direction, des-
tination, or teniiitlation of each cotilliiunication generated or received" br· the Slibject.
For exatiiple,  part,· join infomiation appears  to  identify the origin of a coiiuiiunication;

832  FCC 1998 84, P. 31.
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part)· drop, the terniination of a conuiiunication; and part>· hold,  the tetiiporan· origin,
xmporary teniiitiation,  or  re-direction  of a  coniiiiunication.  This  capabilin· also  appears
to be necessan· to enable the LEA to isolate call-identiRing and content inf-orniation be-
cause, „ithout it. the LEA  -ould be unable to detemime „-ho is talking to z\·hom, alid.
niore accuratel\., to focits on the st,bject's role in the con„ersation. Further, b\· isolatitig
the call identifiing infonnation in this nianner, the LEA can ascertain atid isolate third
parties \\ ho are tiot prin· to the conuiizinicatiotis involving the subject, thereb, hirtheri,ig
the illinililization concept. '833

Boveiidien is de FCC van tiienitig dat de opsporingdietisten iii staat nioeteii zijn te achter-
lialeii van welke geactiveerde belfiuictie de eindgebntiker daadwerkelijk gebruik illaakt.
Bellillicties als telefonisclie doorschakeling, wisselgesprek en teletonische vergaderilig 1110e-
ten volledig doorzichtig bluven voor opsporingsdiensten. De gehele tralisiiiissieroute tiioet
van begin- tot eiiidstation iii beeld gebracht ki1171ien worden door de telefooiibedrijven. De
coininissie is van niening dat alle - door het object van onderzoek - via extra beltimcties
ingevoerde dialing 'u,d se,tal,11&-activiteiten onder het wetsbegrip call-ide,itgyi,ig i,fomiation
vallen.  Hieronder  valt  ook  informatie waaruit blijkt ofhet object van onderzoek  deelneeint
Aan een telefonische vergaderilig, op waclit gezet wordt of itit een telefonische vergadering

stapt en daarniee afhaakt:
'This capability \ ·odd perniit the LEA to be infornied z,·hen a subject usitig the facilities
under surveillance uses services such as call fom-arding, call waiting, call hold, and three-
way calling. Doj/FBI requests this infomiation for each commuilication initiated b)· the
subject. This capability  -ould require the teleconiniunications carrier to deliver a 11iessage

to the LEA, infoniling the LEA that the subject has invoked a feature 1, liich would place

a  party  on hold, transfer  a call, fon,·ard  a  call, or add/reniove a party  to  a  call.(...)  We
tentatively conclude that subject-initiated dialing and signaling information fits \Iithin the
definition of call-identifying information contained in section  102(2) of CALEA.  For ex-
miiple, call-forwarding signaling intomiation identifies the direction and destination of a
call, and call-„ aiting signaling ititomiation identifies the origin atid terniination of each
c o 111111 lini cati o i l .

,834

Bovendien laintien gegevens over otidernonien belpogitigen onder het wetsbegrip vallen eii
kali cell eventliele notificatieplicht daaraan gekoppeld worden. Deze infonilatie wordt over
het  algemeen  aaligeduid  met  de  teniieti  iii-ba,id-signali,W  eli  olit of ba,id siriali,W.835 De terni

belpogingeti moet overigens iii deze context niet ill te strikt worden getionien. Ook be-
kendniaking van het feit dat een beller een voicemailbericht lieeft achtergelaten op een
bepaald telefooilapparaat of infonnatie over technische verbinditigsfouten valt tevens onder
de notificatieplicht:

'We believe that certain n·pes of iii-band and out-of-band signaling inforniation, such as
notification that a voice iiiail tizessage has beeii recei,ed by a sitbject, cotistitutes call-
identifying  itdoniiation under CALEA. Nevertheless, there  mar  also be other  t\-pes  of iii-

833
FCC 1998 (VI), p. 38-40.

834  FCC 1998 (VI), p. 45.
835 OL,t-of-balid siglialing: mi,· trailstilissioti techliolog,· m which sigilating is separare 60,11 tlie data beulg

trailsiziitted. Out-of-balid signaling tises one or niore channe6 fore 0 anstiiitting data er voice cotimittnica-
tiolls mid one special our-of-bmid chmitiel for perfortiiing sigi aling fiuictiotis sitch as establishing and termi-
tiatitig the conuiitulicatioil litik, cotitrollitig flow, or trallsniimilg error it foni ation. The opposite of out-of-
bmid is iii-bmid, hi i,·hich sig aling ii foniLatioti is setit over the saliie chaluiel as the data/\·oice trataillission.
(Bron: <http://www.com·ergentitidia.com/0.asp>)
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band mid out-of-band signaling infoniiation that „-ould constitute call contetit itlfomia-
ti011 atid thus \\ould raise questions as to under \\-hat autliorin· they should be provided to
the LEA. However, for purposes  of- this proceeding,  \re do  tiot address  sitch  qziestions  of-
u·hether or n·hat n·pe of-authorization LEAs „·ould need to access such illforniation. This
is up to the judicial branch. Unless necessar\· to establish technical standards under
CALEA's safe harbor, it is not ozir intention to specificall>· decide r·hether certaiti n·pes of
in-batid or ozit-of-batid Siglialitig is either call cotite,it or call-idetitit\ing infoniiation
since CALEA requires that carriers have the ability to provide access to both. We request
coniment  on what types of iii-band  and  out-of-band signaling should constitlite a techni-
cal requirenient necessary to meet the assistance capability requirenients emisioned by
Section  103. ,836

5.5.5 Rechterlijke beslissing

De Uilited States Telecom Association (USTA) is het niet eetis met de conclusies vali de
FCC over plaatsbepaling vali niobiele telefoons eli de extra belfinicties en stapt ilaar de

83-rechter. Het gerechtshof uit het district Colitinbia  kotiit  tot  een  aatital opvalletide reclits-
overweguigen.
De USTA is vali nienitig is dat plaatsbepalingitu-omiatie en de itifortiiatie die volgt uit de
extra belfillicties geen wettelijke basis hebben. CALEA legititneert volgens de USTA uit-
slititend tot het vorderen van bedrij niatig opgeslagen vaste telefoonnutiliners eli aboilliee-
gegevens of tot elektronisch onderzoek (real-time collectie) van vaste telefooillizitilliiers via
de inzet van prititapparateii. Alleen deze vormeti van gegevensverzanielitig vallen onder het
begrip call-idei,ti/jitig i,#bn,iatio,1 eii bijbeliorende ineewerkplicht. 0111 deze wetiliterpretatie
op eeii detigdeluke wijze te kitillien bealitwoordeti past het gereclitshof de zogeheteli

838Chevrotistappen    uit gelijktiainige rechtszaak toe:
'We ask first 'w hether Congress has directly spoken to the precise question at issue.'  If it
has,  'tliat  is  the  etid  of the  niatter;  for the  court,  as  i ell  as  the  agency,  tiiust  gir·e effect to
the  unatiibiguotislr expressed iiitent of Congress.'  If rr e  find  the statzite silent or aliibigzi-
ous Nkh respect  to the precise qziestioii  it issite, „·e proceed  to the second  step  of Cher--
ron mialysis, askitig '  hetlier the agenc\·'s misr\·er is based on a pertiiissible construction of
the statute. ,839

Op basis van de getioeinde inetliode vali wetiliterpretatie konit het gereclitshof tot de
volgetide rechtsoverwegitig onitrent de aard eti strekkitig vaii het wetsbegrip call-idei,tffyilig
i,tfon,tation:

'Begintiing Ir ith  Chei-ron  step one,    e  thitik it clear that sectioii 102(2) does not  'unatii-
biguoush·' ansii·er 'the precise qtiestion at issue': Is 'call-identifying infortiiation' limited to
telephone mitiibers? To begin ;,ith, had Congress intended to so limit 'call-identifying
infortiiation,' it could have done so expresslj' by using the tertii 'telephone nutiiber' as it
did ill both sections 103(a)(2) atid 207(a)(1)(C) ofCALEA. See 47 U.S.C. s 1002(a)(2); 18
U.S.C. s 2703(c)(1)(C). 'Where Congress includes particular language in one section of a
statute  but  oniits  it in another section  of the smie  Act,  it  is  generally  presiniied  that  Con-
gress acts intentionally and purposely in the disparate iticlusion or exclusion.' CALEA's
definition of'cal]-identifring infomiation.' nioreorer, refers not just to  'dialing...  infor-

836  FCC 1998 (VD, P. 4142.
83- United States Court of Appeals, Er the District ofColittiibia Cirillit, No. 99-1442. August  15,200().
838    Chevron  U.S.A.  hic.  v.  Natural  Resources  Defense  Council,  Inc.,  467 U.S.  837  (1984).
839   United States Court ofAppeals, for the District of Coliniibia Ciratit, No. 99-1442, August  15,2000.
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marion,' but also to 'signaling irlfomiation,' leading its to believe that Congress lilay well
ha,·e intended the definition to cover something more than just the 'dialing...  infomia-
tion    conver·ed b, telephone nutiibers.   Finall>·,  section 103(a) (2) ofCALEA provides that
when infortiiatioii is sought pitrsitatit to a pen register or trap and trace order, 'call-iden-
tifi'ilig information shall not include 2113· infoniiation that nia\ disclose the ph\·sical loca-
tion of- the subscriber (except to the extent  that the locatioti iii:n· be detemiliied  60111  the
telephone liuniber).' As the Conitiiission observed, Coiigress „·otild hire had tio need to
add this liniitation it- -call-idetitifying inforniatioti referred 0111)' to telephone lizilll-
bers. ,840

Het gereclitsliof overweegt dat bovelistaande overwegilig 11iet autoniatisch inliozidt de
conclusies vali de FCC tell aatizien vali de tratisparalitie van extra belfiuicties en plaatsbepa-
litiginfortiiatie bij mobiele telefoongesprekketi overeitid kitimen blijveti. Integendeel, het
rechtscollege is van niening dat de gevolgtrekkingen vati de conunissie inet betrekking tot
de extra belfuncties niet het prodtict van rijpe bergadslagilig zijn:

'It is well-established that an agency niust cogetitly explain  ·hy it has exercised its discre-
tion iii a given mmner and that explanation niust be sufficietit to emble us to coliclude
that  the  [agencr·'s  actionl  was  the  product of reasoned decision niaking.  (...) The Coiii-
niission's deteniiination that CALEA requires carriers to iniplenient the  (.. .) punch list
itenis fails this  test. The Commission  asserted  that each of the challenged  punch  list capa-
bilities is required by CALEA becatise each requires carriers to niake available 'call-iden-
tifiing information.' but it never explained--not in the Order and not ill its brief--the ba-
sis   for  this   conclusion.    ( . . . )   Because   it   has   not,   „·e   cannot   tell   whether  the   punch   list
capability requirements are 'the product ofreasoned decision making.,841

Het rechtscollege heeft in het bijzonder moeite met de mitzie betekenis die het FCC toe-
dicht  aati  de  bestanddeleti  ollki,1,   tem,inatio,1,   directioil  en  desti, lation:

'Nor\·here in the record did the Cotimiission explain how the key stabitary temis - on-
gin, direction, destitiatioii,  and terniitration - can cover the z,ide variety of inR,rtilation
required  b.r· the putich  list.  For example,  the Conmiission uses 'origin' of 1 cotilliiuilica-
tioti to mean not oilly the telephone nuiiiber ofati incoming call, but also a tone ilidicat-
ing that a new call is waiting. Adding the waiting call to create a three-,r·ay call is yet an-
other origiti.

,842

Het gereclitshof beslist dat de pinich list-ondenverpen ilog iliet voldoetide toegeliclit,
gemotiveerd of technisch uitgewerkt zijn door de FCC. De cotiltilissie wordt uitgetiodigd
iti eell nader rapport de door het gerechtshof geconstateerde gebreken te herstellen eii de
gestelde deadlitie vati 30 septeniber 2001 wat betrefi de pititch list-ite,lis op te schitiven tiaar
een later tijdstip. Over de probletiiatiek rondoni gegevensverzanieling van digitale pakkeges
wordt door het gerechtshof niets noenienswaardig overwogeti.  Het hof nieent wel dat de
FCC de privacyrisico's wat betreft digitale pakkeges goed afgewogen heeft en daaroni onder
nicer TIA aatigespoord heeft aativzilletid otiderzoek liierover te verrichten. Resultaten
dienen hierover nog 4ewacht te worden. De deadline voor deze vortii van gegevensver-

zanieling is door de FCC opgeschoven naar 20 september 2001, wat volgens het gerechtshof
een periode itihoitdt w,arbintien tiaar alle redelijkheid door telecoimiunicatieaatibieders
voldaan kati worden 3211 de betreffende interceptiefunctie uit de technische statidaard

840 1,iellt.

841  United States Cotirt ofAppeals, For the District of Colimibia Ciratit, No. 99-1442, Augilst 15, 2.000.
842 /Liellt.
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Het gerechtshof kaii zich vinden in wat door de FCC bepaald is over de voorgestelde
locatieparanieter.  Het hot- is van oordeel dat de goedkeuring van de voorgestelde locatiepa-
rameter door de FCC naar alle redelijkheid is gebetird en de beslissing bovendien afdoende
geniotiveerd  is door genoenide instantie. hilioudelijk  zit het gerechtshof op dezelfde lijii als
de FCC wat onder illeer ilit onderstaande passage blijkt:

'Ill particillar. section   103(a) (2) prm·ides  that *,iith regard to inf-onliation 7cquired solel>
pursuant to the authorit>· for pen registers  .uid  trap and trace devices...  call-identiliing
infomiation shall not iticlude any infomiation that ma\' disclose the ph\·sicil location of
the subscriber (except to the extetit that the location illa\' be deteniiined froni the tele-
phone miniber).'  47  U.S.C. s 1002(a)(2).  As  \re  note  abo,·e,  the  Conmiission  read  this
provision to iniply that location infommtion falls within the  definitioii of call-identihing
information. Section   103(a) (2), the Coi11111issioii   ruled,   "sinipl>·   iinposes   upon   lau    en-
forcenient an authorization requirenient different fronl that minitiially necessan' for use of
pen registers and trap and trace de\-ices." (.  .) As the Conuiiission explained, ho ·ever, if
"call-identifying infonnation- did not incltide location illforniation, this provision would
ha\'e no tinction. In reaching this conclusion, the Coniniission ,ras siniply folio\\-ing the
\\ell-accepted  principle  of statitton·  colistruction  that  reqi,ires  even·  pro,isioii  of a  statute
to be giveii e*ct."  (...) Not oill\· did the Coniniission elticidate the textual basis f-or in-
terpretitig "call-identif>ilig iliforniation" to incl,ide locatioti itiomiatioti, but it also ex-
plained  ho,1  that result coniports I,ith CALEA's  goal  of preser,'ing the  sanie szin·eillatice
capabilities that la„- enforcement agencies had in POTS (plain old telephone sen·ice). '[I]n
the Fireline en\'iromiient,' the Cotilliiission explained, 171- enforcetiient agencies 'have
getierally been able to obtaiti location inforniation rozitinel\· froill the telephone niuiiber
because the telephone liziniber Lisitalh· corresponds  ith location.' 111 the ii·ireless e11,·i-
rotiiiietit,  "the equiwalent  location  iilfoniiation-  is  "the  locatioti  of-the cell sites to ir·liich
the niobile temiitial or handset is connected at the begintling alid at the temiination of
the call." Accorditiglb·, the Commission concluded, "[plrovision ofthis particular location
itiforniation does not appear to expand or ditiiinish lm- etiorcetiient's stirreillatice

,843authorin· under prior laIT· applicable to the Irireline e11,·ironnient.

Met de  beslissing vati  het  gerechtshof wordt de  locatieparanieter defitiitief in de technische
statidaard geliatidhaafd. De slotconclusie luidt dat locatiegegevens onder de vleugels van het
begrip [,711-idl·iltifyi,ig i,ifon„Litio,1 valleii. Een prititbevoegdheid iiiag echter niet ingezet
wordeii oni toekonistige locatiegegevens te verzatiieleti. Deze bevoegdheid is uitslititend
ontworpen voor het verzaliielen van vaste (en tegelijkertijd toekotiistige) telefootinitiimiers.
Voor het verzaineleti  van toekonistige telefooilnunliners geldt een relatief lage onderzoeks-
drempel: een recliterlijk bevel (court order) is voldoende voor de inzet vali dit opsporings-
middel. Daarbij zal aangetoond dieneti te worden dat de ilizet van het prilitapparaat naar alle
waarschijnlijklieid inionilatie verzamelt die relevant is voor liet lopende opsporingsonder-
zoek. Het is toegestaan 0111 telefoonlititillners te koppelen aan corresponderetide abonnee-
gegevetis of uit de synthese vati telefoonlititiliners locatiegegevens te destilleren. Zolang
locatiegegevells hieruit voortvloeien is er geen afzonderlijke grondslag vereist en gebetirt er
niets onrechtniatig. Een zwaardere juridische basis lijkt evetiwel nodig te zijn 0111 doelgericlit
locatiegegevens van niobiele telefoons lilet technische apparaten te verzanielen. Wat deze
basis moet zijn wordt helaas met aangegeven. Naar alle waarschijnlijklieid zal een traditioneel
zoekiligsbevel (search warrant) de toepassingsvoorwaarde gaati vonnen.

843 Ullited States Colirt ofAppeals,  For the District ot-Cohuiibia Circilit, No. 99-1442, Azigzist  15,2(NX).
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Er bestaat iliniiddels ineer jurisprudentie  over de probleniatiek rondoin 1110biele plaatsbepa-
litig, 111 bestapt er tiog altijd geeii algenieeti stalidputit.844 Privacyorganisatie EFF is vati
inetiilig dat er in het geval er toekoitistige locatiegegeveiis verzaineld worden illet behulp
vali geavaticeerde (prilit)teclinieken, al snel gesproketi dient te worden van tracki, w dei,ices en
dat iii dergelijke gevallen de prititbepalingeti te kort schieten en er bij gebreke aaii altertia-
tieve grondslagen uitgeweken dient te wordeti naar de algemetie en niet de ineeste waar-
borgen oiziklede seatch mid seiziin·-constructie."45 hi tegenstelling tot de overlieid izieent de
privacyorgatiisatie dat artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (d) geeti grondslag voor de verza-
illelilig vall toekoinstige locatiegegevei is von jit. Wil justitie toekoinstige locatiegegevetis
verzaiiieleti, daii zal er aa11 de grondwettelijke probable cause statidaard voldaan dieneti te
worden. Deze wordt uitgewerkt in artikel 41 Fed.R..Cr.P. 846

844 Zie bijvoorbeeld Unked States District Colirt, Eastern District of New York, In the Matter ofati Applica-
tioii of the Uidted States  for aui Order (1)  Audiorizitig tile  Use of a Peti Register aiid  a Trap atid Trace
Device  :uid  (2)  Atitliorizilig  Release  of Subscriber  hdoniiation  atid/or  Cell  Site  hdomiatioti.  Cetitral  Islip,
New York, August 25,2005. Iii deze zaak overweegt raadsheer Jaiiies Oretatein:
66

. where a carrier's assistance to law ell rcellielit is ordered on the basis of sotiiediing less thali probable

catse,  such  assistatice  nitist  not  itichide  disclosure  of a subscriber's  phifical  location.'1 De raadsheer over-
u·eegt tiog wel dat er ni de federale reclitspraak geen eenduidig mitwoord te vuideii is op de vr:lag welke

grondslag voor niobiele plaatsbepaling niogelijkerwijs geldt. Zie overeenkotiistig voonioenide uitspraak
United States District COLIrt. Southern District of Texas, Holistoll Divisioii, In Re Applicatioti for Peii
Register mid Trap/Trace Device with Cell Site Location Authority, Magistrate No. H-05-357M, 14 Oct.
2(*13. Raadpleegbaar op
<http://www.niindtilly.org/Techtiolog>·/2005/Cell-Site-Locatioti-Snrith14oct05.hmi>.
Iii deze zaak wordt het volgetide door de rechter over\vogen
"Another portion of ECPA's Title  I concenis niobile tracking devices. P.L. 99-508, Title  I,  §  108(a),  1(10
Smt.  1858 (Oct. 21,  1986)  (codified at  18 U.S.C.  § 3117). The purpose of this provision was tiarrow:  to
ai,thorize monitoritig of tracking devices which lila·mo,·e across district lines. 18 U.S.C. § 3117(a). The
ECPA was not uitetided to aff6ct die legal statidard for the iss,imice oforders mithorizing tliese devices. See
H.R. Rep. 99-647, at 6() (1986). A Rule 41 probable cattse warratit was (and is) the statidard proceditre tor
aitthorizing the ilistallation and use of 111obile trackilig devices." Zie echter ook United States  District
Cotirt, Southern District of New York. hi Re Applicatioti ofthe Utiited States ofAtiierica for ati Order for
Disclosure of Telecotiriittilications Records mid Atithorizilig the Use of a Pen Register alid Trap mid trace,
Deceniber 20,2005. Rechter Gorensteiti overweegt ni deze zaak dat Celitlfonilatie uitsh,itend beschikbaar
is ioor politiediensten iti her ge,·al eeti gesprek afgewikkeld wordt ell otildat locatiegegevelis slechts .1 rotigh
cstinwte itiholide,1. is zodatiige trtickitig toegestaan onder het Vierde Atiiendenient: 'The ittomiatioti does
tiot pro,ide a 'virtlial niap' of the liser'S location. The nioniiation does not pinpoitit a tiser's locatioti within
a  bitilditig.  Instead.  it 010, identifies a nearby  cell  tower  alid,  for  soine  carriers,  a  120-degree  face  of that
tower. These towers can be up to 10 or tiiore miles apart in rural areas and tilay be zip to a half-niile or
1110re apart even in urban areas. Moreover, the data is prosided only ill the event the user happens to make
or receii·e a telephone call. Thits, anlictis's reference to trackilig devices and the cases coilsiderilig this
technolog>'  is  tiot  on  poilit.   (.. .)  The  governtite,it  does  not  seek  to  itistall  the 'trackilig device':  the
itidividual has chose,i to cain· a device alid to penizit Milisnlission of id infoniiation to a third party. the
carrier.  As  the  Supretize Cotirt has  held  iii  the  context of telephone  nutiibers captured 1,3· a pen register,  the
provision of itifomiation to a third party does not iliiplicate  die  Fourth Anietidnietit.'
Voor tiieer itifortikatie raadpleeg <http://www.tivid.liscourts.gov/cotirtwel)/pdf/DO2NYSC/05-
1 )7429.PDF>  eii <http://„-ww.efforg/legal/cases/USA_ _PeliR.egister/celltracking..deilial.pdf>.

843  Zie <http://www.egorg/legal/cases/USA_,·_PetiRegister/celln·acking-EFFletter.pdf>.
846    <Http://www.law.coniell.edu/miles/frcniip/Ritle41.hnii>.
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5.6 The Patriot Act 200184

5.6.1    Onderzoek van inhoudloze gegevens

Op deze plaats wordt onderzocht wat voor soort veratideritigeti de Patriot Act 48 teweeg
brengt voor het strafvorderlijk onderzoek vaii verkeersgegevens. Net als CALEA, vitiden er
wijzigitigen plaats bituien het opslagreginie ell het stroniende gegevensregiliie.

5.6.2 Opgeslagen klant- en verkeersgegevens

Onder de Patriot Act wordt artikel 18 U.S.C. § 2703 otiderdeel (c)(2) ingrijpend gewijzigd.
Deze wijziging is al genoeind iii paragraaf 5.5.1. niaar wordt op deze plaats ilader toegelicht.
Het wetsartikel bepaalt na wijziging door de Patriot Act vanaf 2001 het volgende:

B,isic Stilise,iber 1, foniiatioii Listed iii 18 U.S.C. 5 2703(c)(2)
(A)  11,1,„e;  (B)  ild,iress:  (C)  local ail,110,1  distinice  teleplio,te co,niectio,1  records.  or  recorils  of sessio,i  ti,ties  a,id
clitratioits:  (D)  le,igtli  of sen,ice  (i,id,1,litig st,irt ditte)  4111(1  types  of sen,ice  titilized ,  (E)  telel,1,0,te or i,istnuite,it
mmiber or otlier stibscriber inimber or ide,itity. iticltillitig 'lity te,tipor,irily .lssigiwil,iettivrk utitiress: mid {F)
tited,is ,1,1,1 sot,rce of P,tyl,le,itfor st,di sen,ice (i,iclitdi,ig atty cre,lit c,mi or I,mile (icco,1,11 11,1,111,er)

Uit de gewijzigde tekst van artikel 18 U.S.C. § 2703 otiderdeel (c)(2) volgt dat het begrip
basic sit/,smbe, infon,tatioi, in verschillende opzicliten vernlinid en aaligepast is aaii het 1110-
derne en uiterst geavanceerde infoniiatie- eli coillinunicatietijdperk waarbij het Internet eeli
grote rol speelt. Onder de nieziwe wet wordt het voortaan 1110gelijk 0111 creditkaartnimiliiers
op  te vrageti ok- alidere wijzen vati betalitig door eitidgebruikers eii wordt het 111ogelijk oni
log- ei i sessiegegevens niet betrekking tot Internetverkeer bij Intemetproviders op te vrage11.

Ten aatizien vati deze verruitiiitig wordt het volgende opgenierkt:
'Prior to  the  aliiendiiietits  iii  Section 210 ofthe Act, however,  the list of records that  in-
restigators cozild obtaiti „·ith a szibpoexia did not include certain records (such as credit
card miniber or other tomi of- payment for the conmiuilication ser\ice) relevalit to
detenilitung a aistomer's trlie identity. Iii niatiy cases, users register „ith Internet sen·ice
pro\*iders zising E se tiatiies. In order to hold these individiials responsible for criiidnal acts
cotiimitted online, the niethod ot- pabpliient is ali esseiitial 111eails of deterniitlitig true

84 Otiderhavige  paragraaf is  niede  tot  stalid  gekonien  niiddels  raadplegilig  rati  de  volgetide  literatlitir:  A.E.
Orr, 'Marking Canifrore's Territor>·: Rethilikilig Pen Registers oii the hiteniet', Afirhw,1,1 Teleco,itim ituaiti-
oits mid Ted#iolon, Lm, Rei,teip, 2001-2(X)2, 8 Mich. Teleconuii. & Tech. L. Rev. 219; J· McCIhitick ,
'Web-Stirfilig m Chilly Waters: How the Patriot Act's Atiiendnients To the Peti Register Statute Bitrdeli
Freedoni  of Inquir>·',  Atitenrati  U,Ii'imit),./otmwi of Gcticler,  Soacil  A,hi),,11,d  the  Lm'.  2005,   13  Atii.  UJ
Getider Soc.  Pol'>·  &  L.  353; Fernando  A.  Bohorqi,ez,Jr..  'Challeilges to Challetiging the  Patriot Act, Lini-
its oil Judicial Review and a Proposal for Reform'. Ncti, York Skite B,tr-/01'nial, February, 2005,77-FEB
N.Y.  St.  BJ.  24; J.B.  Conie>·,  'Fighting Terroristli And  Presening Civil Liberties', Uitimity of Ridit,lotld
Lut, Ret'icti,-/Miti,10'. 2006,40 U. Rich. L. Rev. 403; Em·iti Chemerinsky, 'The Foitiston Siefkin Lecture,
Civil Liberties alid the War on Terroris,ii,  11'Nishbt,ni Lm,Jmmicd, 2005, 45 Washbitrn LJ·  1; J.C. Sniith,'
The USA Patriot Act:  Violating Reasonable  Expectations  of Privacy  Protected  by  the  Fourth  Aniendnient
rrithozit Advalicitig Natioilal Seairity', Non/i Ctrolitia Lut, Ret,ic:4 2003, 82 N.C. L. Rev. 412
De  \·olgetide  ititenietbroinien zy,1 ten  behoe\·e  vati de  torstatidkotiwig vati deze paragraaf geraadpleegd:

<http://In\Ir·.epic.org/privacy/terroristil/usapatriot/> eli
<http://www.tisdoj.gov/criminal/c>·bercrilne/searchilig.hmil>.

848 P.L. 107-56, October 26, 2001, 115 Stat 272, Utdtitig mid Stretigthenitig Atiierica tn- Providitig Appropri-
ate Tools Reqi,ired to hitercept atid Obsmict Terroristii Act of2001, raadpleegbaar op

<http://tie\,s.findlaw.coni/a111/docs/terrorisni/hr3162.pdf>.
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idetitin·. Moreover, nialir of the dehilitioiis iii section 2703 (c) Ir ere  techtiology-specific.
relatilig priinarily to telephone (01111111111icatio1is. For exaniple, the list ilicluded 'local alid
long dist.rice telephone toll billitig records'. but did not include parallel teniis for coni-
tiiutiications 011 coniputer net\\·orks, such as 'records of session tinle and durations'. Sinii-
larly, the prewioits list allo\\rd the gorenlizient to use a subpoena to obtain the clistonier's
'telephone tizitiiber or other subscriber nittiiber or identitr', but did not defitie \\·hat that

,849plirase nieatit  in the context of hiteniet cotiimitilications.

Naast ititbreiding vati de lust vati identificeretide klmitgegevens wordt de lijst titet elikele
verkeersgegevens aatigevitld. Naast telefootunitiiniers beslaat het artikel vatiafde Patriot Act
tevens sessie- en loggevens die ontstaan bij de afwikkeling vati Ititenietconitintizicatie. Deze
verkeersgegevetis vornien in de ogen de vati Ainerikaaiise strafwetgever 'sleclits' basic sessio,1

cot„,ectio,i recot·ds £11 geenszins 11,0,·r e.rn·t,sit,e timisactio„-related reco,·ds zoals e-tnailadresseti bij
Ititenietverkeer. hi de context vati Iiltenletcoillillimicatie vallen (dylialiiische of statisclie)
IP-adressen onder de reikwijdte van het bewtiste wetsartikel, net als de miderwetse telefooii-
c.q. agilisluitlizinuiiers bij vaste teletoilie. Alle overige en nieer privacygevoelige verkeersge-

gevells vallen onder de spanwijdte vati artikel 18 U.S.C. § 2703 (c)(1). Onder dit vatigtietar-
tikel vallen Records or Otlier Iidonitatioit Pemimig to a Ctistoitier or Sitbscriber (en tevens basic
st,bscriber  i, ifon„ation).

5.6.3 Real-time verstrekking en stromende gegevensverzameling

PRINTEN OP HET WWW
Bituien het Anierikaguise reclit zijn telecoizitimiicatiepalibieders op grond vati de CALEA-
regels en de wijzigingen door de Patriot Act verplicht tot het iii real-titne elektrotiiscli
doorgeleiden  van verkeersgegevens tiaar de  tapkainers vali justitie. Het huidige artikel  1002
U.S.C. onderdeel (2) bepaalt nalnelijk:

(2) expe,litiot,sly isolatit,g mid e,1,11,litig tlie Co,·enm,elit to ilicess c.111-idelitihi,ig i,i,fon,1.itio,i tlicit is reaso-
milily Atitil,ible to tlte canier -
(A) befow. ditri,ig, or i,int,ecliately *r tile tral,sl,lissiot, of,1 ipire or elearo,tic co,11,11,11,imtio,i  (or .11 stich I,iter
tii,ie fis ,11,17 1,2 Liccept,ible to tile got,enmle,it).

Billizen de teleconununicatieotiigevilig kiinlieti verkeersgegevens ili veel gevallen slechts
direct iia de tratisinissie ervati ter beschikking gesteld worden aan opsporiligsinstatities ilidien
de betref nde gegevens elektronisch doorgestlizird worden. De Patriot Act niaakt duidelijk
dat deze bepaling niet uitslititend toeziet op telefoonaanbieders, maar op alle tratisporteurs
vali telecolimiunicatie. Binnen de Ititerlietomgevilig is het op basis van de Patriot Act valiaf
2001  111ogelijk dat justitie het berliclite Cartiivore-systeem koppelt aan een netwerk en een
bepaald gedeelte van het hiteniet besmiffeld. Het ititerceptiesysteem wordt veelal gekwalifi-
ceerd als stiiersysteem.  Onder de ECPA kati jlistitie al vanaf 1986 eigen prititapparaten (pen
registers) koppelen aa,1 telefooillietwerken teneitide ilitgaande telefooimillilniers te registre-
ren.

Vooraeaalide aaii de nieitwe alititerretir\vet is uitslititelid het priliten van telefooillituiliners
toegestam.  De prilitbevoegdlieid  is  onder de  ECPA 81  1986  in het leve11 geroepen en wordt
tiadien geregeld iii artikel 18 U.S.C. § 3121 tot eli illet § 3127. In dit boek is herlinldelijk
geconstateerd dat deze bepalingen 011111isketibaar toegespitst zun op de telefonieoingeving.

849  CCIPS 2001.
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De printbevoegdheid valt uiteen iii de verzatiieltizethoden pe,1 register en trcip mid trace det,ice.
Eerstgenoeind apparavt registreert alle ititgaande telefooilnunmiers vatiaf een bepaald tele-
foontoestel. Een trap mid trace-apparaat registreert alle telefoonniuilmers die op een bepaald
telefoontoestel binnenkomen. Op basis van de nieziwe wet wordt het niogelijk dat de
prititbevoegdheid toeziet op inhoudloze tralismissiegegevens die bij Intertietconuininicatie
ontstalll. Bovendien wordt real-titne verstrekking en stroniende gegevensverzanielitig
expliciet niogelijk getiiaakt.  Het niinisterie van jitstitie merkt over deze wettelijke versclizii-
vilig het volgende op:

'When Congress enacted the pen/trap statute in  1986, it could not anticipate the dratiiatic
expansion in electronic conmiunications that z\·ould occur in the tollowing fifteen years.
Thus, tlie stanite contained certaili laliguage that appeared to apph. to telephone Coillilill-

ilications and that did not unanibiguoush' enconipass conmitinications o\·er coziiputer
nenw·orks. Although nunierous courts across tlie countr>· have applied the peti/trap statute
to  conltiiunications on coniputer nenT'orks,  110  federal  district or appellate cozirt  has
explicitl  ruled on its propriet>'. (.. .) the miietidiiients clarifi· that orders for the installatioti
of peti register and trap and trace de\·ices illay obtam an\' non-content infortilation - all
dialitig, rot,ting, addressing, mid signalling inf-omiatioii - utilized in the processing alid
trallsillitting  of \\ire  and  electronic  cotilliizinications.

,850

Artikel 216 Vall de Patriot Act maakt het duidelijk dat opsporitigsdiensten de prititbevoegd-
heid biniien opetibare coniputernetwerketi 1110gen ilizetten om aldaar verkeersgegeveiis te
verzaizielen. Iii (lit verband kan gedacht worden aati verkeersgegevens zoals IP-adressen,
(protocol)poortinitimiers, To en Froni-itdoniiatie in een e-inail header, iiiaar niet de 011-
denverpsregel in dezelfde header vaii een e-111ailbericht.811 Laatstgetioeinde regel betreft
inhoud c.q. (coillinitnicatieve) itivoer, iiiaar zeker geeti itilioudloze tratistiiissiegegeveiis.
Naast de hitenietonigeving kan de prilitbevoegdheid toegepast wor(len bu 111obiele teleto-
nie. De Pen/Trap-statute wordt lilet de Patriot Act over de gehele liiiie aangepast aati de
huidige en ititerst geavanceerde ilifortiiatie- en cotilinunicatiesaliienleving. Zo wordt het uit
1986 daterende wetsbegrip call proressi,ig iii artikel 18 U.S.C. § 3121 onderdeel (c)(3) ge-
schrapt.  hi plaats daarvati wordt het zilisgedeelte thi· processi,W mid tratis,mtti,19 4 ii'ire mid
electroilic Miitilitilicatioils so as tiot to ilichide tile contelits of ,iny liliw or electrollic colitilittiliccitiolls
opgenotize:i. Bovendien worden  in hetzelfde artikel acliter het begrip dialing  de  bestandde-
len roittitig, adressi,W opgenoinen. Iii de artikelen 18 U.S.C. § 3123 onderdelen (b)(1.A) eti
(d)(2) eii 18 U.S.C. § 3124 onderdeel (b) wordt iii pla:Its van litte voortaan gesproketi vati
li,ic or othcrfacility.852 Volgens justitie vallen  otider alidere 1110biele  telefooillizinuners,  idetitifi-
cerende serietitmuners van niobiele telefootis, Ititeniet Accounts of e-mailadresseii, IP-
adressen, poortliunmiers van coiiipitters, conipitternetwerkadressen of soortgelijke mun-
nieriliformatie onder de reikwijdte van het toegevoegde begrip »ility.853 Uit de redactie van
liet gewijzigde artikel 18 U.S.C. § 3123 onderdeel (b)(1.C) volgt dat de printvorderitig niet
langer de locatie  van een bepaalde telefoonlijn  of atidere.»ility  hoeft  am  te  ditiden.  Daar-
naast verschaft liet gewijzigde artikel de niogelijklieid dat met toepassing van bepaalde
software verkeersgegevens worden verzameld voor opsporingsonderzoek. De nietiwe wet

85i1 CCIPS 20(11.

851  CCIPS 20(31.
852  H.R.3162, Uniting and Strengthenitig Anierica b,· Providilig Appropriate Tools Reqtiired to hitercept alid

Obsmict Terrorism Act of 2001 (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Seiiate), raadpleeg-
baar op < http://„717,·.epic.org/pm·aci·/terroristi /hr3162.hmil>.

851  CCIPS 2(*,1.
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spreekt iii dit opzicht vati attadwd or applied to the.»ility. Onder de ozide regelgevitig werd
alleeti gesproken vati attached, wat eeti tastbare (netwerk)verbiliditig betekende.

De Patriot Act inaakt het bovetidien 1110gelijk dat opsporingsdiensteii, niet behulp v:Iii eeti
rechterlijke liiachtiging, hun eigen prilitapparaten (DCS1000 olivel Caniivore) teclliiisch en
softwareniatig koppelen aan eeti openbaar hiternettietwerk vati eeti bepaalde telecolilmulli-
catieaatibieder. Koppelitig kati enkel plaatsvitiden itidien de betrokken telecointiitinicatie-
giant)ieder technisch niet in staat is de door de strafvorderlijke Aitoriteiten gewetiste verkeers-
gegevens uit de Internetoingeving te otittrekken voor opsporitigsotiderzoek. Artikel 216
Patriot Act stelt 81 zitlke (uitzoiiderlijke) gevallen wel een aantal vereisteii:

Iii tliese i,ifreqtte,it ccises. tile mileilihile,its iii sectioli 216 relitire the |all' e,®rce,lielit dge,lcy to prot,ide tile
folloiti,N i,ifonitatio,1 to tile cotirt tilicler se,1111,ithi,1 tllirty d,iys

( 1)  tlie iii(Nitity of the oBiers 11,|to i,ist,illecl t|te det•ice;

(2)  tlte d,ite ,ilid ti,Ite the det,ice 1,•,5 itistalled,,iccessed,,titcl trilitist,illed,
(3) tlie co,1.ligttratio,1 of tlte dei,ice at itistallatio,i a,id ility „,odificatiolts to titat coldig,tratio,I; a,id tile

854illfomintioii collected by tlie det,ice.

De hierboven vertiielde inforniatie dient bituien dertig dageti 112 de rechterlijke goedkeuritig
van de bijzotidere itistallatie verzegeld aan de betrokken rechtbatik te worden aatigebodeii.
Tot slot worden ook de definities vati de strafvorderlijke begrippeti pe, i register en trap mid
trace device verruitiid. Spraken de oude definities van de wetsbegrippen nog over a device,vitidi
records or decodes electronic or otlier illipillses itillidi idetitity t|le mmil,ers dialed or othenvise trails,liitted
mi the telepho,ie li,te, onder de nieuwe wet wordt voortaan gesproken van een a device or
process witicll records or decodes diali,ig, rotiti,tg, adressilig, a,id sigitalitig i,domiatioit. Door deze
wijzigilig is de defiliitie vati de bevoegdheid naast de traditionele telefoonoingeving oimiis-
kenbaar vall toepassing op inobiele telefonie en de Internetomgeving. De nieuwe wet stelt
opsporingsdiensteii iii staat 0111 diali,ls,  roitti,W, adressi,W, or sQI,ali,19 i,!fomwt,0,1 op het Intertiet

te verzanielen voor opsporingsonderzoek. De wet inaakt echter nergelis duidelijk welke
inforniatie 1111 precies oiider deze begrippen valt. Dat Intertietgegevens verzaineld inogen
worden is tiiet de nietiwe wet wel duidelijk gewordeti. Maar de vraag welke gegevens

binneti de Ititertietoingeving verzameld inogeti worden, eli op welke wijze gegeveiisverza-
tiielitig op het WWW 111ag plaatsviliden, blijft ook niet de Patriot Act en de opsointiiing
door jitstitie grotetideels onbeatitwoord.855 Het is onduidelijk hoe diep opsporingsdiensten
niogeti graveti op het Ititertiet. Iii welke illate 111Ogell autoriteiten het surigedrag vati Inter-
tietgebruikers volgen? Mogen opsporingsdiensten etikel liet IP-nitniiiier vati een bezoclite
homepage registreren of mogen ze tegelijkertijd IP-nuijitiiers gekoppeld aan eventuele
onderliggende surfgedragingen vati Ititernetgebmikers nionitoreii? Al deze vragen bluven
onbeatitwoord.

LANDELIJK PRINTEN
Onder traditionele regelgevilig koii een reclitbailk enkel de opsporingsgerichte installatie vati
een printapparaat bitineti het eigeti arrondissenient autoriseren. Uit de richtlijnen van justitie
volgt dat deze regel bi111ien de opsporitigspraktijk voor talloze problemeti heeft gezorgd
onidat iedere keer verschillende teleconmiuilicatieaalibieders benaderd dietiden te worden

854    CCIPS 2(lot.
855 Vergl. S.W. Demi, 'Goveniliietit Stin·eillalice of hiteniet Cotimiuriications: Peti Register atid Trap atid

Trace L:m· zinder the Patriot Act'. Tlil,uic./minhil 4 Ted„tokEY ,"id birlkmi,il Propeny, 2003. Tul. J Tech. &
hitell. Prop. 97.
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alvorens een bepaalde cotimiunicatie gevolgd kon worden. Oni het gehele traject iii beeld te
krijgen diende er vruchtbaar satiiengewerkt te worden met oBicieren van justitie uit andere
districten die op hiui betirt over rechterlijke machtigiligen uit lietzelfde district dielide te
beschikken. Om deze administratieve rompslonip te verniinderen wordt deze traditie
stopgezet. Onder de nieliwe wet hoeft een reclitsvorderitig tot ilistallatie vmi een pmitappa-
raat niet meer de naani van de betrokken teleconitimnicatiegatibieder te bevatten. Boven-

dien heeft een machtiging voortaaii landelijke werkitig. Artikel 18 U.S.C. § 3123 onderdeel
(a)(1) komt er na wijziging grotendeels als volgt uit te zien:

Upoit a,1 ,ipplicittioi, (. . .),  the co,irt s|1,111 eliter mi ex p,irte order mit|torizi,ig t|,e  itist,ill,itio,1 41,id tise of a peli
register or trilp ,11 ld  tr,ice det,ice ility:,4,ere Ii,it|Ii, 1 t|le Uilited  St,ttes,  g tlie coti,1 fi,ids tli,it  tlie ,ittonteyfor tile
Got,enmielit lias certifieti to tile cotirl that tile itifonitatio,1 likely to be obtailied by st,(11 itist,ill,itio,i ,11,d tise is
relet,mit to ,1,1 0, woi, IX i,11'estig,itio, 1.  Tile order, itpol, sen,ice of tile order, shall cipply to mly persmi or e,itity
propidi,ig wire or elearo,tic co,imiti,ticatioli sen,ice  ill  t|le  U,Iited  States li,|lose ilssistinice Iiwy facilit,ite tile
exeattioil  of tile order.  Wlle,lever sitcli alt order is sen,ed 0,1 ility perso,t or elitity tiot sped.flc,illy 11,1,11eil  ill tile
order, 111,011 irq, test of sticli perso,i or elitity, tlte cittonteyfor tlte  Got,ent,Ile,It or tail, eliforcettle,it or i, 11'estiect-
tive oBcer th,it is sen'uN tlle oriler shall pro,4,11 11,ritte,i or elearo,Iic certijic,ltio,i tlint tlie oriler dpplies to tlie
perso,i or eittity I,ei,w sen,ed.856

Uit de hieronder weergegeven passage wordt duidelijk welke gevolgen de wetswuziging
heeti voor de inzet van prititapparaten:

'For exaliiple, a federal prosecutor niar obtain an order to trace calls made to a telephone
r, thin the prosectitor's local district. The order applies not only to the local carrier sen'-
iiig that line, but also to other providers (sitch as lotig-distmice carriers uid regional carri-
ers iii other parts  of the  countr\*)  through  Ir hotii calls are placed  to the target telephone.

In soine circrinistatices, the im·estigators 111:n· have to ser\'e the order oii the first carrier in
the 0112111 alid receh'e from that carrier infomiation identif>·ing the cotii,minication's path
to cotive,· to the next carrier iii the chain. The investigator K,·ozild then serve the saliie
Colirt order on the next carrier. including the additional relevant connection itifoniiation
leanied fr0111 the first carrier; the second carrier,r ould then pro,·ide the coilliection iii-
fomiation in its possession for the cotiiiiizitiicatioti. The iii\'estigator \ ould repeat this
process until the order has been sen ed 011 the originatitig carrier \ -ho is able to idetitifi
the source ot the conmizinication.  (.. .)  The  .uiiendnients in Section 216 of the Act also
enipo,r·er courts to authorize the installation atid lise ofpen/trap devices in other districts.
Thris, for exaniple,  it- a  terrorisni or other criiiiinal itivestigation  based  in  Virginia  zincor-
ers a conspirator zising a phone or an hiternet account iii Nerr York, the Virgitlia cozirt
cali conipel cotiiniunications pro,·iders in Neff- York to assist iii\'estigators iii collectitig
inforniation under a Virginia pen/trap order. ,85-

5.7    Samenvatting en conclusies

Het strafvorderlijk onderzoek naar verkeersgegevens is latige tijd beperkt tot liet onderzoek
van vaste telefoonniinmiers. Dit heeli alles te iiiaken inet de eenvoudige iiirichting van de
toentlialige telecolimiunicatieonigevilig. Telefoonaatibieders iiiaken de dienst int en bieden
burgers vaste telefonie als dienst aan. Vaii convergentie en digitalisering is geen sprake. Het
openbare telefoonnet is eeti fiuictiegericht net dat qua vermogen en architectutir louter
geschikt is voor de afwikkeling vaii vaste en tegelijkertijd atialoge telefoongesprekken. Ook

856   Patriot Act 2(*}l
85-  CCIPS 24)(,1.
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liet huwelijk tlissell infoniiatieteclitiologie en coniniziliicatieteclitiologie zou tiog lang op
zicli lateii wachteii. Bituieii de rechtspraak wordt het onderzoek vati telefoonlizziiltiiers door
opsporitigsdiensteti bij gebrek aati specifieke regelgevilig lange tijd getoetst aati artikel 605
FCA. Het otiderzoek vati (bedrijfsiiiatig) opgeslagen telefooiltiuiillners heeti de rechtspraak
nilimier als een probleeni ervaren. Over het algeineeti wordt gesteld dat deze telefooilnizin-
niers door telefootiaatibieders verzanield wordeti voor factitreriligsdoeleiliden, het testen vall
netwerkonderdeleti of de bestrijditig vati fi-aude ofoneerbaar gedrag v:Iii eilidgebritikers. De
aboiuiees beseffeti of dietien te beseffen dat telefoonaatibieders over deze bedrijRgegevens
bescliikken. Opsporingsdiensten mogen profitereti van de bedrijfsniatige verwerking vali
tititilliiergegeveiis.
Het opsporiligsgericlit priliten vati nilintiiergegevetis aclit de rechtspraak een stuk proble-
niatischer. Iii Calpmi en Dow is bepaald dat het verzanielen vall nitilliliergegevens, illet
belitilp vati ilistallatie vati een prilitapparaat op het telefoonlietwerk, tiaast opetibaaniiakilig
van conitinitiicatie, ititerceptie vali cotimitinicatie, als bedoeld iii het tweede gedeelte van
artikel 605 FCA itihoudt. hi tegenstelling tot het eerste gedeelte vati genoenid artikel, bevat
het verbod uit tweede gedeelte geeti uitzotideriligen op het gestelde verbod. Het verbod op
iliterceptie en opetibaaniiakilig draagt bijgevolg een absolitut karakter eli geldt voor iedereen
die iliet onder het eerste gedeelte van artikel 605 FCA valt. Het verbod geldt eveiizeer voor
opsporitigsainbtellaren. En ook al verricht een opsporingsinstantie de interceptiehandeling
niet zelf, dati nog is het opsporingsgericht verzatnelen vati toekonistige nutillizergegevens via
de inzet van printapparaten niet geoorloofd en kati het iii hatideii gekregen bewijs iliet als
strafvorderlijk bewijs ter openbare tereclitzitting dietien. Bintieii de rechtspraak wordt tiog
wel ovenvogen dat de inzet vati een prititapparaat niogelijk nioet zijn indieti dit gebeurt
voor eigen bedrijGdoeleitiden. Hierdoor wordt het absolute karakter van het betreffende
artikel enigszins aangetast.

Iii 1968 treedt de 0111nibuswet ill werking. Ondanks liet feit dat deze nieuwe wet toeziet
op liet teclitiisch onderscheppen van draadgebonden en niondelinge conimunicatie leidt
deze wet ook tot een aantal verschitivingen op het terrein van het strafvorderlijk onderzoek
naar nimunergegevens. De strafivetgever heeft het wetsbegrip 'interceptie' ex artikel 18
U.S.C § 2510 (4) op een zodaiiige wijze onisclireven dat daaroiider enkel het teclmisch
onderscheppeti vati de tiienselijke steni valt. Hierdoor staat buiteii kijfdat het opsporingsge-
riclit priliteii van tititimiergegeveiis, waarbij heleiiiaal gee11 steilitlien opgevaligeti worden,
buiten de reikwijdte van de Onuiibliswet valt. Door het van kraclit worden van de Onuii-
buswet wordt de bestaande redactie vati artikel 605 FCA (tweede gedeelte) aaligepast om
daannee eventuele overlap inet het beschermingsreginie uit eerstgenoeinde wet te voorko-
nien. In dit verband spreekt artikel 605 FCA niet langer van 'elke conliziunicatie', iiitar
slechts vati 'radiocoinmunicatie: De 011111ibi1swet biedt uitsluitend bescherniing tegen het
otiderscheppen van inhoudgegevens en eist van opsporingsinstanties dat zij voldoen aan het
tioniiatieve aftapkader vortiigegeven iii de artikelen 18 U.S.C. §§ 2516-2518. Er zijn iti de
Onmibitswet geen regels opgenonien die burgers beschenizing bieden tegen het Opsporiligs-
gericht printen van telefoonnutimiers die het schrappen vati de rechtsbeschermilig tegell het
opsporingsgericht prititeti onder de FCA opvangen. Hierdoor lukt er een gat in de rechts-
beschenning te zijn ontstaan en lijkt de strafwetgever verzitinid te hebbeii een alteniatieve
beschertiiitigsregel tegeti het opsporingsgericlit prititen van vaste telefoonniu11111ers in het
leven te roepen.

Ill Lu,za wordt het opsporingsitistatities voor het eerst inogelijk geniaakt over prilitgegevens
te beschikketi. Voorwaarde is wel, dat het opsporingsgencht priliten tegelijkertijd niet een
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geplaatste tap nieelift. Door de rechter wordt overwogen dat iii zzilke (tap)sibiaties het
opsporingsgericht printen van 1111111111ergegevens geen enkele nieerwaarde bezit en ook gee11

extra bedreiging voor de privacy vorliit. Via deze achterdeur wordt het deannee inogeluk
geniaakt een tot dan toe bitmen de rechtspraak consequetit afgeketirde opsporingsinethode
toe te laten.

De rechtvaardigilig van de zelfstatidige ilizet van de prititbevoegdheid zal tiiet lang op zich
laten wachten. Deze wordt door de rechter een aantal jaren later gevonden iii regel 41  van
de Fed.R.CR.P. Wat opinerkelijk is, is het feit dat de reclitmatigheid van deze itigelezen
installatiebevoegdheid voor printapparaten nooit serieus betwist is bititien de reclitspraak.
Vanaf de jaren zeventig doet zich vooral de vraag voor ok- een telefoonbedrijt- verpliclit kan
worden  tot het vet:lenen van technische assistentie bu de ititvoering van eeti geplaatst of te
plaatsten printapparaat waarniee toekonistige gegevens buiten bedrijfstiiatig kader verzeineld
kuilnen worden. Onidat alle aandacht uitgaat naar de legale statlis van de actieve nieewerk-
plicht (als steziiibevoegdheid) wordt de vraag imar de rechniiatigheid vati het otiderzoek vaii
printgegevens tiiet nicer besproken.  Door het Anierikaalise Hooggerechtshof wordt ititein-
delijk overwogeii dat artikel 1651 (a) All Writs Act voldoende basis biedt voor een actieve
nieewerkpliclit. Op basis van dir wetsartikel kiulnen rechtbanken telefoonbedrijven dwingen
tot het technisch oiidersteimen van de plaatsing van een prilitapparaat op het eigen netwerk.
Het optienien van een specifieke steittibevoegdheid in de bestaaiide regelgeving is daartoe
volgeils het hoogste rechtscollege niet vereist.
Indieii een telefoonbedrijf door opsporingsilistanties aangespoord wordt tot actieve inede-
werkilig wordt het betrekende telefoonbedrijfbeperkt in het recht oni over zijii eigendoni-
illen (of personeel) te beschikkeii. Ter rechtvaardiging vati deze beperking wordt voorna-
nielijk aaligevoerd dat zonder deze niedewerking het strafvorderlijk onderzoek liaar ver-
keersgegevetis gefRistreerd kaii wordeti. Ketitielijk vortiit dit argtinietit de drijhieer van de
opsporiligspraktijk en de rechtspraak 0111, ondailks het volgens illij veelzeggeiide zwijgen vali
de strativetgever, regel 41 Fed.R.CR.P. in combinatie met artikel 1651 (a) All Writs Act op
een zodaizige wuze te interpreteren dat genoetiide bepalingen een eigentijdse rechtvaardi-
gitig voniien van de opsporingsgerichte inzet van printapparaten en de daaraan gekoppelde
111eewerkplicliten voor telefoonbedrijven tot het verleneii van techtiische bostand. Een
pleister op de woxiden vall telefoonbedrijven vortiit het feit dat de dite process- clausiile eeti
rechtbank verplicht vooraf infortiiatie iii te wintien over de toe te passen pruitteclmiek.
Daarbij dient  eeti telefootibedrijf gehoord te wordeti.
Met de ECPA wordt inteitidelijk de printbevoegdheid door de strafwetgever vastgelegd iii
de strahretgeving.  Voor het eerst bestaat er eeii nonnatief kader voor het printen val vaste
telefooilliumliiers en lijkt effectieve bescherniitig gerealiseerd te worden. Iii het geval van de
opsporingsgerichte plaatsing vali een peli register is de strafwetgever ervati ititgegaan dat de
opsporingsinstatities deze printhatidelingen grotendeels zelt-kiintien verrichten en de installa-
tie van deze apparaten voor het nierendeel zelf kittitien realiseren. Uit de redactie van de
bepalingen kati tevens 4eleid worden dat pe,1 registcs geen bedrijilapparaten zijn, niaar
toebehoren aan opsporingsilistanties. Iii het geval van de opsporingsgericlite inzet van eeii
tn  a,id tr<ice- apparaat is de redactie van de nieewerkplicht op een zodanige wijze geredi-
geerd dat ervan uitgegaan wordt dat de printliandelingen voor het grootste gedeelte (vati-
wege de complexiteit)  door de telefoonbedrijven zelf verricht dienen te worde11.  Uit de
wettelijke ECPA-definities van de twee printteclmieken volgt tot slot dat de bevoegdheden
enkel toezien op het priliten van telefooilinitillners bitmeti de (vaste) telefootionigeving. De
wettelijke basis van het opsporingsgericlit prititen voniit een rechterlijk bevel, waarbij aan-
getoond dient te worden dat de tituimiergegevens relevant zijii voor het lopetide opspo-
ringsonderzoek.
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Naast het stronieiide gegevetisregiiiie hebben de ECPA, CALEA eti Patriot Act gevolgeti
voor het opslagreginie. Vooral laatstgetioeizide wet heeft voor een verntiniing vaii het
opslagreginie gezorgd en het regiliie wat nieer al estetiid op de huidige intonizatie- eti
cotillintiiicatiesaineilleving, waariti Inteniet een grote rol speelt. Binnen het opslagreginie.
dat naar huidig reclit de artikelen 18 U.S.C. §§ 2701- 2712 U.S.C. beslaat, wordeii drie
soorten gegevens onderscheiden. Alliankelijk van de soort en (privacy)gevoeliglieid vali
gegevelis bestaan er regels c.q. procedures die het niogelijk iiiaketi dat justitie deze opgesla-
gen gegevens vordert of opvraagt bij teleconullitilicatieaalibieders. De Aliierikaanse stratwet-
gever onderscheidt bintien het opslagregitiie itilioudgegeveiis (ten behoeve van de afwikke-
ling vati e-inail opgeslageti conumitiicatiegegevens dati wel otiaflwikelijk van de tratisiiiissie
van   cotimitinicatie   opgeslageti   e-tiiailbericliteii),    basic   stibsaiber i,#onitatioil (limitatieve   op-
somining) en record or otlier i,fonitatioit pe,t,iinitig to a sitbscriber to or aistotiter of sticli sen,ice
(vangnetbepalitig).  Uit  de wettekst volgt  dat  liet  in het geval  van  de  twee  laatstgetioeinde
gegevetissoorten niet 0111 ililioudgegevens niag gaati. Naar hizidig recht vallen onder basit
sid,scnber i,#Dn,iatio,4 welke gegevens genoenid worden iti artikel 18 U.S.C § 2703 otiderdeel
(c)(2) U.S.C., allerhande identificerende klatitgegevens en enkele verkeersgegevens. Identifi-
cerende klantgegevens Vorlilell nal.111, adres, lengte van een ai enoinen dienst eii soort

diensteii, identificerende apparaatnimlniers (waaronder tijdelijk toegewezen IP-adres) en
infonilatie over wijze  eli  bron van betaling (wagronder  bank-  en  creditcardnuminers).  De
verkeersgegevens die onder deze bepaling vallen zijn lokale en interregionale connectiege-
gevens bij telefonie en sessiegegevezis eii looptijden bij Intemetverkeer. Naast basic stibscriber

1,®nitation vallen dus ook basic connectio,1 records onder de reikwijdte van artikel 18 U.S.C §
2703 onderdeel (c)(2) U.S.C. Artikel 18 U.S.C § 2703 onderdeel (c) (1) regelt het opvragell
van alle overige (verkeers)gegevens, niet zijnde inhoudgegevens. Deze gegevetis wordeti iii
artikel  18  U.S.C  § 2703 onderdeel  (c)(1)  aangeduid  als  a  record or  other  i,#on,tatio„  pe,Tai,Ii,W  to

a sitbsc,iber to  or aisto,iter of stick  scivice. Deze bepaling strekt  zich  in het bijzonder  uit over
mili,le tmnsactimial n·cords, verkeersgegevens die ontstaan bij Internetverkeer, inaar de bepaling
is eeti cittdi all-bepaling en ziet toe op allerhande verkeersgegevetis. Het inoet wel gam 0111
liistorische verkeersgegevens, gegevens over de afwikkeling vati telecotilinunicatie die
opgeslagen zijii door telecotillnunicatieaanbieders. Toekonistige locatiegegevens vallen hier
niet oiider.

CALEA heeft bovendien gevolgen voor het stroinende gegevensreginie. De strativetgever
introdticeert onder de nietiwe wet het wetsbegrip caU idellt#i,ilig i,#On,latioit. Aall dit begrip
wordt cell algeniene meewerkpliclit voor transporteurs gekoppeld. Deze is terug te vitiden
iti artikel 2602 onderdeel (a) (2) CALEA. Over de spanwijdte van het nietiwe wetsbegrip en
het daarniee sainenhangende toepassiligsgebied van de nieuwe ineewerkplicht heerst grote
onditidelijkheid en otienigheid, hoofdzakelijk tlissen opsporingsilistalities eii privacyorgani-
saties. Ditidelijk is dat de meewerkplicht de verplichting inhoudt om bepaalde verkeersgege-
vens ter beschikkilig te stellen aan opsporingsilistanties. De verplicliting oxiderscheidt histo-
rische bevraging, toekonistige bevraging en directe collectie (CALEA bezigt de terni i,iti,zedi-
ately  q#er  the  trmismissio,i). Onidat verkeersgegeveiis binnen de elektroiiische oillgevilig  ill  de
tiieeste gevallen slechts in real-time ter beschikking gesteld kwurn wordeii am opsporings-
instatities wiuitieer deze uihotidloze tratistiiissiegegevens elektronisch doorgegeven worden,
houdt de pliclit tot real-tiliie collectie iti de praktijk nieestentijds de plicht tot stro111ende

gegevetisverzanielitig in. Otiduidelijk is iii hoeverre CALEA daadwerketijk verplicht tot
stroniende gegevensverzatneling. Tevens is onduidelijk of deze plicht uitsluitend voor
telefooilaalibieders geldt. Pas otider de Patriot Act wordt duidelijk dat er een elektronische
doorgeefi'erpliclitilig bestaat en dat alle teleconumitiicatieaanbieders verplicht ktinlien
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worden tot het iii real-thiie elektronisch doorgeleideti van verkeersgegevens. Indieti aatibie-
ders technisch niet hi staat zijn de gewenste verkeersgegevetis elektronisch door te stureti
ilaar de tapkainers vati justitie, dan bepaalt de Patriot Act dat justitie eigen hiterceptie-
apparattiur niag koppeleii a:Iii het teleconunitilicatienetwerk of -dienst vali tratisporterirs. De
Patriot Act uit 2001 maakt dit tiiogelijk met artikel 216. Diverse prilitbepalitigeli worden
onder deze alititerrettrwet redactioneel agulgepast en wat nieer iii een teclmiekoizafiatikelijk
jasje gegoten. Onder de nieziwe wet wordt het dus 1110gelijk oni pilitapparaten bititen de
telefootioingevilig (sniffers iii Intenietcotitext) iii te zetten.

Onduidelijk is it,elke verkeersgegevens onder de nieewerkpliclit tlit CALEA valleti. Alleen
telefooilminullers en bel(status)gegevens die ontstaan bij de afuikkelitig vaii telefootiverkeer
ot- ook verkeersgegevens eti bel(stattis)gegevens buiteii de telefonieoingevitig? De overheid
legt de nieitwe  nieewerkplicht  extensief uit  eii  is  vati  nieiiing dat CALEA opsporitigsitistati-
ties iii staat stelt Ilaast vaste teletooninilimiers. atidere itihotidloze tratismissiegegevens bilitien
de telefootioingeving te verzanielen. Privacyorganisaties zijn daaretitegen vali 11ieniiig dat de
strafwetgever 111et CALEA geenszins beoogd hee# het bestaatide opsporitigsarfeiiaal uit te
breiden, niaar etikel het behoud Vall bestaande opsporitigsbevoegdheden veilig heeft willeii
stelleti. Hierdoor dient CALEA op een iliterst strikte wijze gelliterpreteerd te wordeti, wat
tot gevolg heeft dat uitsluitend viste teletooillitininiers uitgeprilit kulmell wordeti bilitien
het stroniende gegevetisregitne. De privacyorgatiisaties stelleii iii dit verbatid dat de ECPA-
definities en parleinentaire geschiedenis otidubbelzintiig iii de richtiiig vati de telefootionige-
ving wijzen. Deze veronderstellilig koint iziu juist voor.

CALEA vortiit slechts  eeii juridiscli  raaliiwerk een  draagt  de mitiister vali Jlistitie  Op  0111  tell
behoeve vaii de aftapbaarheid iii overleg te tredeii illet diverse telecotilintinicatiepartliers.
Op basis van dit overleg zal eeti techizische ititerceptiestaiidaard vastgesteld dienen te wordeti
door een daartoe geschikte orgaiiisatie. hi de Veretiigde Stateii worden de teclinische
(interceptie)standaarden  ontwikkeld   door  TIA  (Teleconitinniications Itidlistry Association).
De eerst otitwikkelde ititerceptiestandaard is de veel besproketi J-STD-025 stalidaard. Over
deze standaard heerst veel otienigheid. Opsporingsiiistaiities en privacyorganisaties hebbeti
eerst de FCC en vervolgetis de reclitbatik tot het intieinen vati eeti standpunt uitgetiodigd.
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Hoofdstuk 6

Strafvorderlijk telecommunicatieonderzoek vergeleken

6.1 Algeinene inleiding

Het is iiiijii bedoeling geweest de lezer te voorzien  vali  een  niili ot- nicer ititgewerkt gelieel
iiiet betrekkilig tot het strati,orderlijk onderzoek iii de Verenigde Stateii eii Nederlaiid,
zonder daarbij al tot een integrale vergel king te koiiieii. Desondailks zal de oplettende lezer

het al opgev7lle17 zijn: liet Anierika:uise recht bevat over het algetiieen iliterceptiewetten eli
jurisprlidentie overeenstetilliiend met het Nederlatidse reclit. Met enige reserve kati gezegd
wordeii dat beide laliden op het terrein van het onderzoek van telecoiilliizinicatie vergelijk-
bare juridische constructies, oplossingen of pendanten bevatten. Vaak zit tussell de totstand-
koiniiig vaii interceptieregels iii beide landen slechts eeii kort tijdsbestek. De wetten ilit de
twee onderzochte lalideti hebben een parallelle strekking, zijn voorzien van een analoge
opbouw  en  trachten  overeenkoiiistige  doeleitiden te realiseren  of dezelfile  rechtsbeliuigen  te
beschenneti.
Ten dele is deze cotistatering siinpel te verklaren. Reclit reageert of anticipeert Op 111avt-
schappelijke en technologische otitwikkelingeti. Vooral laatstgetioenide ontwikkelingen
hebben het strati,orderlijk otiderzoek van telecollullunicatie in beide latiden op cell verge-
lijkbaar tijdstip en op een aiialoge wijze beinvloed. Op deze plaats van het onderzoek zullen
beide reclitsstelsels op het terrein van iliterceptiezakeii vergeleketi worden. Voordat inge-
gaan wordt op de nieest elenientaire verwatitscliappen en discrepatities tussen beide inter-
ceptiestelsels komen een aantal onbeschreven diiiietisies van het strafvorderlijk onderzoek
van telecotimizinicatie gali bod eti worden een aalital otiderzoeksketizes verantwoord.

6.2 Telecombevoegdheden

In beide l:uiden bestaat het strakorderluk onderzoek vali telecotilinunkatie van oudslier uit
de bevoegdlieden opsporingsgericht tappen en het verzatiielen van inliozidloze transniissie-
gegevetis. Lagitstgenoenide gegeveiis worden iii ons latid over het algeineen aangeditid illet
het populairwetenschappelijke begrip verkeersgegevens. Met enige tenighoudendheid kati
gesteld wordeti dat het in 1994 ingevoerde wetsbegrip call-ide,itffri,ly i,#on,iatio,i de belatig-

rijkste Ainerikaanse pendmt vaii het begrip verkeersgegevens vonnt. Daarnaast regelt het
opslagreginie in het bijzonder basic stibsaiber i,#omiatio, i en record or other i,!fontiatio, i pemi, ii,w
to a stibsoilict. Beide gegevetisgroepeii worden geregeld iii artikel 18 U.S.C § 2703 onderdeel

(c).  Onder het begrip basic  stibsaiber  i,#811,iatioll vallen naast enkele  (wat ininder privacyge-

voelige) verkeersgegevens (basic co,t, imiot, records) uiteenlopende identificerende klantgege-
vells. Alle overige inhoudloze (verkeers)gegevens fallen onder record or other ii#onitatio,i
1,e,laitting to a stil,sclitier ex artikel 18 U.S.C § 2703 onderdeel (c)(1). Het gaat in artikel 18
U.S.C § 2703 onderdeel (c) telkens 0111 opgeslagen gegevens. Opgeslagen celgegevens
(globale locatiegegevens izit COO-niethode) vallen onder de spatiwijdte van dit wetsartikel,
illaar toekoiiistige celgegevens welke ontsta;iii door toepassing v;Iii geavanceerde

(print)technieketi vallen er iliet onder.

Naast telecoi111111111icatie en verkeersgegeveiis wordeti dus ook aboiuieegegevens tot de kerti
van het stratvorderlijk onderzoek van telecotinnunicatie gerekend. Laatstgeiioenide gegeveiis
zijn uiterst belangrijk voor opsporitigsdiensten eii vortiien dikwijls het vertrekpzint van het
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onderzoek vali telecotilintinicatie. Opsporingsdiensten dieneii ilimiers te weten bij welke
aatibieder(s) eitidgebruikers - tot wie het teleconinitulicatieonderzoek zich richt - kl:Int zull,
welke telecolilliziniicatiedietisten deze personen afieizien eti welke aanslititinuiuiiers ell/of
serienininiiers eindgebrtiikers vall teleconmitinicatie:latibieders respectievelijk fabrikaliteii
toegewezen hebben gekregen. Aboillieegegevens zijn in tegenstellitig tot teleconunitilicatie
en verkeersgegevetis geen dytiainische transniissiegegevens. Het zijn statische gegevetis die
onafhankelijk vati de tratisniissie vati telecoitununicatie of- pogingen daartoe bestaan.  IIi  otis
land is voor deze groep recentelijk de tertil 'gegevens over een gebruiker' (gebruikersgege-
vens) geititroduceerd:58 Atidere reel voorkoniende kwalificaties zijii identificerende gege-
vens of klantgegeveiis. hi de Verenigde Staten wordt iii relatie tot deze gegevensgroep zoals
betoogd de bititenwettelijke tertil basic stiliscriber i,#ontiatio,1 gebezigd, al vallen er teveris
enkele nlinder privacygevoelige verkeersgegevens onder (connectie- en sessiegegevens).

6.3     Betekenis en effectiviteit van onderzoek van telecommunicatie

Een uiterst belatigrijk aspect vali het onderzoek vati telecotizinimicatie dat iii dit boek tot 1111
toe tiiet aan de orde gekoinen is, is de betekenis en effectiviteit vati de otiderzochte verza-
nielbevoegdlieden billneii het strati,rocesrecht als zodanig. Hierdoor blijveti vele interessante
rechtsvragen onbeantwoord. Ik noeni er een paar. Hoeveel eli hoelatig wordt er (opspo-
ringsgericht) getapt iii Nederlatid? Staat dit, naar absolute cuters, iii verhouding met de
Verenigde  Staten  op  federaal niveati  dati  wel  statelijk  tiiveau,  of besta:iii er grote verschilleti
tlissell beide tapstelsels? Zijn de (inogelijke) verschillen te verklaren aan de haiid vati het
beschikbare arsenaal aan opsporingsbevoegdheden iii beide landen? Met andere woor(len,
bestaaii er alternatieve opsporingsnietlioden die het verschil (tot op zekere hoogte) in beide
latiden opvatigeti? Detik ill dit verband aati bevoegdheden als het direct allitisteren of- itifil-
tratie. Hoe is een evetitliele stijgilig of dalitig vall het aalital afkegeven taplasteii te verklareti?
Vitiden er iii beide landen veel veroordelingen plaats door de itizet vati de tapbevoegdlieid?
Dit is eeti vraag naar de effectiviteit vati het tappen. In het verlengde vati deze vraag kan de
vraag gesteld worden iti hoeveel zaken de inzet vati ititerceptiebevoegdheden (laadwerkelijk
bruikbare c.q. tactische intoniiatie oplevert. Neeint, 1111 de opsporingswaarde vali verkeers-
gegevens groeit. de opsporingsgericlite Mizet vati het strafvorderlijk otiderzoek van deze
gegevens een vlucht? En wat is de bewijswaarde of tactisclie waarde vaii laatstgetioeinde
gegevens? Beitivloedt de snelle opkotiist Vall verkeersgegevens eii de stijgitig van de opspo-
ringswaarde ervati de hoeveellieid geplaatste taps? Wordt er hierdoor ineer afgetapt, ofjuist
111ilider?

Wil ilieti een antwoord  op  deze  of eqitivalente  onderzoeksvragen  verkrijgen,  dati  is  aativul-
lende itifortiiatie en breder oiiderzoek onotitbeerlijk. Zo dient 111en iii ieder geval over
concrete interceptiecijfers rail beide latiden te beschikken. Voor de Verenigde Staten is dat
wat betreft het opsporingsgericht aftappen geen probleem. Iii de Verenigde Staten worden
112171elijk 06ci6le taprapporten periodiek uitgebracht waarin absolute tapcijfers van de
voorbije jaren terug te viliden zijn.859 De cofers laten onder atidere zien dat er in 2003 op
federaal niveati 578 keer een tapinachtiging werd verleend en er in 576 gevalleti deadwerke-

858   Katitmnikket, H 2001/02, 28059, nrs.  1-3.
859 De Otinlibits\\·et ilit 1968 rerplicht her adillitlistratiekalitoor \·ali de Aillerikamise rechtbaliken (AO) elk

jaar het aantal gerealiseerde taps te rapportereti aail her Congres eli daarbu onder nicer aaii te ge\·eii \·oor
welk strafbaar feit de tap ingezet is. Deze officiele taprapporten (Wiretap Reports) zijii raadpleegbaar op
<http://www.uscourts.goghbran·/wiretap.hoill>.
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lijk eeti tap op een teleconlinzinicatieverbilidilig gellistalleerd is.860 hi 2002 wareti er tiog
497   taptijaclitigingen   op   federaal  tiiveau  al egeveii.   Dit   is een stijging  van 16 proceiit.   Op
statelijk niveau werd er 864 keer een tapmachtiging ati:egeven. Een jaar daarvoor waren 861
taptiiachtigiligeti verleetid. Er wordt het nieeste getapt op mobiele telefoons. Uit het rapport
blijkt dat in 81 procelit van alle gevallen getapt wordt oni de ilihoud vall liiobiele telefoon-
gesprekken te acliterhalen. In 2002 was dat nog vier procent lager. hi 2003 was de getiiid-
delde dmir vali een geplaatste tap 29 dagen. Dit was hetzelf-de het jaar daarvoor. Er zijn ill
2003 1145 verlengingeii gevorderd en gekregen.  Dit  is  een  toeiialiie  van  29  procent  illet het

jaar 2002. De gemiddelde ditur vati een verletiging betreft net  ils het jaar daarvoor 29 dagen.
De langste tap voiid plaats in New York, waar eeti tap iii totaal 11 keer verletigd werd en er
bijgevolg ili totaal 341 dagen getapt was. Het betrofeen fratidezaak. De tap wordt het ineest
toegepast in drugs-, illoord- eii atpersingszaketi. Drugszaken bestrijken 77 procent vati het
totale aalital geplaatste taps. Uit het rapport volgt ook itiforniatie over kosteii. De gemid-
delde prijs van een geplaatste tap was in 2003 S71,625. De geniiddelde kostprijs van een tap

lag het jaar daarvoor oilgeveer  vijfprocent lager.

Iii 2003 werd na installatie van een federale tap de coniniunicatie vati geiinddeld 107 perso-

nen onderschept en votid er een gemiddeld aantal intercepties van 2931 plaats op een
afgetapte verbitiding. Het aantal bruikbare (in de zin v:iii belastende) iiitercepties bedraagt
daarbij roiid de 427, dat is bijna 20 procent. Uit liet taprapport volgt tot slot dat er naar
aglileiding van tapitifomiatie 3674 iixensen zijii opgepakt en daarvan 843 personen inteinde-
lijk zijn veroordeeld. Dat is bijna 23 procent. Deze cijfers bieden overigetis weinig inzicht in
de algehele effectiviteit van het opsporingsgericht aftappen. Uit de cijfers vioeit nanielijk niet
voort iii hoeveel gevallen de inzet van een tap daadwerkelijk geleid heeft tot opheldering
van het strafbare teit waarvoor de tap ingezet is. De tapcijfers laten slechts op indirecte wuze
de eli-ectiviteit van het tappen voor de opsporing als zodanig zien door het aiuital veroorde-
lingen dat uit de inzet vati het tappen volgt te noetilen. Ook de tactische 111eerwaarde van
liet tappen VOlgt iliet ondubbelzinnig uit de jaarlijkse taprapporten. Wat heeft de inzet voor
gevolgen voor de lange terniijii? Welke ititeressante keimisbagage levert een concrete tap
op? In welke iiiate profiteren alidere opsporingsnietlioden val, een geplaatste tip? Vragen die
ook na bestudering van de taprapporten onbeantwoord blijven. Hierdoor laat de daadwer-
kelijke opsporitigswaarde van de tapbevoegdheid zich niet uit de openbare taprapporten
destilleren.

Het Nederlandse Mitiisterie   vali Justine verricht sinds 1993 geen registratie tiieer   van   de
aalitallen gelegde taps. Hierdoor heerst er een grote slitier van geheitiizinnigheid en otize-
kerlieid over het opsporingsgericht tappen in ons latid. De centrale overlieid is erg tenig-
houdend en argwatiend als het om openbaaniiakilig van tapcijfers gaat. Toch bestaan er
desondallks enkele tapcijfers. Deze tapcufers  zun of worden in tegenstellitig  tot  Atiierikaans
recht niet op basis vali een daartoe ontworpen regeling periodiek vrijgegeven, nwar zijn op
basis van onafliankeluk onderzoek ofbevraging ptibliekelijk gemaakt.
Uit onailiankeluk onderzoek van het WODC (in opdraclit vati de initiister vati Justitie)
blijkt dat er in Nederlatid in 1993 en 1994 respectievelijk 3619 en 3284 taps op vaste tele-
footiverbilidingen op basis vati de toeilliialige tapbevoegdheid ex artikel 125g Sv geplaatst

m' Uit her nprapport 2(M)4 blijkt dat her Kitital federale taps niet 26 proce,it gestegeii is. Het totale aalital
geplaarste  federale taps bedroeg  in  dat jaar  iti  totaal  730.  Raadpleeg  voor  111eer  infi)nitatie:
<http://rn,·w.uscotim.gov/ ·iretal)()4/24)(.)+WireTap.pdf>
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zijn.861 Deze tapcijfers vloeien niet voort uit brondoculnenten vali 111iliisteries, tiiaar zij11
gebaseerd op gegevetis afkonistig vati liet toeiunalige telefootibedrijfPTT.862 Uit het onder-
zoek blijkt dat gettistalleerde telefootitaps een geniiddelde looptijd van 44 dageti hebbeti. hi
het WODC-rapport is ook iligegaaii op de ellectiviteit vali het tappen. Iii dit verbatid
hebbeti vraaggesprekken met 32 politie-  en justitiefittictionarisseti  plaatsgehad die op  6611 of
alidere mmier tapervaritig hadden. Uit bevragitig blijkt dat het leetiwendeel van de gettiter-
viewdeii het tappeti als een efi ctief 111iddel beschourvt en dat de effectiviteit vooral tiaar
voren koint in het bepalen van de koers vati het onderzoek en het bepalen van de opvol-
getide opsporingshatidelingen die verricht dietieti te worden, zoals de itizet vaii een observa-
tietealii. De tap wordt over het alge111een gezien als een tactisch opsporingstiliddel waarvali
bewijsvergarilig meestal eeti indirect gevolg is.

Deze oude tapcijfers vertellen otis tiiets over liet opsporiligsgericht tappeii iii de hitidige
telecotiiniunicatieonigevilig waarili iziobiele teletotiie en Ititertiet een gezaghebbende rol
speleti. Niettemili bestaan er tapcijters over de tlirbuletite ICT-oingevilig waariii wij otis
bevitiden. Een bijna drie jaar duretide rechtszaak heeft in flbrtiari 2003 geresulteerd 81
iticidentele openbamiiaking vati cufers over het opsporitigsgericht atiappen bi1111e1i de
gewijzigde teleconulitillicatieolligevilig. Privacywitakhond Bits of Freed0111 (BOF) was ili
juli 2000 een bestlitirsrechtelijke Wet Opeiibaarlieid vati Besttiur-proceditre gestart iti de
hoop geheitne cijfers over het opsporingsgericht aftappen iii de jaren negetitig boven tafel te
krogen.863 Iii dit verzoek noemt BOF eeti aantal 1110geluke vilidplaatsen vati tapcijfers. Zo is
onder andere inelditig genia:ikt vati een brief betrefFende tapcijfers over  1998. Deze cijfers
zijn door de regiopolitie Rotterdiuii geleverd aan het Deelorgaan Aftappen vati het Over-
legorgaaii Post eti Telecotimitmicatie. Boveridien wordt aaligevoerd dat ilit alitwoordeti van
de Minister vati Defensie van  14 jutii 2001  op Kmnervrageti vati de vaste Katiiercotimiissie
volgt dat er tapcijfers over 1999 bestaati illet uitsplitsilig 1121211, tecllniek.
De Minister vati Jiistitie is iii deze zaak vali inening dat gewenste tapcijters eventueel te
destillereii  zijn  uit  de  door  telecointiitinicatiegiatibieders   aaii  de   19 arrondissenienteii perio-
dick verzoiideii 6cttiren, niaar dat hij zelfmet gehoudeii is tot het vergaren van tapgegevetis
tiit deze 6ctzireii, niede gelet op liet grote aatital factureii eii de betiodigde handinatige
bewerkitig daarvati. De bewitidsman nieent dat de WOB een dergelijk verstrekkende
onderzoeksplicht niet ketit. Bovendien is de niitiister vati tiieliing dat op grond vali artikel
10,  tweede lid,  aailliet- eii  otiderdeel  (c),  (e)  en  (g)  WOB  geen ilizage  kali wordeti verleetid
iii de factitreii eii daartiiee 111 tapcukrs. Op basis van dit artikel kati iiR-oniiatieverstrekking
achterwege blijven voor zover liet belatig vati openbaartnaking niet opweegt tegen de
opsporing mi vervolghig van strafbare feiteti, de eerbiedigitig van de persootilijke levetissfeer
en het voorkonien  vati onevenredige bevoordelitig  of betiadelitig  van  de  bij  de  aangelegeti-
heid betrokken natimrlijke persotien ofreclitspersonen dati wel van derdeii.
De rechtbailk is Uiteilidelijk van oordeel dat de privacyorganisatie het bestaati Van de tapbrief
voldoetide aatitienielijk heeft getiiaakt en ovenveegt dat de lilitlister deze brief opetibaar
dient te iiiaken.  Ter zittilig inerkt de  Minister van Justitie ter amivullitig op dat het niet voor
de hand ligt dat de Minister van Defensie over tapgegevens beschikt. Tapgegevens wordeii
door het OPT-DAF gentiventariseerd dat is ingesteld door het Ministerie van Verkeer en

861  Z. Reijiie, R.F. Koziwenberg en M.P. Keizer, 7;ilipcti iii Nct/c#uid, Ministerie vati Jitstitie, WODC,
Anmem 1996

862 Dit wareli databestatiden vall PTI' Teleconi Seatrin· waarin tapgege,·ells systetilatisch gearitoliiatiseerd
\1·erdeti opgeslageii

863 Rechtbatik Anisterdatii, Sector Bestitursrecht Algetijeeti, AWB 01/1813 WOB. raadpleegbair op
<http://www.boftil/docs/tap_wob_2(103.pde>.
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Waterstaat. De Mitiister van Justitie houdt iii deze zaak vol dat op geen eilkel 11ionieiit
tapgegevens afkonistig van dit overlegorgami  bij  hem benisteli of hebben benist.  Nu niet
aatineinelijk gewordeti is dat dit wel het geval is, lierziet de rechtbatik het ingetionieti
statidpillit en overweegt dat int-omiatieverstrekkilig tereclit achterwege is gebleven. De
rechtbatik is voorts van oordeel dat de Minister vati Justitie niet de taak heeft het verzoek
door te geleideti n:tar een :uider bestitursorgaan onidat pas in het beroep inar voreti is
gel:011ieti dat de gevraagde tapcijfers 1110gelijk bij andere 111inisteries bekend zijn. Een zo
vergaande onderzoeksplicht geldt niet voor de gedaagde bewiiidsiiian.

Wat betekent deze zaak liu voor de disaissie rondom de (on)wenselijkheid van opetibaar-
iiiaking vati tapgegeveiis? Op basis van de getioenide feiten uit het voilliis ineeti ik de
volgende stelregel vati de rechtbatik uit het vontiis te kitiuieii alleiden: overheidsitistanties
dienen tapcijfers op ilicidentele WOB-bevragilig openbaar te inaketi uidien aanneineluk
geniaakt kati worden dat deze tapcijfers hiderdaad bestaaii, en het duidelijk is dat de ge-
daagde overheidsnistatitie over deze gegevens beschikt, in het verleden beschikte, dati wel
over deze tapcuters kan beschikken. De WOB verplicht echter niet tot centraal en stelsel-
niatig verzatnelen en beheren van gegevens over het opsporingsgericlit atiappen en perio-
dick openbaar niaken van deze tapcijters. Van een centrale registratieplicht is dus gee11

sprake. Uit het genoeinde Kanierantwoord van de Mitiister vati Defensie vati  14 jittli 2001
volgen overigens wel enkele openbare tapcijfers:

'Het aantal taps uitgevoerd op last van een niachtiging \,an de rechter-cotilmissaris beloopt
iii   het  jaar   1999 ongereer 10.000, s,·aan·an   3000  op   vaste  netten   en  7000 op niobiele
tietten. Het aantal keren dat inforniatie is opger·raagd beloopt een veelvoud dian'an.
M.b.t. de tapamisluitingen  op  de 1170biele netten dient  te  r,·ordeti  gerealiseerd  dat  door  het
wisselen ran SIM-kaarteti vaak nieerdere be\·oegd gegeren bevelen noodzakelijk zijn om
de coniniunicatie vati eeti verdachte te tappen. Vali het jaar 2000 Zijn nog geen nadere

cijfers bekend. 1864

Deze tapcijters over  1999 konien overeen inet de  tapcijfers  van een jaar eerder uit de aftap-
brief-die de politie Rotterdatii-Rijiuiiond aaii het Deelorgaan Aftappen Stliurde eli die op
last van de bestutirsrechter openbaar getiiaakt zijn. Zowel in 1998 als iti 1999 was er865

sprake van 10.000 taps per jaar. Bovetidieii volgeii enkele nieuwe rechtsfeiteii uit de open-
baar geiiiaakte atiapbrieE Zo blijkt uit de tapbrief, dat er veel getapt is in het ressort Aiiister-
dam (32%) en Den Haag (26%). Wat ook ilit de brief volgt is dat het opsporingsgericht
tappeii via ISDN en hiternet nog niet of-natiwelijks gerealiseerd is en dat er in 1999 slechts
twee aatibieders  van 1110biele telefonie op de niarkt actief waren. Voor Kainerlid Marijke
Vos (Groenlitiks) was de uitkonist van de WOB-procedure aanleiding oni aan te driligen op
eeti landelijke registratie vali het aantal teleconuiitinicatietaps in Nederland:66 De Minister
antwoordde dat hij geen ineerwaarde ziet iii een afzonderlijke registratie van de inzet van
opsporiligsinethoden.

Over het belatig c.q. bruikbaarheid vati tapcufers kali 111en redetwisten. Net als bu de Aliie-
rikaanse taprapporten blijveti vele vrageti (in het bijzonder over de ellectiviteit) otibeaiit-
woord. Dit kati ook iliet anders onidat de tap geeii opsporingswaarde bezit die direct her-
kenbaar is. Naast een (beperkte) rol voor de bewijsvoering speelt de tap een uiterst belang-
rijke tactische rol bituien het strafprocesrecht en daannee vooral voor andere opsporiiigshan-

864   Al,Ilicrsnikkm U 2(.M)0/01, 27 391, nr. 2.
86: Deze brief is raadpleegbaar op <http://„11,·.bof.nt/docs/afiapbriet:gif>

866   K,Illiersmkke,1 H 2002/1)3, Aallhaligsel rati de Handelitigen (14)33), ingezotiden 5 niaart 2003, p 2163-2164.
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delingen en opsporitigsbevoegdheden. Vati een tap wordt over het algetiieen verwacht dat
deze waarheidsvillditig (oplossing vati een misdrijf) dicliterbij bretigt. Dit hoeb iliet te
beteketieii dat een tap pas geslaagd is als bij wijze van spreketi de bekentenis over de telefoon
te belitistereli valt.86- Er zijii allerliande scenario's deilkbaar waariti eeti tap tactische meer-
waarde heck.868 Wat vati eeii tap doorgaails niet verwacht wordt, is de ilizet vati taptiiateriaal
tls bewijsniiddel.

Uit de tapcijfers vaii beide landeti volgt dat er iii vergelijkhig tot eerderejareii ziieer atgetapt
wordt. Wat de oorzaak hiervati is laat zich iliet eenvoudig vaststellen. Welliclit dat de
tapcijfers 4ezet  kinuien of moeten  worden  tegen  criminaliteitscijfers.  Zijn er bijvoorbeeld
nieerdere zware strafbare feiten gepleegd die de itizet van de tapbevoegdheid rechtvaardi-
gen? Wordt de tap tiieer eli ineer tegen de georganiseerde criinitialiteit ingezet? En, lieeft
het feit dat in Nederland ook de directe kring van personen rondoni de verdachte al*tapt
kati wordeti iets te niaken met de explosieve toetialiie van het aalital taps? Iii de Veretiigde
Staten bestaat deze liiogelijkheid veel latiger, iiiaar ook daar zien we een forse stijgilig van
het aalital geplaatste taps. Hoe is dit dan te verklaren?
Een alidere 1110gelijke oorzaak van de toenalne vati liet aantal geplaatste taps is het feit dat
telecomtnuilicatie voor veel mensen een steeds belatigrijkere plaats in het leveti ili neeint.
Veel tizeer infomiatie wordt over de teleconilimiiicatieverbiliduigeti iii steeds hogere snel-
heid shiiultaati verplaatst en daarvoor worden steeds nieer telecotilliituiicatieniiddeleii,
ambieders vall teleconmiunicatienetwerken en telecotilinunicatiedietisteli gebntikt. De
inaatschappu kali de laatste jareti getypeerd worden als een helise en ititerst turbulente
illfonnatielilaatschappij waarvan het eilide nog latig niet in ziclit is. Ook verdacliten profi-
teren vali de voortsclirijdetide otitwikkelingeti ili teleconiliiutiicatielatid. Zo wisselen ver-
dachten en hitii directe onigevitigen herhaaldelijk Vall liiobiele telefoons of Sitilkaarteii 0111
de tappende ilistalities voor te bluveti. Hierdoor tieeiiit het aalital tapbevelen azitotiiatisch
toe, dit gegereti liet onze Minister vati Defensie at doorscheineren. Het aantal taplasteti
vornit iIi deze context gee11 inaat voor het aantal getapte personen.
Telecotimnuiicatie wordt ook steeds goedkoper. Hierdoor konien steeds lileer illellsen over
allerhaiide telecoiilliititiicatietechnieken beschikken. Voeg daaraali de diverse beveiligings-
progratilliia's  (denk  aaii  versleutelprogratimia's)  die relatief getiiakkelijk en goedkoop  aaii  te
sclialleti zuii (of zelfi gratis vati het Ilitertiet te phikketi zijii) toe. eii het wordt voor de
getiiiddelde wereldbitrger, en dits ook critiiilieleti, ill toeneinetide niate iliteressatiter 0111
gegevens via gel)ruiktiiakiiig vati de telecotilintitiicatie-ilifrastructlitir over te bretigen. Het
veilig afspreken op de hoek vati de strapt of het 'schoonvegen' vaii een cafe 0111 daaniiee
verborgen tizicrotoontjes op heterdaad te betrappen Zal iliet latiger ilodig zijii. Otikraakbare
versleutelprograinnia's  vortiien een aardig alternatiet-voor aigeschentide itifomiatie-uitwisse-
ling. Cijfers over liet gel,rltik vali telecotimiunicatie en critnitialiteitscij rs zijn voor de
bruikbaarheid van de tapcijfers erg belatigrijk, zo niet onontbeerlijk. Het gaat echter te ver
deze aanvulletide cijfers in dit onderzoek te achterhalen.

Uit de bekendgeniaakte tapcijfers volgt dat er iii otis laid veel nicer afgetapt wordt dali iii
Anierika:69 Reden hiervati is wellicht dat er in Atiierika om allerliande redenen eerder

86-   RJ.  BoklioAt.  'De  relefoontap in grote opsporingsonderzoeken'. ./lisnnele it·dectinitwe,1, jaargatig  30. Elr.  4
2004, p. 84-95.

868  Zie voor deze scenario's onder nieer Bokhorst 2004. p. 88-90.
869 Ook naar Europese verhot,diligen tapt ons latid reel. Uit rechtsvergelijkend otiderzoek van het Max-

Platick-Instittit  Air  auslandisches  und  intematiotiales  Strafrecht  (lutii  3  03)  blijkt  dat  \vij  op  dit  nionient  de
tweede plaats ilitieme,1. Zie daartoe het rapport Max-Planck-Itistitut Air auslandisches mid hiternatioilates

320



6.  STRAF\/c)RDERLIJK TELE('( )MAtUNIC'ATIEL )NDERZI )EK VER-(,ELEKEN

uitgeweken wordt naar alteniatieve opsporingsnietlioden zoals het gebruik van intbniianten,
ilifiltratiten ok- direct opneineti van vertrouwelijke comnizinicatie (direct eavesdropping,
bliggilig). Waarscllijillijk wordt liet opsporingsgericht atiappen iii Nederlaiid  als een traditio-
tiele opsporingsnietliode gezieii waarvan de juridische parameters over het algenieen goed
beketid zuti en waarvali gesteld kan worden dat het tappen ondailks de inbreilk op de
persooillijke  levensstfer relatief siiel wordt toegelaten  door  recliters. Dit laatste heeft wellicht
te liiaken illet het feit dat de tap als een halidig tactisch 111iddel wordt gezien dat direct of
nidirect de opsporingsitistanties verder helpt in de opsporing. Er heerst iii Nederlatid over
het algeineen een ginistig aftapklimaat. Lange tijd bestotiden er geen alteniatieve opspo-
ritigsbevoegdheden. Deze Zijil illet de Wet BOB pas recetitelijk in beeld gekoinen. De atigst
voor liet nieitwe speelt welliclit een bel:uigrijke rol iii de regressieve toepassing van overige

bijzondere opsporingsbevoegdheden. Hoe reageert de gemiddelde rechter op de ilizet vall
relatief iiieziwe opsporiligsinethodeii als infiltratie, de inzet van it onnanten of het direct
alluisteren? Over tappen doen ze over het algenieen niet zo heel bijster moeilijk.
Aiiierika ketit iii tegetistelling tot otis latid een latige opsporiiigspraktijk en reclitsgeschiede-
nis  van  de  ilizet  vali  infiltranteii,  ilifortiialiten of direct afluisteren.  Waar deze  opsporingsbe-
voegdhedeii iii ons land nog oiunisketibaar iii de kitiderschoetieti staan, latiuien de ge-
noeinde bevoegdliedeti iii Aiiierika getypeerd worden als traditionele eli tegelijkertijd
volwassen opsporingsbevoegdheden die veel 111eer gewicht Li de opsporingsschaal leggen en
voor velen eeti duidelijke opsporitigswaarde hebben en ook tot daadwerkelijke opsporitigs-
restiltaten geleid hebben. Deze opsporingswaarde 1110et ill Nederliuid nog inaar blijken.
Vandaer dat het opsporingsgericht tappen iIi otis land nog altijd floreert. Tot slot kati ook
nog de hoeveelheid geplaatste taps door veiligheidsdiensten van invloed zijii op het gecon-
stateerde verschil in tapcijfers. De mogelijkheid bestaat dat er in de Verenigde Staten op dit
gebied veel nieer getapt wordt dan in otis land. De tapint-oniiatie die door deze dietisten
verzatneld wordt kati hi de Verenigde Staten (wellicht) wat geinakkelijker doorgestinird
worden naar opsporhigsdiensten die deze inforniatie ten faveure van lopend onderzoek
kitillieti inzetten. De Patriot Act bevat enkele bepalingen die het doorgeven en bentitten
van tapgegevetis niogelijk 111aken. Het Nederlandse reclit bevat, zover ik weet, dergelijke

bepalingen (nog) niet.

Tot int toe is ingegaan op de registratie vati tapcijfers. Maar hoe zit het illet verkeersgege-
vens? Hierover kunneti we kort zijn. Er bestaan in beide latiden geen concrete cij fers over
de opsporingsgerichte itizet van de bevoegdheid waarniee verkeersgegevens verzanield
wordeti. Oilidat in beide landen de reikwijdte van deze bevoegdlieid enigszins diflitits is,
belioort een centrale registratie op dit tiionient ook niet tot de serieitze 1110gelilklieden. Eerst
zal de bevoegdheid nader afhebakend dietie11 te worden alvorens registratie van verkeersge-
gevens tot de niogelijklieden behoort. Toch dietit de discussie over registratie vati belatig-
rijke overheidscufers zich ili de tiabije toekoiiist volgens 111ij 11iet te beperken tot het opspo-

ringsgericht aftappen. Iii dit boek is herliaaldelijk geconstateerd dat de opsporingswaarde van
de bevoegdheid tot het vordereii van inlioudloze transinissiegegevens steeds groter wordt en
dat de bevoegdheid zich steeds nicer onafhankelijker vaii het opsporingsgericht aftappen
niaiiifesteert. De bevoegdheid tot liet vorderen van verkeersgegevens zal niet nicer hootilza-
kelijk 'tiieeliften' illet eeii tap en daarbij eeti dienende c.q. ondersteunende rol hebben. Net
als bij het tappen zullen inhoudloze tratisniissiegegevens in toenemende niate een tactische
meenvaarde hebben voor opsporend Nederlatid. IIi steeds nicer strafigiken zal inforniatie

Strafrecht. Redits,liriehihkcir mic/ E5zieliz der l,lbcniwdnt,W Lier Telekoituitti,iikatioit tiadi ,/cti 55 /00,1, 100b
StPO   ii,ki  ,ut,le,·er   i ·cnk'ckwr Entiitrhitigs,it,441,11%1, raadpleegbaar op <http://„7,7,·.iziscritii.tiipg.de/,·erlog
/otilitie/Batid_115.pdf>.
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over de historische, dan wel toekonistige afwikkeling vati teleconummicatieverkeer de
doorslag geven of opsporingsinstatities  -  net  als  bij  het  tappen  -  'op het goede spoor' zetten.
Denk in dit verbatid aan de verdachte die tijdeils een verhoor gecoilfi-onteerd wordt 111et

plaatsbepalinggegevens, gegevens over bezochte Intenietpagina's of bepaald contact  met  e-
illail adressen die zijn eerdere verliaal  (of alibi)  otideruit  haleii eii daannee belastende itifor-
matie opleveren voor de verdaclite. Vele andere voorbeelden zijii vanzelfpreketid bedetik-
baar. Ook strometide gegevensverzatnelitig (toekonistige gegevetis zonder vertragitig door-
stltrell ilaar achterliggende tapkaniers) zal billnenkort tot de mogelijkheden gaaii behoren en
zal grote betekenis gaan hebben bintien lopend opsporitigsonderzoek eii zal hoe latiger hoe
nicer uitliodigen tot de inzet van de bevoegdheid tot het verzanielen vati verkeersgegevens.
Detik iti dit verband ami ontvoeringszaken waarbij stiellieid geboden is. Gegeveils dietien iii
dergelijke situaties direct doorgesluisd te kintieti worden tiaar de tapkainers. Dit kali onder
nicer inhoudelijke infortiiatie over vaste telefoonlijnen zijn, inaar ook plaatsbepalingillfor-
iiiatie inet betrekking tot eeti bepaalde liiobiele telefoon waaniiee de verblijfplapts vati een
otitvoerder achterhaald kati worden.

Net als bij het opsporingsgericht aftappen is van de opsporingsgericlite itizet van de be-
voegdheid tot onderzoek van verkeersgegevens eeti explosie te verwachten. Registratie vati
opsporingscijfers laat in ieder geval zien iii welke niate het onderzoek vali verkeersgegevens
toegepast wordt en voor welke strafbare feiten het opsporingsiniddel ingezet wordt. Daar-
lilee wordt de importalitie vati het opsporingsmiddel enigszins ditidelijk. Wat opnieitw niet
duidelijk wordt, is de effectiviteit van het opsporingsmiddel of de redetien acliter de groei of
afiiaine vati de opsporingsgericlite inzet van de opsporingsbevoegdheid. Daarvoor zijn net als
voor het opsporiligsgericlit aftappen giativullende gegevetis noodzakelijk

6.4 Grondwettelijk kader

Wie de vorige hoofilstlikken aandachtig gelezen heeft, zal wellicht betiierkt hebbeti dat ik
tot ntt toe niets over de grondwettelijke beschenning tegen het opsporitigsgericht aftappen
en  het verzatneleti vati verkeersgegevetis door jtistitiele autoriteiteti iii otis latid besclireven
heb. terwijl deze opsporingsbevoegdheden wel afgezet zijn tegen het grondwettelijke
bescheniiingskader iii Anierika. Op deze plaats van onderhavige studie verantwoord ik deze
ogenschunlijke 0111issie.
hi tegetistelling tot Nederland, doet zicli in de Verenigde Stateii iii eeii relatief vroeg sta-
dii1111 de vraag voor ofburgers grotidwettelijke besclieriiiitig dietien te genieten tegen tappen
door jiistitie. Daarbij staat inet name de lezing vati het Vierde Atiiendenient centraal.  Vatiat-
de jaren twintig ontstaat de disassie over de toepasselijklieid van het betreffende anielide-
ment bu het opsporingsgericht tappen, waarbij unvatikeluk door het Atnerikaatise Hoog-
gerechtsliof aangenomen wordt dat het Vierde Ametidement burgers sleclits pleegt te
beschermen tegen otirechtinatig fysiek bitmentreden door overheidspersoneel op constituti-
oneel bescheniide gebieden.

Naast de discussie over grondwettelijke beschertning tegen tappen door opsporingsambte-
11:tren heeti  het  Atiierikaanse  Hooggereclitshof zich  iii 6611  zaak  uitgelaten over de toepasse-
lijkheid van het Vierde Aniendement op het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgege-
vens, iii het bijzoiider mmunergegevens bij vaste telefoilie. Dit is de zaak Smith v. Maryland
uit 1979. Over het algenieen wordt aatigenonien dat deze zaak ook van toepassing is op
atidersoortige itihoudloze transniissiegegevens. Sinds korte tijd best:lat er naast S,irith v.
Maryland een arrest dat volgells illij eveneens relevalit is voor de probleniatiek rondoni
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grotidwettelijke beschenning en verkeersgegevens. Deze zaak is ilog niet door niij behaii-
deld. Op de beteketiis vali en correlatie tussen genoeliide zaken wordt zo dadelijk uitvoeri-
ger tngegaan.

6.4.1 Verenigde Staten

De Atiierikaanse grotidwetdisaissie is door niu uitvoerig otiderzocht onidat het Vierde
Ainendetizent het algeniene ativegitigskader voor de itizet van bijzoiidere opsporitigsbe-
voegdheden ililioudt eii hiemit het nortiiatieve kader voor de latere federale aftapregels
voortvloeit. De federale tapregels uit de 011111ibuswet vali 1968 zijn door het Hoogge-
rechtshof in  de arresten  Be'Ner en Katz voorzien vati  eeti behoortijke kwaliteits-  en privacy-
stetiipel. De Atiierikaanse strafwetgever heeft hierdoor een aardige springplatlk gehad voor
de voniiing van federale regels. Dit laatste kan iliet gezegd worden vali de aanvatikelijke
tapregels van Nederland. De Nederlatidse strafwetgever heeft eind jaren zestig geen gereed-
scliap aatigeboden gekregen vatiuit jitrispmdentie  ofEuropees reclit.

Iii de Verenigde Staten lijken verkeersgegevens niet bescheniid te wordeti door het Vierde
Atiiendement. Eeti stevige grondwetdiscussie heeft zich tot op de dag vati schrijveti iliet
voorgedaan ten aalizien van deze gegevenscategorie. Desondanks bestact er ook voor deze
bijzondere gegevensgroep een nonnatief kader waaritit de federale regels wat betreft het
vorderen vati verkeersgegevetis voortvloeien. In onderhavig hoofdstuk is iii dit verband de
rechtszaak Sinith v. Maryland (1979) aan de orde gesteld. Op deze plaats herliaal ik de be-
laiigrijkste speerpiuiten uit het arrest. In Sinith p. Magland is door het Hooggerechtshot-
overwogen dat teleconmiunicatiegebruikers geen redelijke privacyverwachtingen ki11111eti

hebben ten aaiizien van vaste telefoonnwimiers die bedrijfsinatig verwerkt worden en, dat iii
het verlengde hien,ati, het Vierde Atiiendeinetit Atiierikaanse burgers niet besclieniit tegeti
het bedrijfsmatig printen en doorgeveti van vaste telefoontiunimers naar opsporingsilistan-
ties:-0 Het Federale Hof constateert dat het printen van vaste telefooilnutimiers geen
illtorliiatie over de inhoud vati conlmunicatie oplevert, maar sleclits beperkte intomiatie
over de ahwikkeling vati de telecotilnizinicatie verschaft. In dergelijke Sittiaties zal de aatiwe-
zigheid van een redelijk ofwel gerechtvaardigd privacybelang als bedoeld in Katz aange-
toond dienen te worden. Het Hooggerechtshof koint tot de conclusie dat een dergelijk
belang ill relatie tot het printen van vaste telefdonnutiliners niet bestaat. Eeii subjectieve
privacyverwachting ontbreekt. onidat telefoongebruikers 111111 telefooillituiliziers nioeteii
blootgeven aan telefoonbedrijven en dit over het algeineen ook weteii. Telefootibedrijven
liebben deze telefoonlintimiers nodig voor allerhande bedrijfsdoeleinden, waaronder factu-
reringsdoeleinden en het opsporen van obscene telefootigesprekketi of fraude.  Het Hoog-
gerechtshof verwijst op dit punt naar  U,tited States  v.  Neti,  York  Tel Co.8, 1  Ook een objec-
tieve privacyverwachting ten aatizien van de vaste teletootinununers ontbreekt. Telefoonge-
bruikers dieneti te beseffen dat vrijwillig a egeven nittimierinforniatie door de hotiders van
deze infortnatie doorgesluisd kall worden tiaar opsporiligsitistalities. Hier bezigt liet hoogste
rechtscollege eeti tisicoaativaarding, afgeleid uit United Smtes v. Miller.872 Door het ontbreken
vati eeti gerechtvaardigde privacyverwachtitig levert het pruiten van nimuiiergegevens in
onderhavige zaak geen 'search' op als bedoeld in het Vierde Ainendement en geilieten
telefoolmillillilers geen groiidwettelijke bescherniing.

8-1:  Sniitli v. Marn·1:uid, 442 U.S. 735 (1979).
8-1 Utiited States \·. New York Telephone Co., 434 U.S. 139 (1977).
8-2 United States 1·. Miller, 425 U.S. 435 (1976).
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Hoewel het Hooggerechtshof in  Stitit/,  i,.  AL,ryland lotiter geoordeeld heeft over 111111111ierge-
gevens bij vaste telefonie, wordt over het algenieen verondersteld dat de werking van het
genoemde arrest zich uitstrekt over andersoortige verkeersgegevens waarover teleconmizini-
catiebedrijven bedrijfsmatig beschikken of kiulnen beschikken. In dit verband is Kyllo v.
U,tited States van belang, dat overigetis niet over verkeersgegevens gaat.8-3 Iii K ,Ho haddeii
opsporingsainbteilaren een zogeliete11 then,tal i,itagi,W del,ice ingezet oni d:laIliiee tia te gaan of
er iii een bepaalde woning afwijkende wamitesignalen waar te nemen waren. De gegeveiis
zien niet toe op conlinunicatie en zijn zoals gezegd ook geen verkeersgegevens. De gege-
vens worden geheel onafhankelijk va11 de telecoillillunicatie-infrastructillir verzaliield
waardoor het onderzoek tiiets met het straflorderlijk onderzoek vati telecoinnitulicatie te
niaken heeft. Het is nioeilijk 0111 op de verzatielde gegevens een bepaald etiket te plakken,
maar nien zou kunnen stellen dat het hier in ieder geval 0111 inhoudloze gegevens gaat. Deze
inhoudloze gegevens registreren waniitesignaleti waarinee bepaalde activiteiten hi het hitis
zichtbaar getiiaakt kilimeti worden. Wat er in deze zaak precies gebezird is en waarvoor het
opsporingsiniddel ingezet is en welke rechtsvragen dit oproept, wordt hienua uiteetigezet.
Het vemioeden bestond dat er in die Wolling liiarilizialia gekweekt werd. De rode groei-
laiiipen die daarvoor nodig zijn veroorzaken wanntesignalen die illet het ingezette apparaat
waargenoinen kittinen worden, door niuren en daketi heeti. Nadat het apparaat afu,ijketide
wanntesignalen opgepikt had, besluit de rechter op basis vali deze informatie tot goedke,1-
rilig vali eeti vordering tot doorzoekbig. Tijdetis de daarop volgetide doorzoekitig werd iii
het bewziste patid een niarilitialiakwekerij aaligetroffeti. De centrale vraag hii(it of de opspo-
nligsapparatlng zonder vooratgaande recliterlijke niachtiging ingezet tiioclit worden. Met
andere woorden, was de teclmische opsporingsliatideling als zodanig met eeii search als
bedoeld hi het Vierde Atiiendetiient? De overlieid is vati menitig dat hier 111oeilijk gespro-
keii kan worden van eeii grondwetteluke zoeking. Met de geregistreerde war:,ntesigiialeti
worden iinmers geen intienie activiteiten die bintietishitis verricht worden transparalit
getiiaakt, tiiaar enkel belioorlijk ativijkende warintesigiialen zichtb:tar getiiagikt die zich aati
de extertie oppervlakte van de woning bevuideii. Het Hooggerechtshof ziet dit atiders en
oordeelt als volgt:

'We rejected  such a  illechanical  interpretation of- the  Fotirth Aniendnient in  K,itz,  \ ·here
the  ear·esdropping device picked zip Oid\' sowid  „'aves  that reached the exterior of the
phone booth. Reversing the approach rould leave the homeowner at the merc\· of
ad\·ancing technology - inchiding iniaging technolog· that could discern 211 himian
activity in the honie. While the technology used iii the present case H'as relatively crude,
the nile we adopt niust take into account ofniore sophisticated systenis that are alreadz· in
use or in de,·elopnient. (. ..) Where, as here, tlle Go,·ernliient uses a dew·ice tliat is not iii
general public use, to explore details of the hotiie that would  pre\·iozisly have been un-
kno :able \\ithout ph\·sical intrusioti, the sur\·eillatice is a 'search' and is prestitiiptivelj
utireasonable „ithout a \,·arratit. ,874

Het Federale Hof is van oordeel dat er in deze  zaak weI degelijk sprake is geweest vati  een
zoekitig als bedoeld in het Vierde Atiiendetitent. Voor de beantwoording van deze vraag is
opnietiw de dubbele privacystandaard tlit Katz van belang: er dient sprake te Zgn vali eeti
subjectieve privacyverwachting (van de persoon tegen wie de opsporingshandeling ingezet
is) die naar objectieve iiiaatstaven onderstelind wordt. Pas dan is er een gerechtvaardigde
privacyverwacliting en konit grondwettelijke bescheniiing iii het vizier. Bij de vaststelling of
er in deze zaak al dan niet sprake is van een gerechtvaardigde privacyvenvachting laat het

8-3  KJ·110 ,·. United States. 121 S. Ct. 2038 (2(K)1).
8-4    K,·110,. Unked States,  121  S.  Ct.  2038  (2(M)1).
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Hooggerechtsliof zich leiden door bet feit dat de in deze zaak toegepaste interceptieap-
paramitr niet iii algemeen gebruik was, maar slechts door opsporiligsitistalities heiliielijk
toegepast werd. De verdaclite (gedtipeerde) Wist iliets Vall deze itigrijpetide opsporingshan-
deling at- eli hoefde  dit tiaar objectieve litaatstaven ook niet  te weten. Daarbij  is het volgens
liet Federale Hof tevens  zo dat de opgevatigen wanntesiglialen  infortiiatie over gedragiligen
iii een hitis blootleggen die noniialiter ititsluitend door 111iddel van frsieke betreditig waar-
genonien kitinieti worden. Dit maakt een en ander privacygevoeliger. Het Hooggerechtshof
oordeelt dat de opsporitigshandeling in strijd niet het Vierde Anielidement was onidat een
iiiachtigitig van een onafliatikelijke rechter otitbrak en er gerechtvaardigde privacyvenvach-
tiligeli aan de kant vali de gedlipeerde bestonden.
Hoe nioeteii we de uitspraak in de zaak Kyllo zien in relatie tot de uitspraak van het Hoog-
gereclitshof iii de zaak S,itith i,. Maryla,id? Eerstgenoenide zaak sluit illijlls itiziens tot op
zekere hoogte aan bij Stitit/i v. Ma,ylatid. hi biatstgenoemd arrest werd het printen vati vaste
telefoonnumniers als  een  tecliniek gezien die  bitinen  elk teleconunittiicatiebedrijf toegepast
werd ten Bveure van de facturering of andere legitieine bedrijhdoeleindeti. Bintien de
telecotiummicatieonigevilig was sprake van een algenieen gebrltik e,1 de opsporingsinstalities
profiteerden hiervati door toepassing te verlatigen voor opsporingszaken. De gebruikers van
telecotimnitiicatie dienden ilaar alle redelukheid te beseffen dat deze tecluiiek bedrij6111atig
toegepast werd en dat telefoonbedrijven de resultaten vati deze tecliniek ook konden door-
spelen aan politiefutictionarissen. Een gerechtvaardigde privacyvenvachting bestond daaroiii
11iet. Een aiialoge redenering lijkt liet hoogste rechtscollege ook in deze zaak, waar niet
verkeersgegevens inaar atidersoortige inlioudloze gegevens centrial staan, te volgen. hi Ky#o
komen de opsporitigshistatities met eigeti hardware die niet veelvzildig toegepast wordt en
waarvan  het gel,ruik relatief onbekend is. Van een algenieen gel)ruik binnen een bepaalde
oingeving (anders dan het opsporingsonderzoek) is geeti sprake. De verdachte dan wel
gedupeerde heeft de verkregen illionnatie illa vrijwillig onthuld aan de houder van de
gegevens. Dit was wel het geval in Sn,ith v. Marylmid. Van enige risicoaanvaarding kan
bUgevolg geen sprake zijii. Vatidaar dat er wel gerechtvaardigde privacyverwachtingen in
Kyllo bestaati ten aalizien van de infoniiatie die voortvloeit itit de thenital i,Iifi, W det,ice, tiiaar
niet vali de vaste telefoonnizininers die voortvloeien uit het opsporingsgericht printeii in
St,tith 1,. Mar),lai,d. Daarbij komt ook nog dat het Hooggerechtshof voorzichtig lijkt te
oreren dat de infortnatie voortvloeiende uit beelden van activiteiten qua aard en ilitellsiteit
itidringetider is dan de meer basale prititgegevens. Wil nien equivalente infortiiatie bemach-
tigeti, dan zal er doorgaans fysiek bititietigetreden dieneii te worden door opsporingsfuncti-
onarissen. lets wat voor het priliten vali niuillitergegevens iliet opgaat. Dit inaakt eell en
ander mogelijkerwus  in  de  ogen  van  het  Federale  Hof nog wat privacygevoeliger.  De  twee
arresten vornien - niet de privacystalidaard ilit Katz - het nomiatieve kader voor de grond-
wettelijke beschennitig tege11 het opsporingsgericlit verzainelen van inliotidloze gegevens.
Bij verkeersgegevens dient voor de beantwoording van de vraag of grondwettelijke be-
schenning  van teleconununicatiegebruikers opgaat voortdurend  otiderzocht te worden  of er
bilitien de telecomlininicatieonigevilig sprake is van een algeineen gebruik eii het bestaan en
de toepassing vali een bepaalde verzaiiieltechniek tiaar alle redelijklieid een bekend feit is
onder de meeste telecoi111111111icatiegebrltikers. Ik nieen itit voorgaande beviliditigeli inet
enige reserve het volgende richtsnoer af te kitnneti leiden: opsporingsdiensten inogen
profiteren v:Iii bestaande verzaniel- c.q. registratietechiiieken bititien de teleconuinitiicatie-
oingeving, de bedrijfsagenda van telecotimninicatieaatibieders daartoe zelfs betnvloeden,
niaar inogen ililillner effect iii het geactiveerde dati wel beschikbare hal:dwarenlatige ge-
deelte van teleconunimicatienetwerken sorteren. Zolang bintien dit kader gewerkt wordt
(wat nieestal het geval is) zullen er geen gegronde privacyclailiis bestaati aan de kant van
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teleconmnmicatiegebruikers. Wordt buiten dit kader (op)getreden, dan zal het Vierde
Aliiendement normaal gesproken eisen, dat er voldaan wordt aan de in deze bepalitig opge-
sonide strafprocessuele waarborgen. Er zijn itiliners gerechtvaardigde privacyverwachtingen
aan de kant vali telecotimiunicatiegebruikers opgewekt.875

Restinierend kan gesteld worden dat het opsporingsgericht aftappen en het onderzoek van
verkeersgegevens iii Ainerika af*ezet zijn tegen het Vierde Aniendenient dat onderdeel
ititiniiakt van de Atiierikaatise grondwet. Dit leverde een nonilatief kader op, dat de straf-
wetgever, de opsporitigspraktijk en de rechtspraak tot op de dag van schrijven gebruiken bij
de vraag naar de wenselijkheid vati rechtsbescherming en de concrete invulling ervali. Er
bestaat in de VS. bij de beantwoording van de vraag welke vereisten gelden voor het strat-
vorderlijk onderzoek van telecotimituiicatie een ditidehjke correlatie tlissen de grondwet en
de strafvorderlijke bepalingen: de strafprocessitele bepalingen vonnen ee„ directe ilitwerkilig
of aanvulling op het nomiatieve kader dat het Vierde Aliiendement pleegt te scheppen.

6.4.2 Nederland

In ons land heeft de disaissie rondoni de gewenste rechtsbeschenizing tegen het opsporitigs-
gericlit tappen en het onderzoek van verkeersgegevens zich lange tijd lotiter op strafreclite-
lijk iliveazi genianifesteerd. Op grondwettelijk niveati is het tot de grondwetsherziennig iii
1983 betrekkelijk stil. Hoewel de Nederlandse strafwetgever iii tegenstellitig tot de Aineri-
kaanse strafwetgever geen nomiatiet-kader van de grondwetgever aangereikt heeft gekregeti,
is voor de bescheniiing tege11 liet strati,orderluk onderzoek van telecointinniicatie toch een
noniiatief kader voorhanden,  nainelijk het Eitropeesrechtelijke  interceptiekader.  Een  aaiital
belatigrijke Eitropese taparresteii zij11 We tijdetis dit otiderzoek al tegengekonien. Zie daartoe
otider nieer hoofdstzik 2, paragraaf 2.4. Op deze plaats van het onderzoek wordt dieper
ingegaan op de belmigrijkste grondwettelijke en Europese regels op het terrein vali het
strafvorderlijk onderzoek vati telecointiitulicatie.

6.4.2.1    Grondwettelijk beschermingskader

Grondwettelijke beschenning tegen het opsporitigsgericht aftappen vati telecoiimizinicatie
eti het onderzoek vati verkeersgegevens kotiit    iii   otis   land   pas   iii    1983   tot   stand.   Valiat-
genoenid jaar worden twee teleconlimmicatievormen beschertiid door artikel  13 lid 2 Gw.
Het eerste lid regelt de besclienniiig vati het briefi,erkeer, het tweede hd beschertiit tele-
fooii- en telegraafverkeer. Artikel 13 Gw bepaalt daartoe liet volgetide:

t.   Het briekeliei,11 is 0,15(lieildbaar. bellah,e. iii de ge,wilte,1 bii cle 11,et bep,1,1!d, op lilst iwi cle rediter.
2.     Het  telefoot'-  el,  telegr,iqfgeliei,1,  is  o,asdmitil,Liar,  beliah,e,  i,1  de  get„ille,1  l,ij  tie  itet  bep,1,11(1,  door  of,liet

8-6m,iditigi, ig t,a, 1 lie, 1 die da,irtoe I,ij de Iirt zij,1 ,1,1, Neit,ezeit,

Tot op de dag van schrijven vallen uitslititend de klassieke coinmunicatievornien brief;
teletoon eii telegrxiti erkeer onder de reikwijdte van het bewriste groiidwetartikel. Meti zal

8-5 Vatize prekend heefi ook de betrokketi teleconullittlicatieaatibieder die weigert illee te welkell aan opspo-
ringsoliderzoek recht op grondwettelijke bescherlititig. Telecolimilinicatiebedrij,en kiultien over het alge-
nieen  een  propern·claim  doen.  Zij  worden  inmiers gedwollgen  ten  fave,tre  vati opsporingsbelangetiaf te
wijken vati de nomiale bedrijfsagenda, en zelfs verplicht tot amipassing vali het hardwarematige gedeelte van

her eigeti lienverk war een beperking van de inrichtilig en exploitatie vmi het eigen netwerk illhozidt.
8-4  KB 17 febniari 1983, Stb. 70.
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tevergeeR zoeketi naar een waarborg voor de geheitiiliotiding vati het 6xverkeer, het
tratisport vati conipittergegevens of van gesprekketi vali mond tot oor.8-7 Deze teleconi-
illunicatievonlien worden uitslititetid strafrechtelijk eii niogelijk ook civielrechtelijk be-
schernid.
Bu de grotid\vetsherzienitig van 1983 heeft de regering ititdnikkelijk gesteld dat draadloze
telefonie iii begitisel niet onder de beschenning vati het telefootigeheitii valt. Als arguizient
wordt aangevoerd dat deze teleconitimnicatievortli door eeti ieder relatief gemakkelijk
opgevatigen kati wordeti itidieti tliell beschikt over daartoe geschikte ontvatigstitirichtin-
geli.878 Dit argtinient is wellicht 11iet zo heel sterk onidat het aspect van geheililliouding en
vertrotiwelijklieid bu het telegraafverkeer ook niet volledig aatiwezig is. De inlioud van eeti
telegranibericht konit iti die periode bijiia altijd ter keilliis vati telegrafieambtetiaren. De
regering erkent dit, iiiaar vindt dit van onvoldoende belang oni grondwettelijke besclier-
ining vali het telegraakerkeer achterwege te laten. En, 011idat het telefoonverkeer ten tijde
van de grondwetsherzietiing volledig gearitoinatiseerd is (waardoor tusseiikonist van een
telefoonjuffrouw iliet latiger noodzakelijk is) bestaat er bij telefoonverkeer over het alge-
111een een grotere niate vati gelieitilliouding en vertrouwelijkheid dan bij telegraafverkeer. 879
Otidanks dit gegeveii wordt het telefootigelieiiii voorzieti van lietzelfde beschertiiitigstiiveati
als telegrmiverkeer.
De grondwettelijke garantie voor liet telef0011- en telegraai eheitii is aan de andere kant
valiat- 1983 minder 0111vangrijk d:Iii het brief eheilii. Voor ilibreuken op het telefoon- eti
het telegraifgeheitii is voldoetide dat er eeti wet iii Formele zin daartoe legitinieert, voor eeti
itibretik op het briefgeheitii geldt deze eis evetizeer, tiiaar wordt daarenboven vereist dat de
itibrelik op last van een recliter plaatsvindt.

Het  relatief nieuwe grotidwetartikel schiet  al snel tekort, onidat  belangrijke  nietiwe  media
zoals Eixverkeer en elektronische postberichten (e-inail) hierdoor niet beschennd worden.
Bijgevolg koint de regering iii 1997 met een tecliniekotiafhanketijk wijzigingsvoorstel. Dit
voorstel bent het algeniene recht op vertrouwelijke conitintliicatie. Het coticept880

'vertrouwelijke conlnituiicatie' is ontleend aan de dissertatie illet overeeilkonistige titel van
Hofiiiati uit 1995.88' De hierbij gehanteerde niaatstaf is de mate van besloteillieid van de
gel)ruikte cotillininicatievorm. Bij een besloten cotiummicatievorm zijn zodanige beveili-
gingstiiaatregelen van toepassing, dat nieii nioet concluderen tot het bestaaii vaii eeti geob-
jectiveerde wil gericht op het vertrotiwelijk blijven van de conuiitinicatie-inhotid (zie
Hofinati 1995, p. 47-49).Op basis vati genoenid criteritini Zoil een traditionele postbrief
(vervat iii briefonislag) een vonii vali vertrotiwelijke c0111111unicatie zijn, inaar eeti briefkaart
nooit. Ook zoil eeii e-inail nooit, tiiaar een versleuteld e-niailberichtje juist wel een be-
schernide telecoininunicatievorm opleveren.882 Ook buiten de teleconitiitinicatieonigeving
kaii er vertrouwelijk geconitininiceerd wordeii. Zo levert eeii 11101ideling gesprek in eeii

8-- J.A. Hofiiiati. I'l·nromir/yke cot,nittititame: cet, red,ts,rfel jke,  le stiti/ie 01·er & gelicimliottilitig i' ni colitimi,ticatic ill
grmid,rdirelyk pm·peai€f mdir i,itenuttioll.,W,  Necterl,uids m Dtics n·dit (diss. VU), Zwolle: W.EJ· Tjeetik Willitik
1995, p. 1

8-8 p.W.C. Akkernimis & A.K. Koekoek (red.), Dc Grmiditi'L Ecm,mkite,lits rmiti,telitatir, Zwolle 1992, p.292.
8-9  Wel werd de nenverkapparatum rBi het telefoontiet door de P'IT bedrijfsmang getest, waardoor inciden-

teel de inhoud mi telefootigesprekken opgeratigen werd. Dit werd als legitienie en voor een behoortijke
bedrijfsuitoefetiing on\·enitijdbare tzis elikotilst en·areti.

8811 Kattic.mkketi U 1996/97,  25  443,118.  1-3.
881    Hofiiiati  1995.
882 Zie hiertoe N.A.N.M vati Eijk, '(G)Mi reclit op \·ertrouweluke cotiumulicatie: fax eli e-,ilail vogelvrij',

NIB, 1997, p. 1554-1355.
Dit artikel is raadpleegbaar op <http://www.ivir.121/pziblicaties/,·atieijk /tijb97.doc>.
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atkesloten ruillite vertrouwelijke coilliminicatie op, inaar een niondeling gesprek iii een
openbare bibhotheek of cafe dat op iioniiaal volulne gevoerd wordt weer niet. hidien
directe coninimiicatie tegelijkertijd als 'vertrouwelijk' bestenipeld kan worden eli een niet-
geautoriseerd persoon deze 4escheniide c01111111111icatie niet een technische iniddel allitis-
tert, d:Iii vortiit deze interceptiehandeling een itibreuk op het grondwettelijk grondrecht
verwoord in artikel 13 GW. Technische interceptie is dus vereist. Met het oor aflitisteren
wordt slechts als inoreel afketirenswaardig besteinpeld.
De gebezigde illaatstaf leidde tot veel kritiek iii vakliteratutir en bij het N[ICM.883 De
Tweede Kanier acht het begrip vertroziwelijke cotilinunicatie veel te mistig eli heeft grote
aarzeling bij  het  criterium van 'objectieve wilsconstructie'  0111  na  te  gaan  of er spr:Ike  is  van
vertrotiwelijke cotiitininicatie, niede onidat een aantal telecoinliiunicatievomien 'vogelvrij'
verklaard worden.884 Bij de Tweede Kaliier bestaat naar aanleiding van de kritieketi de
voorkeur 0111 het brief--, telefoon- en telepyaafgeheitii uitdmkkelijk in artikel 13 te blijven
veniieldeti en de bescherniing hiervati ilit te breiden tot 'het geheitii vati daannee vergelijk-
bare  coiillintiiicatieteclmieken'.  Iii  een  brief vali  de  niitiister  van Binlieillatidse zaken wordt
aatigegeven dat de regering vali plan is eeti conitiiissie iii te stellen die zich over de moder-
niserilig van eilkele grondwettelijke bepalingeii iiader zal bitigen. Het aallhaligige885

wetsvoorstel 25 443 wordt daartoe in afwachting vati de adviezen van de nog te voniien
cotilinissie ingetrokken.886 Uiteitidelijk Zoil de Conlinissie 'Grondrechten iii het digitale
tijdperk' (Conlinissie-Franken) op initiatief vati de regering gevornid worden.  Op 24 illei
2000 koint deze conliiiissie met concrete voorstellen o.a. oiii artikel 7 over de rlitingsvrij-
heid. artikel 10 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer eli artikel 13 over het
brief-, telefoon- en telegraa eheini in een eigent ds jasje te steken. De Conuiiissie was
gevraagd de regering 11iet het oog op de ontwikkelingen op het terreni van de infbniiatie-
en connimnicatietechnologie te adviseren over de modeniiserilig van grondrechtell eli de
wetiselijklieid vati vaststelling vati een aantal geheel nieziwe grotidrechten. Hierotider
worden de belangrijkste twee ledeii van het voorgestelde artikel 13 Grondwet uilioudelijk
weergegeveti.

1.   Ie,ler |leeft liet redit i,ertrotitir·lijk te co,11,111,iticere,i.
2.  Dit reclit k,1,1 1,ij de ti,et iturtle,i beperia, op last t,mi de recliter, of itulie,1 de beperki,ig iii het bet,11W 1'(111

tie Ilittio,tale l'eiliglieill pliwtst'ilitit. 1,let malitigi,le vill, em I,ij ile 11,et ilitilget I,ezeit 111illisfer.

Het kabuiet kaii zich grotetideels iii de techinekoiiaftiankelijke voorstellen van de Conlinis-
sie viliden en 11eenit liet artikel iiaar de letter iii zijii geheel over in haar nota.887 Van belang
is echter dat de precieze reikwudte die de Conunissie-Fratiketi en het kabinet aan het artikel
geveii niet gelijk is.
Eeii verschil zit bijvoorbeeld iii de gewetiste beschenningsdinir. Het kabinet is van oordeel
dat de dutir vaii de beschermitig bij indirecte conuininicatie beperkt dient te zijil tot de
trallsportiase. Voor wat betreft teleconiniunicatie houdt dit in, dat iii principe ititslititend

883 EJ. Dotillnerilig, 'Geen telefooilgeheini op de elektroilische snelweg', Mediafonuii, 1997, nr. 10, p. 142-

147, raadpleegbaar op <http://in,7,·.ivir.iiI/pziblicaties/donmieritig/briefgeheini.doc>.
A J. Nietiweilhitis, 'Vertrou,\·de en virtziele beschernlitig', NICM-Bidleti,1 4, 1998, p 423-437, raadpleeg-
b:tar op <http://www.ivir.ill/ptiblicaries/Iiieurveilhitis/art 13Gw.doc>.

884  K,Illic,satkket, U 1997/98,25 443, nr. 4.
885  KI,lic,smkke,i U 1998/99, 25 443, tir. 16, Brief minister over nistelling vmi een conuiussie die de aanpassuig

,·aii grondrechten aan het digitale tijdperk zal bezieti
886  Kallic,smkket, I 1998/99,25 443, tir. *11 , Brief niinister houdende ititrekking vati het wets\·oorstel
88-  Kaliierstlikken II 2000/01. 27 460, tir. 1, Kabilietsstalidpillit op her advies vmi de Conuilissie 'Grotidrech-

teii ili het digitale njdperk'
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tralisniissiegegevetis bescheniid worden, gegevens die zich ergens tusseti verzetider en
otitvaliger op de teleconinizinicatieroute bevinden eti de telecomnitinicatieverbinding
daartoe tiog opeti staat. De Conitnissie stelt daarentegen voor de beschennitig vati vertrou-
welijke coninitinicatie te laten voortditren tot het tiionient waarop de geadresseerde kenizis
heeft getiotiien vati de inhoud, althans dit in alle redelijkheid heeft kiinnen doen. De Coin-
lilissie kiest als ititgatigspittit dat de beschenning vati de itihoud van de boodschap geldt
geditrende het gehele conuminicatieproces voor zo lang de burger naar objectieve lilaatsta-
ven een redeluke verwaclitilig vati vertrouwelijkheid illag hebben. Afhalikelijk van het
teleconmizinicatieiniddel, kati de beschenningsditur dus verschilleti. Een binlietigekonien fax
wordt niet langer beschemid, tilaar eeti verzonden eli bu een provider af eleverd e-mail
bericht dat nog bitmetigehaald dient te worden door de geadresseerde wordt wet be-
schemid. Het kabinet heeft waardering voor de keuze van de Conimissie voor een zo nziine
beschenzihigsdittir am de hand van genoenid criteriinii, niaar heeft bedenkiiigen ten aanzien
van de consequetities daarvan.888 Anders dan de Coiimiissie-Franken, is het kabinet van
nietiing dat ititsluitend de inlioud vati vertrouwelijke conuiiunicatie beschennitig geiziet en
niet de ongeschotiden status ervan. Het storen van een coninninicatiebericlit levert volgens
het kabitiet geeti inbreuk op waartegen artikel 13 Gw beschennitig biedt. Ook de al dati
niet bescliikbaarheid vati cotillinuiicatie(111iddeleii) speelt iti de ogen van het kabinet geen
rol bij artikel 13 Gw. Tot slot tiieent het kabitiet iii afwijking van de Coniniissie dat directe
conuinuiicatie (vali niond-to-oor) alleen beschenning verdient, itidien deze (vertrmiwelijke)
c01111111111icatievonii inet behulp vali technische liulptiiiddelen afgelitisterd wordt.

Met verkeersgegevens ligt het alleiziaal wat genuaticeerder. Over het algeineen wordt
aailgenoinen dat verkeersgegevens afzotiderlijk bescheniid worden door artikel 10 van de
Grondwet, en dus iliet door het conimimicatiegeheilii. Artikel 10 Gw ziet toe op de be-
schennitig van de 'persoonlijke levenssfeer' en bepaalt onder ineer het volgende:

1.  Ieder lieeft, belioitdols bij of krailite,is de tirt te stelle,i beperki,ige,1, reclit op eerbiedigi,N 1•,111 zij,1

persooidijke let,elissfeer
2. De tart stelt regels ter besdientii,ig 1,(111 cle persootilijke leve,issfeer iii i,e,1,£111 1 1,Iet liet v,tstlegfeti m

i,erstrekkeli 1,111 persooilsge-gevelis.

Hoewel het profiel Vall het begrip 'persoonlijke levenssfeer' betrekkelijk illistig is, kali op
deze plaats volstaaii worden illet de kanttekening dat nien in zijii algenieenheid pleegt te
zeggeti dat de kern vali het begrip bestaat itit het recht van het ilidividit om zelf te bepalen
iii hoeverre inen zich aaii alideren wil blootgeven. Hienizee wordt beklenitoond dat de wil
van de betrokkene een betangrijk eleizient is bij het bepalen vall de aard en de mate Vall de
privacybeschenning:89 Zowel het kabitiet als de Conzinissie-Fraiiken hitldigen het stand-
ptint dat verkeersgegevens niet onder de reikwijdte van artikel 13 Gw vallen. Het voorge-
stelde en door de regering letterlijk overgenonien artikel 10 Gw bepaalt otider atidere het
volgende

1.    letter  heeft  recht  op  eerbieiligi,ig  t•,1,1  zij,i  persoo,ilijke  lei,missfeer.   Dit  reclit  kati  bij  of ler,idite,ts  de  11'et

tivrt/£11 bel'erkt.
2.  De lift stelt regels ter liesclientli,ig 1„1,1 cle persooillijke let,e,issfeer i,1 2,et{),1,id met de ieme,ki,N imi

persooilsgegei,mis.

888   Killic,swkkat H 2(100/01,27 460, tir.  1, p. 23 eti 26.
889  Hofiiian 1995, p. 140.
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3.  De ttit stelt regels i,izake de ci,i,asprake,1 1411, perso,ieli op ke,1,1isite,iti,N i•,1,1 cle 01'er |le,1 1,ent,erilte
geget'mts, 1,mi c|e |ter|eo, Ilst t,mt tlie geget'ells. t'mi,le doe|eilt,|ell 11•,1,tn,oor zoil,lilige geget·elts tivr |eli im-
i,irkt, citsmede ilizake cle dalisprakellop t'ett,eteri, Ig e,1 1,ent'ij,leri,N t'mi zodailige geget,ells ell liet ,•erzet
tege,1 tie t,ent,erkitig 141,1 die geget,elts.

Met de Commissie is het kabinet van oordeel dat de techtiologische ontwikkelingen in het
digitale tijdperk   geen  aanleiditig   geven  de  ilit   1983 dateretide redactie   van   artikel   10   lid   1
Gw te moderniseren. De Cotimiissie en het kabinet constateren dat de techniekonathanke-
luke redactie van dit lid juist nieebretigt dat deze bepaling tiog langere  tijd nice kan.  Het iii
artikel 10 lid 1 Gw verwoordde recht op eerbiedighig van de persoonlijke levenssfeer blijft
in liet voorstel dati ook gehaiidheafd. Het kabitiet hecht veel belang aan het brede karakter
van het recht, waardoor privacy in de brede zin des woords onder het bereik van het recht
valt.89 Enkele aitteurs menen dat de constitutiotiele status vati verkeersgegevens diffitits is en
dat daarotii de incest specifieke en niet de izieeste waarborgeti otilklede beschermiligsbepa-
ling zoil nioeteli gelden voor verkeersgegevens, en dat is dus het artikel dat op dit inonient
het cotiuminicatiegeheini beschernit.891 Indien deze opvattiiig heersend zoii worden, hotidt
dit aittoinatisch ili, dat er opilieuw fundanienteel nagedacht dient te worden over de strat-
rechteluke bescliennitig van (tele)conmiimicatie en inhoudloze verkeersgegevens eii ook het
daarop geetite strati,orderlijk onderzoek vati telecotinnunicatie. Itilmers, de strafwetgever
heefi van oudsher de twee gegevenscategorieen afrotiderlijk en tegelijkertijd verschillend
bescheniid. Het konit mij eizigszins vreetiid voor indien verkeersgegevetis op grondwettelijk
niveall dezelfde beschenning zoudeii krijgeti als cozilinunicatiegegevens, niaar dat dezelfde
gegevens een lagere beschertiling zouden krijgen bitinen de strafwetgeving.

Het parlementaire wetgevingsproces draait 11Og Op volle toeren. Er is inniiddels een officieel
kabinetsstandpinit ingenonien, niaar brede consensus over hoe het algeniene reclit op
vertrotiwelijk conliminiceren er ititeindelijk op wetsniveau uit inoet konien te zien en hoe
artikel 13 Gw gelezeii client te worden bestaat nog niet. Over de beperkte reikwijdte van
het thans geldende wetsartikel en de onwenselijkheid ervati is iedereen het iii priticipe wel
eens: er bestaat de algeniene wells otii de reikwijdte vati het huidige conummicatiegeheitii
op te krikken en af te stetillnen op de voortschrijdende oiitwikkelingen iii de infoniiatie-
inaatschappij. Daartoe zou artikel 13 Gw op een teclmiekoiiafliatikeluke wuze geredigeerd
dienen te worden, zodat alle inogeluke conunittiicatievonizen onder de bescheniiende
vletigels van  het bewziste artikel valleti of iii  de toekoizist  zzillen  vallen.

6.4.2.2   Europeesrechtelijk beschermingkader

Voor concrete ilitwerking van grondwettelijke bescherming tegen het strahiorderlijk onder-
zoek van telecotimizinicatie zal voor wat betreft ous land aansluiting gezocht dienen te

891) K,mic,jockkeit U 2000/01, 27 460, nr.  1, p.  19.
891 Zie hierover L.F. Asscher en A.H. Ekker (red.),  Fcd:cctsjysemu, Em .pindisdie cli wdittisdic i,Iint&,ris,itic,

IVIR, Anisterdant 2003.
Daarnaast interpreteert Doninieritig her Coilliliwiicatiegeheitii als een tratisportgeheim. Waar het artikel 13
Gw 0111 gait is het beschernien \·an de vertrouwelijkheid vali het coninitulicatiekallaal en niet zozeer de
inhoud\·an de transportgegevens. Volgens de aitteur dietieti gegevem over het gebruik van transportkana-
leti (rerkeersgege\·ens) onder de bachermitig vaii het Collulitinicatiegeheini gebracht te worden amigezie,1
registratie en verzanieling rati deze gege,·eils de vrije conlintuiicatie beletilliieren. Zie daartoe Dotiinierilig
1997, p. 142-147.
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worden bij het Etiropese recht.892 Iii hoofdsttik drie vati het onderzoek is het Europese recht
iti dit verbaiid suniniier aati de orde gesteld. hi het onderhavige hoofdstlik wordt dieper
iligega:111 op enkele Europese regels en begiliseleil die van itivloed zijn op het opsporitigsge-
riclit aftappen.

ARTIKIiI. 8 LID 1 EVAM
Het eerste lid van artikel 8 EVRM bescheniit het recht van eeii ieder op eerbiedigitig vati
zijii privE-leven, zijn Binilie- eii gezilisleven, zijn wotiilig eti zij11 correspondentie.893 Iii
hoofdstlik drie was al vastgesteld dat het Europese Hof ili de  Klass-zaak bepaald heeti, dat
telefootiverkeer otider het reclitsbegrip 'correspondentie' valt. Damiiee kwalii het opspo-
riligsgericht aftappen vati telefootigesprekken iii bet beschenningsvizier van artikel 8 lid 1
EVRM. Onidat het Eitropese Hofliet EVRM-begrip 'correspondentie' iti Alass koppelt aan
het EVRM-begrip 'priv6-leven', lijkell telefootigesprekken enkel beschernid te worden
indien deze gesprekken een priv6-karakter bezitten. Ook in de opvolgende zaketi X e,1 i'
teget,  Nederland,  Malone en  Htive  e,i Knisli,1 volgt het Europese Hof deze  interpretatielijn.894

In de zaak X e,i  1' tege,i Belgie toetst de Europese Collullissie ilit eigen beweging de rechts-
feiten aati artikel 8 EVRM. De Cotimiissie stelt over radioconummicatie over de 27 MHz-
balid:

'the  transiilissioii of itioniiation  of ideas  \ia the  technical  niediuni  used  br  the  applicants
constittites a transiiiission of ilifomiation  or ideas that 111ight be regarded as being carried

,895out  by correspondetice  I ithin  the  nieaning of article  8.

De Cotiitiiissie lijkt te willen stellen dat het technisclie onderscheid ttisseii ope, 1 ihaii,tel
coiititittitications en dosed clwmlel (01111111111icitiolls tiiet per definitie beslissetid hoeft te zijn voor
de privaggevoeligheid vati telecotilintinicatie. Wat bovelidieti opvalt, is dat de Conltilissie
liet begrip com'spoi,de, ire verbindt aan het concept i,#on,iatim, a,id ideas. Het lijkt crop dat de
Colimlissie van oordeel is dat beschennwaardige coniniunicatie geen typisch priv6-karakter
lioeft te dragen. Ook de technische verplaatsing van infonnatie en ideeeii over de teleco111-
1111,izicatie-infrastructuitr kati amigeinerkt worden als conespo,ide,tre bedoeld in artikel 8 lid 1
EVRM. Onbeatitwoord blijft de vraag of, en zo ja onder welke onistandigheden de uitwis-
seliiig van infortiiatie en idee811 over telecotiliziunicatieroutes beschernid wordt.

Hofinali  ziet  in   Meisch  e. a.   tege,1   L.Iixe,1,/,it,N  een   extensie   tot  alle  vonnen  vali  conmiutiica-
tie.896 Volgens de auteur heefi de besclieniiing van artikel 8 lid 1 EVRM zich geleidelijk aan
ititgestrekt van schrifielijke correspondentie, via telefoonverkeer en radiografisclie c017111iu-

892  Zie iii dit verbatid ook W. Steenbrtiggen, 1 Ktiow „·hat you did last stoiuiter! Ch·er grenzeloze e„ oligege-

tieerde verwerkitig van verkeersgegevens iti de ittoniiatieniantschappij,«Aiti, decetiiber 2002, tizuiuner 3, p
94. R.aadpleegbaar op <http://www.javisite.0/>.

893  Artikel 8 EVRM bepaalt ili die tijd her volgetide: "1. Everyone has the right to respect For his private alid

fmziil,· life, his home and his correspondence. 2. There shall be no interference by a public authority with
the exercise ofthis right except such as is in accordance with the law and is necessary in a deiiiocratic socien·
iti the iliterests ofilatioilal seclirin·, pliblic safety or the economk „·ell-beitig ofthe coimtn·, for the pre,eti-
ti011 of disorder or critne, for the protection of health or morals, or for the protection ofthe rights atid free-
donis of others."

894  EHRM, 2 augustus 1984 Series A, no. 82 (Malone), EHRM 26 tilaart 1985, Series A. no. 91 (X en Y
tegeil Nederiand) EHRM, 24 april 1990, Series A, no. 176 (Hurig eti Knistili)

895   ECRM  13 tilei  1982 (X en Y  tege,1 Belgie), No. 8962/80, Yearbook  25  (1982), p. 93. Geciteerd bij J.A

Hofiiiati 1995, p. 71 (noot 43).
896 ECRM 10 niei 1985 (Mersch e.a. tegen Luxeniburg), Nos. 10439/83, 10440/83, 10441/83, 10432/83,

10512/83 en 10513/83, Yearbook 28 (1985), p. 60. Geciteerd bij J.A. Hofhian, 1995. p. 71 (noot 44).
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89-ilicatie, tot vertrmiwelijke cotimiunicatie als geheel.    Door de correlatie ttissen het begrip
'correspondentie' en het opgerekte begrip 'privd-leveii', lijkt liet Hot- inderdaad de deur
open te zetten naar andere (lees: nicer niodenie) vorinen vali telecotillininicatie. Gevolg
hiervan is, dat de strekking van artikel 8 lid 1 EVRM ondubbelzining ntimer wordt dan die
van artikel 13 Grondwet.898

De vraag litidt vervolgens wat nit bu het strafvorderlijk onderzoek van verkeersgegevens
geldt. In Malone brengt het EHAM ook zogeheten i,ieten,W records (printgegevens eli
bel(status)infoniiatie) onder de reikwijdte van het rechtsbegrip uit artikel 8 EVRM:99 Het
Europese Hofis van oordeel dat deze inhoudloze gegevens onder de reikwijdte van artikel 8
EVRM dienen te vallen en overweegt hierover het volgende:

'The records  ot-nietering contain information, in partictilar the  nunibers  dialled,  which  is
ati ititegral elenient in the cotimiunications nude by telephone. Conseqtientl)·, release of
that inbniiation to the police ,without the  consent of the subscriber also anioutits, in the
opinion of the Court, to an interiretice with a right gziaranteed by Article 8.'

Iii de  zaak  P. G. midJ.H. overweegt het Europese Hof,  dat het opvragen van mitimiergege-
veils bij vaste teletoizie door politiefittictionarissen eeti inbreuk op het priv6-leven van de
personen op wie de telefooninuiiniers betrekkitig hebben oplevert. Het lijkt erop dat liet
Europese Hof van oordeel is dat de eindgebruikers vati geregistreerde telef00111111111111ers

legitietiie privacyverwachtingen hebben:
'The Govenmient ackno,r ledged that those who zised the telephone had an expectation
of priz·acy in respect of the nunibers  ·hich the>· dialled  and  that obtaining detailed billing
infortiiation concenling that telephone constituted an interference with the applicants'
rights under Article 8. (...) It is not in dispute that the obtaining b · the police of intornia-
tion relating to the numbers called oii the telephone in B.'s flat interfered with the private
lives or correspondence (in the sense oftelephone coiiitiiunicatiotis) ofthe applicants \,·ho
iii.ide use ofthe telephone in the tlit or were telephoned from the flat.'

In zulke gevallen dient voldaaii te zijii aati de vereisten van artikel 8 lid 2 EVRM. Zo niet,
dali is er sprat:e van een ongereclitvaardigde itibretik op het privacyrecht. Desondanks
nieent het Hof, dat het printen van telefootilizitilliiers niet per defiliitie een ilibreilk op
artikel 8 lid 1 EVRM hoefi op te leveren:w Dit standpittit wordt helaas tiergens toegelicht.

89- Zie Hofiiiali 1995, p.72.
898 Zie ook L.F. Asscher, Collsti m tioilele Colilt'Welitte 1„111 pers, 01,troep ell telecoillimmic,lne, IteR nr. 26. De\·etiter

1999, p. 93.

899  EHRM 2 augusnis 1984 Malolie, NJ 1988, 535. Iii dit arrest wordt de verzmiieltechinek als volgt onisclire-
i·eii: "The process known as  "11ieterilig" uivolves the itse of a defice called a nieter check pritirer which
registers the mmibers dialled on a partictilar telephone mid the tinle and ditration ofeach call. It is a process,
which was designed by die Post Ofuce for its own piliposes as the corporation respotisible for the provision
of telephone services. Those pluposes  uicltide  etistiring  that the stibscriber  is correctl> charged, ili,·estigamig
co,iiplaints  of poor  quality senice alid checking possible abtise  of the  telephone sen ice." Deze  definitie
stellit niet geheel overeen niet de Engelse opsporingspraktijk, want ereti later lint het Hof otiditbbelzinnig
doorschenieren dat het ilaast historische c.q. bedrijfsniatige tituimiergegevens het bu liet priliten ook 0117
rockonistige nimmiergege\·ens kan gann. Deze muimiers wordeii iIi opdracht vati politiedietisten verzaineld
eti best: ui op het tiiommt vai ,·orderiiig (tiog) Idet.

90 ) EHRM 25 september 2001, NJ 2003, 670, § 42. Niuiiniergegevens mogen geregistreerd worden door
telefoonbedrij,·en indien dit bedrijRniatig gebeurt. Als voorbeeld tioenit het Hof het printeti voor Eicttire-
rillg3doeleitiden.
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De ititspraketi van het Europese Hof hebben louter betrekkiiig op klassieke telefonie en
geven geen antwoord op de vragen die moderne teleconzimmicatietechniekeii oproepen. 901

Iii deze context is de inniiddels achterhaalde bijzondere privacyrichtlijn c.q. ISDN-richtlijn
van 15 december 1997 relevant. Deze richtlijn bevat eilkele regels ter bescherliiing vali
tiindainentele rechten eti vrijheden, in het bijzonder het recht op de bescheniiing van de
persooillijke levenssfeer, ten aalizien van verwerking van persoonsgegevens iii de moderne
teleconlilmnicatiesector.'02 Artikel 6 schrijft voor, dat openbare teleconwitinicatienetwerkeii
en -dietisten verkeersgegevens - die worden verwerkt oni oproepeii tot stalid te brengen ell
die daartoe worden opgeslagen - bij de beeindiging van de oproep dienen te wissen of
anonimiseren. Het tweede lid sonit enkele legitienie verwerkingsgronden op welke eeti
uitzondering op de hoofdregel vormen. Denk in dit verband am de verwerking voor
factureringsdoeleindeii, opsporing van fraude, ten behoeve van het verkeersbeheer en de
verwerkitig vaii verkeersgegevens op basis Van verzoeken tot inlichtiligen van klanten.

Iii de bijzondere privacyrichtlijn wordt een onderscheid aangebracht kissen verkeersgege-

vens en coiimiunicatie. Iii onderdeel (16) van de richtlijn wordt opgeinerkt dat er maatre-
gelen getroffen dienen te worden oni de onbevoegde toegang tot cotimiunicatie te verhin-
deren, teneinde het vertrouwelijke karakter van telecoillinunicatie via het openbare tele-
coimininicatienetwerk en algenieen beschikbare teleconlintinicatiediensten te beschernien.
Vervolgens wordt in onderdeel (17) overwogen dat gegevens over abonnees die worden
verwerkt 0111 oproepen tot stand te brengen inforniatie bevatten over het privd-leven van
natuurlijke personen en verband houden met hun recht op respect voor correspondentie
dan wel de rechtinatige belangen van rechtspersonen betreffen. Dit onderscheid wordt

uitgewerkt door de artikelen 5 en 6 van de richtlijn. Artikel 5 bepaalt dat de lidstaten het
vertrouwelijke karikter van oproepen (lees: inlioudgegevens c.q. conliiiunicatie) garanderen

en in het verlengde hiervan het aftuisteren, aftappen, opslam of anderszins onderscheppen of
controleren van gesprekken door alideren dan gebruikers verbieden. Artikel 6 ziet zoals

gebleken toe op de bedrijfsniatige verwerking van verkeersgegevens. Dit zijii inhoudloze
gegevens die bij telecoinmunicatieverkeer ok- pogingen daartoe ontstaan en bedrijfsinatig
verwerkt worden voor factureringsdoeleinden, fraudeopsporing, netwerktesting en itidieti
een klant 0111 bepaalde inlichtingen verzocht heeft. Ook voor de verkoop van eigen tele-
conimunicatiediensten niogen verkeersgegevens verwerkt worden, nuts de abonnee daar-
nice heeft ingestenid. Uit de bijlage van de ISDN-richtlijn blijkt dat teleconiniunicatie niet
oiider de reikwijdte van het begrip verkeersgegevens valt. Hierniee wordt het onderscheid
tzissen de twee gegevenssoorteii bekletiitootid.903

De ISDN-richtlijn sluit gedeeltelijk am bu wat het Europese Hof over verkeersgegevens

opgenierkt heeft in Malone. Uit die zaak bleek dat nunmiergegevens bij vaste telefonie

beschermingswaardig zijn en onderdeel uitinaken van het recht op eerbiediging van de
eigen correspondentie (en privd-leven) bedoeld in artikel 8 lid 1 EVAM. Het Europese Hof
gaat zelfs zover te stellen dat deze inholldloze nutiitiiergegevetis een ilitegraal eletiient van de
telecomnitinicatie vortiien. De bijzondere richtlijn schuift verkeersgegeveiis onder het recht

9.1  Zie Ook Asscher & Ekker (red.),2003, p. 49.
9(,2 Richtlipt 97/66/EG, betreftende de verwerkulg van persootagege\·eils en de beschenimig vati de persoo11-

lijke levenssfeer  iii de  releconitintilicatiesector,  PbEG  L  24/ 1.
943   Wat 0\'erigeils \, el op,·alt, is dat naast bel- of oproepgegeveils (inhoudloze transtiiissiegeger·ens) ook stan-

sche klatitgegeretis (abomieegegevens, idetitificerende gegevens) onder her begrip verkeersgegevens valleti,

tem'Ul deze, hoer,·el daarniee verbonden, niet over de afwikkeling van teleconmiunicatie of pogitigen
daartoe gaali
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op eerbiediging van de eigen correspondentie, maar brengt tegelukertijd een onderscheid
tlissen deze gegevenscategorie en conumuiicatie aan. Billtieti het recht op de eerbiediging
van de eigen correspondentie (iti de richthjn verwoord als respect voor correspondentie) lijkt
de richtlijn een kernrecht te herketuien: het recht op de vertrourvelijklieid van telec011111111-
nicatie. Hierbij gaat het oiii de bescheniiing tegen de oilrechmiatige toegang tot teleconi-
inunicatie eti niet over de toegang tot itilioudloze verkeersgegevens dati wel de ketinis
onitrent het bestaaii vali teleconuiiimicatie. De twee gegeveiissoorteii wordeti ili de richtlull
niet gelijkgeschakeld.

Ininiddels is de bijzondere privacyriclitlijn vervangen door de nieuwe richtlijn betreffende
privacy en elektronische cotillnullicatie:M Wat opvalt, is dat het genoeinde onderscheid
tlissen verkeersgegevens en (tele)cotiitzizinicatie niet latiger terugkoint eii dat de gegevetis-
soorten ondergebracht worden iii het 'recht op het vertrouwelijke karakter van telec011111111-
nicatie'. In overweging (21) van de nieuwe richtlijn wordt hiertoe het volgende bepaald:

Er „,oetm „,aatregele,1 tivrdet, 2etrofe,1 0,110,11,eivegde toegaitg tot c01,1,1,11,1icatie te i,erlii,idere,i, te,teitide het
t,ertromi,elijke kilr,11:ter 14111 collitillt,lialtie via opet,bare colittillilticatieliettirrkeli eli opeitbare elektroilisclie
Col 1 11 1 11 m ifatietliellsteit  te besr|len liel 1,  1011 91 tei 1 (it11 11121 1 1411 1 Cle  ilt|loittl  ze  416  14111 gegei,mis  01 'er die r01 1 11 m i-

iticatie. De 11.itioliale ititget,i,tg t,a,1 so,mi,ige lidstate,1 i,e,1,iedt ttitslitite,id opzettelyke o,ibet,oegde toegmig tot
collillitiltictitie.

In artikel 5 lid 1 van de nieuwe richtlijn wordt dit recht op vertrouwelijk karakter vati
teleconitiiunicatie uitgewerkt. Het artikel ziet er als volgt ilit:

De lidstate,1 g,tr,1,1,lereti i,ia Ii,itio,i,tle li,etget,i, W liet iertrottit,elijke kar,ikter 1„1,1  le co,11,1111,1ic,itie e,1 de
da,initee t'ed,(111 1 11011(le,ide verl ee,Igeget,elis I,ici ope,ibm·e (0111,1,11,ticatielietti„rkeli e,1 14,1 ope, ib,tre elektroiti-

sdie cotin,miticatiedietiste,1.  Zij i,eil,iede,i met tiatite liet qfh,istetrit.,lft,ippe,1, opst,1,111 of,111(lerszi,is 0,1(ler-

selieppeti  of coittrolere,1  14111,12  co,11,11,1,1 icatie  m  de  ila,initee  1,2,1,41,1 1  hotide,ide  verteeersgege,•eits  (100,· 41, idere, 1
dal, tie gel,ntikers. i,idim de betrokketi gebn,ikers d,1,10,1 1,iet held,e,i toegestel,id, te,izij li,lt bij 1,•et is toege-
staa,i ot,ereetiko,i,stig ,irtikel  15, lid  1. Dit lid INIt ile teali,tisdie opst,ig die itodig is i,oor liet 01,ed,re,ige,1 1„iii
i,lfon,tatie o,li,erlet, 0,11'en,Ii,Idenl liet ve,troilit,elijklteidl,eqi, Isel.

Het lijkt er op dat de richtlijn verkeersgegevens en conitimtiicatiegegevens gelijkwaardig
tracht te beschemieii. Deze bescherniingsgedachte lijkt zoals opgeiiierkt ook voort te
vloeien uit Maloi,e, zij het dat dit arrest louter toezag op de bescliennilig van conitiiunicatie
en verkeersgegevens in de vaste telefoonoingevitig. De nietiwe privacyrichtlijn rekt deze
bescherniing zo te zien op tot alle bestaande en toekonistige gegevens bituien de teleconi-
niunicatieonigeving.

ARTIKEL 8 LID 2 EVRM
Het in artikel 8 lid 1 EVRM verankerde privacyrecht is niet een absolmit recht. Er kunnen
zich situaties voordoen die een hiperking van het privacyrecht rechtvaardigen. hi dit ver-
band bevat het tweede lid van artikel 8 EVAM een beperkingclausule. Deze ziet er als volgt
Uit:

904 Richtlijn 2002/58/EG van her Europees Parlenient en de Raad \·an  12 juh 2002 betreffende de verweiking
van persoonsgege,·eia en de beschemdiig  ·ati de persoonlijke leveiasfeer in de sector eleko,oiusche coni-
niunicatie (richtlijii betreff6tide privac,· en elektronische cotimitulicatie), PbEG L 201/37. Deze privacy-
richtlun is raadpleegbaar op
<http://eirropa.eu.int/eur-lex/pri/iii/oj/dat/2002/L201/L20120020731,000370047.pdf>.
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Gem  ili,I,el,Ki,IX 1•al, ellig ope,il,a,tr gez,ig is toegest,1.m iii de Ilitoefelli,N i•al, dit reclit, del poor zol'er 1,9 de
1,It is ,·oorzie,1 m iii en, de,„orr,itisclie s,1,1,elilevi,ig ,tootizakelijk is i, 1 liet belmig tint de ticitio,wle i,eiliglieicl.
de ope,ibare ,•eiligliei,1 of liet eco,io,niscli iwiziji, i,mi liet 1,1,1,1. liet t,oorko,imi 1„111 wationtelijkliede,1 eit
str®,ire frite, L cle besdieni, i,ig i,iii cle gezo,idliei,1 of fic goette ze,le, i of voor de besdien,iii ig 1„1,1 de reclite,i et,

t„ijlte,le,1 t„111 mdereit.

De beperkingclatistile bestaat ilit een drietal coniponenten. Zo dient de beperking op het
privacyrecht  bu  de  wet  voorzien  te  zijii  (ili  accordalice  with  the  law). Vervolgens dient  de
itibretik op het privacyreclit 1100dzakelijk te zijii in eeii democratische saliienleving (neces-
sary  iii  a democratic society).  Tot  slot  eist het tweede  lid  dat de ilibreilk  plaatsvilidt  in  het

belatig  vati  eeti  of ineer  vati  de  litnitatief opgesonide  rechtsbelangen (the interests). De wijze
waarop het Europese Hof het privacyrecht toetst aan de beperkingclausule vertoont eeti
vaste opzet. Bovendien komt de toetshig overeen iliet de toetsing van andere EVRM-
recliteli met een beperkingclauslile.

I,l accordmice 11#111 the latv

Dit beperkingsvereiste valt uiteen in een drietal sitbonderdelen. Zo dient er - 11,7 toetsing -
door het Europese Hof vastgesteld te worden dat de geconstateerde inbretik op het priva-
cyrecht een wettelijke basis in het nationale recht (basis in doiiiestic law) heeft. Het concept
'wettelijke basis' inoet niet al te strikt opgevat worden: het kati zowel 0117 geschreven als 0111

ongeschreven reclitsbronnen gaan.  Dit  is door het Europese Hof wat betrefi artikel  10 lid 2
EVRM bepaald iti het arrest Sit,iday Tiiiies tege,1 Engeld,id'05 Deze lijn wordt door het Euro-
pese Hof in de arresten  Knislin en Htivig doorgetrokken naar artikel 8 lid 2 EVRM.  In de
twee  zaken, die vanwege him verwantschap  door het  Hof sitiiultaan afgedaan worden, sta:it

het opsporingsgericht afiappen door de Fratise politie centraal. Deze praktijk vond niet plaats
op basis van een daartoe specifiek ontworpen wettel ke basis, inaar was gebaseerd op eeii

algemene bevoegdheid van de Franse oiiderzoeksrechter. Het opsporingsgericht aftappeli
werd nader uitgewerkt door de Franse rechtspraak in ititeenlopende rechtszaken en dit was

algeineen beketid. Over deze gatig vati zaken overweegt het Europese Hofals volgt:
'Settled case-law of this kind catinot be disregarded. In relation to paragraph 2 ofArticle 8
(art. 8-2) of the Convention and other similar clauses, the Court has always understood
the terni "law- in its "substantive" sense, not its -toniial" one; it has included both en-
acmlents of lower rank thati statutes  (...)  atid un„·ritten law.  The Sunday Tinies,  Dudg-
eon and Chappell judgetiients adniittedly concerned the United Kingdoni, but it  ·ould
be wrong to exaggerate the distinction between coninion-law countries and Continetital
countries,  as the Govemnient rightly pointed  out.  Statute law is, of- course,  also of ini-
portance in conitiion-la\\ countries. Conversely, case law has traditionally pla\·ed a niajor
role in Continental cotintries,  to  such an extent that whole branches of positive 12,· are
largely the  outconie of decisions  b>· the courts. The Cozirt has indeed taken account of
case la - in such countries on more than one occasion. (...) Were it to overlook case law.
the  Court  zo,ild  underliiine the legal systeiii ofthe Continental States almost  as  mikh  as
tlie  Sunda,  Tinies judgliient of- 26 April 1979 would  hare "stnick at the very roots"  of
the  United  Kingdom's  legal system  if it  had  excluded  the  coniiiion law  froiii the concept
of"laii·".  Iii a sphere covered by the r,·ritten la  ,  the  "law"

is the enactnient in force as
the competent courts have interpreted  it in the light, if necessary, of mr new practical
developiiieiits.(...)   In   sum,   the   interference  complained  of had a legal basis   ili   Fretich

lair·. 9906

9113 EHR-Al 26 april 1979, Stuiday Thiies, N 198(J. 146, r.0.47.

va  EHRM 24 april 1990, Knslin eli Huvig, A176, r.0.29; NJ 1991, 523.
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Het Hof wijst de opvatting dat een ruime interpretatie van het wetsbegrip alleen voor
conimon law-stelsels zou moeten gelden £90-  In het arrest erkent het Europese Hot- het
belang van het jurisprudentierecht  iti  rechtsstelsels op het Europese vasteland.

De  aanwezigheid  van eeti wettelijke basis  en  de uitwerkitig vati  deze  basis  ill jurisprudetitie  is
echter niet voldoetide 0111 gati het concept van wettigheid te voldoeii. Er is tizeer tiodig. Dit
blijkt itit het Klass-arrest."8 Het Hof ovenveegt hi dit arrest dat er voldoetide waarborgen
dienen te bestaati tegen niogelijk illisbnzik en specificeert dit Li de context van liet opspo-
ringsgericht aft:,ppen, niaar koppelt deze nile of lati -eis opvallend getioeg aan de tweede
coniponeiit van de beperkingclausule (necessary iii a deniocratic society):

'The  Cozirt  niust be satisfied that, r,hetever s,·stein  of stin·eillatice is adopted, there exist
adequate mid ellective guarantees against abuse. This assessnient has only a relative char-
acter: it depends on all the circzmistatices of the case, such as  the nature, scope and dura-
tion of- the possible measures, the groiinds required tor ordering such 111easures, the
authorities cotiipetent to perniit. c.irry ozit and supenise si,ch meastires, alid the kitid of-
remed\· pro\ided b\· tlie national law.  (.. .) Review,· of sunrillatice mar· ititen·ene at three
stages: when the surveillance is first ordered, while it is being carried out, or after it has
been terniinated. As regards the first two stages, the ven· natitre and logic of secret szir-
veillance dictate tliat not only the sur\'eillatice itself but also the acconipali\·itig reric\,
should be etTected \\ithout the iridividital's ktio,rledge. Cotisequentl>·, sitice the itidi\-id-
ila]  „-ill necessaril\· be prevented  froni  seekitig  an effectire retiiedy of lus o\,77 accord  or
fi'0111 taking a direct part in aliy review- proceedings, it is essential that the procedures
established should theniselves provide adequate atid equivaletit gtiarmitees safeguarditig the
individual's rights. In addition, the  'alues of a deniocratic SOCietr' nitist be follo\w ed as
faithfulli· as possible iii  the super\ ison· procedures if the bomids of necessitr.  ·ithin  the
111eaning of Article  8  para.  2  (art.  8-2),  are  not  to be exceeded.  One  of- the  hindanietital
principles of a deniocratic society is the rule of law, which is expressly referred to in the
Preatiible  to  the  Convention  ( . . . ) .  The  rule  of law  implies,  ititer  alia,  that  an  interference
by the executir·e authorities Irith all itidividital's rights should be subject to ali effectiwr
control„·hich shotild nomiall\' be assured by the judicican·,  it least in the last resort. jitdi-
cial  control  offeritig  the  best  guarmitees  of iiidepeiidence,  inipartiality atid a proper proce-
dure. '909

In de opvolgetide zaken Alah,ize eii Silt,cr verwijst het Europese Hot- opnieziw naar de nile gf
lait»eis. Deze eis wordt over het algetiieen gekoppeld aaii twee onderliggende kwaliteits-
nornimi. Zo dient de toepasselijke regelgeving voldoende toegatiketijk te zien (adequately
accessible) en dient de regelgeviiig iii kwestie tegelijkertijd voldoende voorzieiibaar te zon
(forseeability).  Over deze kwaliteitsnonnen ovenveegt het Hof iti  Sili,er

'A second principle is that "the larr· niust be adequatel>· accessible: the citizen tiiust be able
to  ha\·e  an  indication  that  is  adequate,  in  the  circunistances,  of the  legal  rules  applicable  to
a given case. (...) A third principle is that "a nonli cannot be regarded as a 'law' unless it is
fomizilated r, ith sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he nitist
be able - ifneed be „·ith appropriate advice - to foresee, to a degree that is reasonable in

,910the circunistances, the consequences mr·hich a given action tiiay entail.

90-   Ho£mn 1995, p. 74.
908    EHRM 6 Septeniber 1978, Klass and others v.  West Gernian>, Series A no.  28.
909    EHRM 6 September 1978, Klass and others v.  West Gerniatiy, Series A no.  28, r.0.50 en 55.
910    EHRM 24 oktober 1983, Silver aid othes v. United Kiligdoni. Series A.  no.  61.
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Men kan zich wellicht voorstellen dat in het bijzonder de eis van voorzienbaarheid bij het
opsporingsgericlit aftappen onder druk koint te staan. Het vereiste van voorzieiibaarheid kan
ecliter niet zover gaan, dat een rechtssubject valite voren behoort te we tell wallneer opspo-
riligsilistmties zijn ot- haar telecotillikiniicatie zzillen gaan atiappen. In de context van het
opsporingsgericlit tappen ovenveegt het Europese Hof in Malotie dat de kwaliteitsnorni het

volgende inhoudt:
'(. . .) the la„  nizist be suHiciently clear iii its ternis to gi\'e citizens an adeqiiate indication
as to the circutiistances in \\ hich mid the conditions on which pziblic atithorities are eni-
powered to resort to this secret mid potentially dangerous iliterference Ir·ith the right to
respect for pri\ ate  life  alid  correspondence. ( . . . ) Since the iniplenientation in practice  of
nieasures of secret sun.eillance of coniniunications is not open to scrutin\' bw· the indi-
,-iduals coiicertied  or  the public  at large,  it zi·odd  be contran· to  the rule of law for the
legal discretio11 granted to the executive to be expressed in ternis ofan unfettered po\\ er.
Coiisequentlb·, the la„ niust indicate the scope of mr such discretion coilferred on the
competent authorities alid  the 111.riner of its exercise with sufficient clarity, having regard
to the legitinlate iaim  of the  nieasure  in  question,  to give the  individual adeqiiate protec-
tion against arbitrar>· interference.

,911

Het Europese Hof stelt als tionii,  dat de izieest essentiele regels van de tapbevoegdheid op
een voldoende liainvkeurige wijze vervat dieneti  te  zijii  iii atdoende toegankelijke juridische
regels die adeqiia.it de reikwijdte eii wuze van discretionaire bevoegdheid van de toepasse-

lijke instanties regelen.  Het  Hof is van oordeel dat het Engelse recht wat betreft het opspo-
ringsgericht tappen enigszins obscitur overkonit en open staat voor ineerdere interpreta-
ties:12  In deze  zaak  is het volgens  het  Hof niet voldoende duidelijk welke bouwstenen  vali
de aftapbevoegdheid vervat zijn in juridische regels en welke bestanddelen overgelaten zijii
aan de discretie van de tappende opsporingshistanties. Het Hof komt tot de  slotsotii dat het

Engelse recht onvoldoende duidelijk de reikwijdte en wijze van bevoegdheidsuitoefening
verduidelijkt.  Ook in  Knisli,1 en  Hiti,ig benadnikt het Europese Hof het vereiste  van vol-
doende duidelijke en toegankelijke tapregels. Het Hof nierkt op dat het essentieel is 0111

duidelijke en gedetailleerde tapregels te hebben, zeker in het licht vati de teclitiologische
voontitgang en coniplexering vali  tapiniddelen.  Het Hof konit in Knislin en Hivig tot de
conclusie. dat liet Fralise tapreclit onvoldoende kwaliteit bezit, oindat een aantal (funda-
tiietitele) rechtswaarborgen niet in het Franse taprecht opgenotiien waI:en:

'Iii short, French law, \,ritten and un -ritten, does not indicate \\ ith reasonable clarity the
scope mid  niantier of exercise of-the relevaiit discretion conferred on the public authori-
ties. This Ir'as triter still at the material twie, so that Mr mid Mrs Huvig did not enjoy the
milli1111Ull degree of protection to which citizens are entitled under  the  nile of law in  a
deniocratic socien·.

6.5    Overeenkomsten en verschillen onderzochte tapstelsels

Talrijke interceptie- eii telecotimiunicatiewetteii zuti iii dit onderzoek integraal oiiderzoclit,
niaar ook legio rechtszakell, coiinnissierapporten en onalliankelijke onderzoeksrestiltaten dan
wel verstagen  die  voor het onderzoek  vali  teleconiniunicatie  van belang  zijii  of wareti  zijii
de revue gepasseerd en onder de wetenschappelijke loep genomen. In het resterende ge-
deelte van dit hoofilstuk wordt getracht de beide systelilen wat betreft het onderzoek van
telecoiilliizinicatie op een verantwoorde wijze trader tot elkaar te brengen en waar mogelijk

91 1   EHRAl, 2 allglisals 1984, Majotie, Series A. 110. 82, r.0. 67 eii 68.
912  Lkm, r.0 79
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de incest iii het oog spritigende verschillen en overeeiikotiisten afrotiderlijk te tioeizien en te
verklareii.

OPKOMST TELEFOONVEIZKEER
Beide stralivetgevers cotistatereti iii de jareti zestig dat crimitielen strafbare it forniatie via
vaste telefoons eetivotidig, snel en op een veilige wijze kitillieii ititwisselen en dat adequate
regelgeving hierointrent ontbreekt. De vaste telethon, of beter gezegd de toeilliialige tele-
coinniwiicatie-infrastructuitr, vortiit een oiizichtbaar domeiti waarbintieti burgers onge-
stoord en vatiuit de tiieest private 0111geving, te weten het huiselijke donieiti, niondeling
itiforinatie over kleine en grote atitand kiumen uitwisselen. Dit vomit op zicli geen pro-
bleeni, zij het dat ook critiihielen zich bedienen van deze jiiridisch oiidoordringbare zones
oin him duistere praktijken te realiseren. Onidat er iii beide rechtsstelsels lange tijd geen
wettelijke grondslag voor opsporitigsitistatities bestaat 0111 deze draadgebotideti ittorniatie op
te valigeii eii het strafvorderlijk belang dit wel vordert, wordt in beide stelsels 0111streeks
hetzeltile t dstip een attapbevoegdheid in het leveii geroepeti. Ter reclitvaardiging vati de
verailkering van de tapbevoegdheid wordt iii beide laiiden als vooniaaniste arglitiient
agiligevoerd dat justitie iii staat moet zijn 0111 boeven  te betrappen op belastetide illfoniiatie
ititgewisseld via vaste telefoonverbiriditigen. Er illogell aliders gefoninileerd geeti 110-go
zoties voor justitie zijii. In de Verenigde Staten heeft de itivoeritig van de tapbevoegdlieid
VOOral te iliaken nlet het noniiatieve kader geschetst door het Aiiierikaatise Hooggerechts-
hot- iii  de arresten  Katz en  Berger.  De  toeilmalige  opsporingspraktijk staat op  gespantien  voet
met het nonnatieve tapkader geschetst door jurisprudentie eli verplicht jlistitie  op basis  vati
duidelijk onischreveii wettelijke bevoegdheden te gaati tappeti. Het tappen is voortaan een
opsporitigshandeling die otidubbelzitinig onder de vletigels van het Vierde Aniendetiietit
valt. Iii otis land lijkt optialne vati de bevoegdheid voort te vloeieii itit de wens 0111 de
itilioud vati telefoongesprekken te kuillien iliotiitoreti. Niet zo zeer in eerste ilistaiitie valitiit
juridisch oogpunt, niaar met nallie valiuit technologisch perspectie£ Het ziet er izaar uit dat
voorafgaatide aati de iiivoeritig vaii de telefoontap de telefootijuffrotiw (iti de hoedanigheid
vali technische schakeletititeit) optitiiaal betiut is door opsporiligsilistatities en dat deze
ilistalities de telefooiijliffi otiw iliar de itihoud vati historische telefoongesprekketi gevraagd
hebben. Deze inforniatie is niogelijk te kwalificereti als ongedwongen bijvangst bj de
ititoefeizilig van artikel 100 lid 3 Sv. O111dat eind jareii zestig volledige autolliatisering vall
het telefooilliet een voldotigeti feit is, dient justitie tioodgedwotigen op zoek te gaati tiaar
alternatieve ilifortiiatieiniddeleti. De telefoontap Vortilt ZO'11 alteniatiefiiiiddel.

DIRECT AFLUISTEREN
hi de Verenigde Stateii wordeii er iii afwijkitig van ons reclit twee nieuwe opsporiligsbe-
voegdlieden geintroduceerd: opsporitigsgericht aftappeti vati teleconitittiliicatie en direct
afluistereti vali inondelitige gesprekketi. De twee bevoegdheden zijn zoals opgenierkt iii het
leven geroepen om a:Iii de cotistitutionele standaardeti zoals neergelegd iii Be,ger en Katz en
de geconstateerde tekortkoniilig iii privacybeschenning iii verticale verhoudiligen tegenioet
te konien.
De Ailierikaanse wetgever is liaast wat is opgenierkt over het aftappen, vall oordeel dat
crimitielen ook geen vrij spel dienen te hebben buiten de teleconimitnicatieonigeving.
Critninelen nioeten niet ili de gelegenheid gesteld worden oni zich buiten de telefoonotii-
geving te onttrekken aati het luisterend oor van justitie. hidien justitie een mondeling
gesprek wil afluisteren, nioet dat conform duidelijk oinschreven rechtsregels mogelijk zijn.
Deze opstellitig konit destijds neer op volledige technisch-juridische afluisterbaarheid: alle
cotimiunicatie nioet volgens de Atiierikaanse strahvetgever op basis vati ditideluk onischre-
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veli wettelijke regels alluisterbaar zijii. Dat daarbu technische lizilpiniddelen gel,ruikt wordeii
of hilizell  betreden  dieneti  te  wordeti  doet hier niets  aan  at.
Oiize eigeii straRvetgever is van oordeel dat het luisterend oor van jilstitie nog niet zo ver
niag  reiken.   hi   otis land wordt vanaf  1971   dan  ook  uitsluiteiid  het  opsporitigsgericht  aftap-
peii geregeld. De wetgever is vati oordeel dat voor het direct aBiiisteren van 11101ldelinge

gesprekken nog geen plaats is, niaar lioudt de deur wel open voor juridische verailkerilig op
een later tijdstip. Dit is het grootste verschil inet de Ainerikaanse 011117ibuswet ilit 1968.
Oilze toeimialige wetgever inerkt iii de toelichtitig op de nieuwe regels op dat vizii een
dringende behoefte aan het aflitistereti en opnenieti van gesprekken als opsporingsniiddel bu
de strahordering tot dusverre niet gebleken is. Ter onderstelinilig vati dit standpunt wordt
aangevoerd dat het direct afluisteren van gesprekken erg diep in de persoonlijke levenssfeer
van burgers ingrijpt en dat opname van dit zware opsporitigstikiddel dientengevolge achter-
wege illoet blijven. Dit kati volgens onze strafwetgever veratideren itidien het opsporitigs-
belang, onder itivloed van de opkonist van georganiseerde criminaliteit, toeneeint. Hero-
verweging dietit dali plapts te vindeti. Ten dele kati ik niij vindeii ill de overweging van
otize toeilliialige stralivetgever. Indieii eeii gesprek iii huis atgeluisterd dient te wordeti,
zzilleii er geheitne 111icrofoontjes iii het hitis geitistalleerd wordeti. Alle gesprekken worden
vervolgens in dat hitis opgenonien tot het nionient dat de illicrofoontjes weer weggehaald
wordeti door de opsporingsdiensten. Dit, tot twee keer toe, heinieluk eii tegelijkertijd fysiek
bitmentreden iii het incest private leef edeelte van burgers niaakt de opsporitigsbevoegdheid
tot een bevoegdlieid waannee inderdaad erg diep in de persoonlijke levenssfeer van bitrgers
ingegrepen wordt. Maar is dit ook niet het geval bu het opsporingsgericht aftappen? Er
wordt weliswaar niet fysiek binneligetreden, tiiaar het hiliselijke doniein is niet langer
gevrijzvaard vati inbreuken op privd-belangen. Er wordt heitnelijk bititiengedroiigen via
telefoonlijnen. Het bintiendringen is daarbij beperkt tot de directe oingeving van de tele-
foontoestelleti en tot de afwikkeling van telefoongesprekken. Hiennee zou het geniaakte
onderscheid gereclitvaardigd kunnen worden. Maar er is nieer. Het is gezien de Neder-
latidse tappraktijk mogelijk dat onschtildige telefoongesprekken opgevaligen worden. In
tegenstelling tot de knerikaanse tappraktijk wordeii iii otis land alle telefoongesprekken
over eeii bepaalde periode opgenonien en in een later staditun uitgeluisterd door opspo-
rings:unbtenareti en voor zover relevalit verwerkt iii tapverslagen. Niet-relevailt tapillateriaal
dient te worden vernietigd, niaar is wel uitgeluisterd. De kans is dus aaiiwezig dat heel wat
onsclizildige gesprekken opgenoinen eii uitgelitisterd zijn. Bovendien worden altijd twee
kanten van de verbindingslijn afgeluisterd. Dit is bij het direct afluisteren niet het geval. Bij
het opsporingsgericht tappen wordt dus niet 66ii huis, maar worden op zijn niinst twee
huizen het doelwit van otiopgenierkt binnentredeti. Hoe meer en des te langer er afgetapt
wordt, hoe nieer hitizen er naar alle waarschijillijklieid niet-lijfeluk bitinetigetreden worden.
In liet geval van telefonische vergaderitigen, een fetionieeti dat de laatste jareii sterk konit
opzetten, kunnen op basis van een tapvordering behoorlijk wat verbitidingen aiketapt
worden. In het verlengde hiervati kan overigens tevens gesteld worden dat een telefoonge-
sprek eeti wonilig verlaat, terwijl bu een niondeling gesprek binneiishuis gevoerd het ge-
sprek 111eestal bituien de nitiren van een woning bhjft. Dit levert 1110gelijk eeli privacyver-
schil op. Meii zou kunnen stellen dat de genuddelde burger ten aanzien val niondelinge
gesprekken bitinetilittis gevoerd een grotere privacyverwachting heeft dan de telefoonge-
sprekken die het hitis verlaten. Indieti dat zo is, daii pleit dit voor het gemaakte otiderscheid
tlisseti tappen eli direct afluisteren. Wat overigens weer tegen het geniaakte onderscheid
pleit vortnt de onistandigheid dat er 111et liet tappeti een itibretik getiiaakt wordt op rechteti
vati telecoinmunicatieaanbieders. Dit laatste niaakt het tappen inogelijk nog indringender. 21
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dient opgemerkt te worden dat het strafvorderlijke reginie deze verhouditig iiomialiter tiiet
regelt oindat er geen sprake is van privacyschendhig.
Illiniddels heeft de genoetiide herovenveging vati otize strativetgever plaatsgevondeti ezi is
de bevoegdheid tot het opnemen van vertrouwelijke cotillinuticatie 111et itivoerilig van de
Wet Buzondere opsporingsbevoegdheden vatiaf 2000 terlig te vinden ill otis Wetboek van
Stratvordering. Indieii tell fbveure vali het opnetiien van vertrouwelijke cotilliititiicatie eeti
woning zonder toestemining vali de rechtliebbetide betredeti dietit te \vorden, dati eist
artikel 1261 Sv dat het opsporingsonderzoek deze afluistemiaatregel dringend vordert en het
daarbij  0111  een  niisdrij f gaat waarop naar  de  wettelijke  onisclirijving  een  gevatigenisstraf van
acht jaar of nieer is gesteld. Op laatstgenoenid  putit wijkt de bevoegdheid  af van de thalls
geldende tapbevoegdheid ex artikel 126111 Sv. Er bestaat daminee nog altijd een onderscheid
tussen tappen en het optienien vali cotiuminicatie iii woniligen. Voor het tappen iS nallielijk
'slechts'  vier jaar gevatigenisstraf of nieer vereist dan  wel verdetikitig vaii  de  strafbare  feiteii
genoeind iii artikel  67  lid  1.  Voor  het  opneiiieii  van vertrotiwelijke  c01111111111icatie  aliders
dan in wotihigeti (de wet spreekt vati besloten plaats, niet ziutide een wotihig) geldt dezelfde
drenipel als bu tappeti.

Hierboveli is door illij betoogd dat illate vaii itidringend- eii gevoeliglieid bij het opspo-
ringsgericht tappen mogelijk net zo groot, zo niet groter is dan bij het direct aflitisteren vati
niondelitige gesprekken iii woningen. niede onidat bij eerstgenoenide opsporitigstiiethode
zowel eeii inbreuk op de persooidijke levenssfeer van het object van onderzoek als van
derdeii geinaakt wordeii. Bovendien worden de rechteii vali telecotiliminicatieaatibieders
beperkt oin bij de gewetiste gegevens te konieli. Men Zoil zich op het stalidpunt kitilneti
stellen dat het door otize strafwetgever aangebrachte otidersdieid tussen direct aftitistereii ili
woningen eii opsporuigsgericht tappen hierdoor 111ilider vatizel preketid wordt en er best
tiagedacht tiiag worden of de bevoegdheden tiiet gelijkgesdiakeld dieneti te worden.

STREKKING TAPBEVOEGDHEDEN
De opzet vaii Atiierika's eerste ititerceptiewet is otigecompliceerd. De inrichting vati de
Nederlatidse interceptieregels ilit 1971 is vergelijkbaar inet de systematiek van de Atiieri-
kitatise Onitiibitswet daterend vaii eilele jaren daarvoor. Voor wat betreft de tapregels geldt
het volgende. De ontwerpers vaii beide tapsystenie11 zijii ititgegaaii vati het concept dat
conuinuiicatie over de telecotillinuiicatie-illfrastructlitir toeziet op eeti draadgebondeii
elektronische koppeling tlissell twee partijeti. Op basis van deze nieuwe regels wordt het
voor opsporiligsdietisteii iii beide latideti mogelijk 0111 de itilioud vati teletoongesprekken
111et technische middele:i heinielijk te onderscheppen. Uit de oorsprotikelijke Onitiibustenii
'draadgebonden cotiniiiniicatie' lijkt afgeleid te kumieti wordeti dat het wetsbegrip liaast
telefoongesprekken  ook farberichten  onivat. Het begrip wordt  in 1968 natiielijk als volgt
otiischreven:

aity co,Ii,imiticatio,1 1,1,1(le  iii  ttitole or iii  p,1,1 throtig|,  t|ie tise  off,icilities for tile  traits, itissio,i  of co,it,ittit,ica-
tio,ts  by  tlie clid  of 11'irc.  cable or otlier like  co,tileaio,i beti,Te„  tile  poilit  of o,igiti  £1113  tlie poitit  of receptio,i

.#intislied  or oper,ttect by dity pe,fo, i e; 10igecl ,13 ,1 cotit,1,01 1 (,inier i,1 prot,i cli,Ig or oper,iti, W st id lf,kilities for tlte
traiisiltissioit of iilterstate orforeigti immwmiciltiolis.

De 011ischrijving noenit niet uitdrukkelijk telefoongesprekken. Hierdoor wordt de ilidruk
gewekt dat ook het toentiialige faxverkeer, dat tezanien met telefoonverkeer liet toentiialige
teleconmnmicatieverkeer vormt, onder de reikwijdte van de definitie van het begrip draad-
gebotiden conitiiunicatie valt. Het wetsbegrip lijkt itilniers afdoende neutraal te zijll opge-
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steld. Dit gaat ecliter iliet op omdat het wetsbegrip 'draadgebotiden cotillininicatie' iti
Sallienlialig niet liet 011111ibi1sbegrip 'interceptie' gelezen dient te wordeii. Liiatstgetioenid
begrip is 111ilider tecliniekonaflialikelijk get-ornizileerd en bepaalt het volgende:

i,ttereept „,e,ilts  tile intral a[,ptisitio,1 of tlie co,ite,its of a,ty „ire or oral co,11,11,1,ticatio,1 thro,tgli tlie use of ally

elearollk, 1,tecli,11,ic,11, or otlier clerice.
913

Uit deze oinschrijvilig volgt dat liet ED:verkeer (eti telegraliiverkeer) niet otider de reikwijdte
vati de Otimibuswet valt oindat er bij iliterceptie vali Eliverkeer geeti inenselijke ititingen
opgevallgen worden. Faxverkeer valt niet oiider de reikwijdte van de 0117nibuswet. Onder
de ECPA vati 1986 wordt de terlii 'draadgebonden conimunicatie' op een zodanige wijze
aangepast dat het - onafhankelijk vati de invulling vati liet daaniee verbonden interceptiebe-
grip - de verplaatsing van het gesproken woord (aziral transfer) gaat inhotiden. Faxverkeer is
niet langer eeti cotilliii,nicatievorni die bititen de interceptieregels valt. Iii ons latid is het
teclinisch ondersclieppen van faxverkeer lange tijd niet 1110geluk onidat de redactie van 125g
Sv daar niet op a4:estenid is.914 0111 de bevoegde instanties te machtigen faxverkeer en
digitale cominunicatie teclinisch te otiderscheppen, zijn er aan het begili van de jaren
negentig wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt het wetsbegrip 'telefooninrichting' vervangen
door het ineer techniekonafliankelijke begrip 'telecotiiniunicatiestructititr'. wordt de inter-
ceptiehandeling 'afluisteren' voortaan 'aftappen' genoeind eli wordt in plaats van het wets-
begrip 'gesprek' de zinsnede 'telecotiuiiiinicatie of alidere gegevensoverdracht' iligevoegd.
De recliter-co111111issaris beslist voortaan over het aftappen van 'alle niet voor het publiek
bestetiide verkeer dat over de telecolillininicatie-infrastructlizir heeft plaatsgevonden'. Op
basis van laatstgetioeinde clatisule kaii naast Bxverkeer ook de nieest illoderne computer-
cotilnizinicatie teclmisch onderschept worden. De telefoontap is door deze wetswijzigingen
oingedoopt tot telecoinlizunicatietap. Met het van kraclit worden van de ECPA in 1986
wordt fixverkeer in de Verenigde Statell gekwalificeerd als een vonii van elektronische
cotiumitiicatie. Het begrip 'ititerceptie' wordt afgestemd op de telecotilinuilicatievorni
elektronische coiilliiunicatie:

ilitercept „te,1,8 tile ,ntral aqi,isitioll or otlter aqi,isitioll of tile colite,its of aity it'ire or oral co,1,1,1,1,1icatio,1
915tlirot,gl,  tlie tise of,11,y  ele{tro, tic,  „tecliditical,  or otlier  device.

Met deze wijziging wordt het evident dat de federale interceptieregels ineer dan alleen het
gesproken woord nioeten beschernien. Voortaan vallen 11011-1,oice telecoiillimnicatievormen
zoals Bxverkeer en e-mails onder de reikwijdte van de federale ititerceptieregels. Bitrgers
worden voortaati horizontaal beschennd tegen liet ongeatitoriseerd aftappen van deze
coiiiiminicatievorliien en opsporingsdiensten niogen deze nieitwe conitimnicatievonneti
coiltbrtii het strafvorderlijk tapkader aliappen, zij het dat de strahorderlijke tapregels op
eiikele pittiten afwijken van de klassieke regels voor telefonie en er een separate tapbevoegd-
heid voor elektrotiische connimnicatie bestaat. Otis taprecht kelit niet zoals het Atiierikaanse
reclit een tweedelitig iii tapbevoegdlieden. Het Ailierikaanse reclit dierentieert vatiaf 1986
in tapbevoegdliedeti en beschernit draadgebonden coninitmicatie beter dan elektronische

913 hkyll.
914    HR  26  niei  1992.  NJ  1992,753.  De  Hoge  R.aadoordeelt itidir arrest dat het optienien en leesb:tar niaketi

vati farsigiialeti tiiet op 66n lijn valt te stellen Ii,et het aflitistereti ,·ali telefootigesprekken; er·eiltiliti zijn fax-
sigiialen\·olgens het hoogste rechtscollege gelijk te stelleti niet een gesloteti brief

913  P.L. 99-508, October 21, 1986, 100 Stat. 1848, Ali Act to miiend title 18. United States Code. with respect
to the iliterceptioti ofcertain Cotil,1111,1ications, other fornis of stin·eillatice, and for other purposes.

341



ST-RAFP'( )R.DERIUK ONDERZC )EK VAN TELE(:C)MAIUNIC:ATE

cotilliiunicatie. Op basis vaii artikel 18 U.S.C. § 2516 onderdeel (3) niag elke attonwyfor the
Goi,en Iitte,it (officier vali justitie) een tapvordering illet betrekking tot elektronische cotilliiu-
nicatie bij een federale rechter ilidienen en illag zo'n recliter dat aftapverzoek cmu-ortii
artikel 18 U.S.C. § 2516 hotioreren. Bij draadgeboiideti en tiiotidelilige Coillillitilicatie dieiit
het  verzoek  namens  de  initiister  van justitie of diens assistent(en)   ingediend  te  worden  bij  de
bevoegde rechtbank. Bovendien kati elektronische cotilinittiicatie iii het geval van elk
tederaal 111isdrijf onderschept worden. Dit in tegenstellitig tot draedgebotiden ell iliondelitige
coziuimnicatie. Het onderscheppen van deze cominutiicatievornieti kati sleclits bij een

916beperkt aatital federale 111isdrijven geautoriseerd worden.   Tot slot zijn er ook verschillen
qua bewijsreclit. Artikel 18 U.S.C. § 2515 bepaalt natiielijk het volgende:

WI,eliei,er aily  1,#re or oral co,Imiti,licatim  lids  bem  ilitercepted,  1,0  part of tile  colitelits  of sitd,  co,Ii,I,ti,ticatio,i
.t,id ito evitietice de,it,ed tlierefron, 1,1,11, 1,e received i,1 el,idelice iii dity tricil, lie,101'g, or otlier proceeilitig iii or
before ,t,ty cotirt, gr,1,1,1 jitry. depart,„elit. ojlicer, ageli y. regill,itory I,ody, legistatil,e co,1,11,ittee. or otiler
aittliority of tlie Utited States, d  St,ite. or a political st,Wit,isio,1  tliereof if the disdos,ire Of tl,•it i,don,iatio,i

91-t,utild be iii violatio,i of tltis d,apter.

Het artikel houdt  iii  dat  onreclitinatige  bewijsvergaritig vati  draadgebondeti  en/of nionde-
lilige cotimilinicatie oilherroepelijk tot uitsluiting vall de daaruit voortvloeietide onder-
zoeksresultaten leidt.'18 Frappatit is, dat deze bewijstiitslititiligsregel tiiet op gaat voor
elektroizische conitinuiicatie. Het is mij niet duidelijk waaroni voor dit systeetii gekozeti is
eii waaroni dit onderscheid hedendaags nog altijd bestaat.

ANALOGE TELEFOONGESPREKKEN
Beide strafwetgevers gaan er teti tude van de eerste telefootitapregels vali itit dat taplialideliti-
gen direct de illhozid vali gesprekken opleveren. Onderscheid tussen afluisteren en itiliotide-
lijke wamieeiiibaarheid enerzijds en aftappen anderzijds bestaat ten tijde van de telefoon-
tapregelingeti niet. De ilifortiiatie die over de telefoonlijtien van punt A naar pittit B afge-
wikkeld wordt, levert bij technische onderschepping direct de oorspronkelijke woordeti-
ziitwisselilig op. We bevitideti oiis nog in het tijdperk v;iii circititgescliakelde aiialoge tele-
Loillietten: oni een vaste telefootiverbuiding (twee koperdraden) tussen twee eitidpittiten
1110gelijk te iii:Ikeii wordt eeti bi-directionele elektrische verbiliding (circitit) opgezet die
actiefbluft totdat het telefoongesprek (lees: telefootiverbiliditig) wordt afgebroketi. De vaste
telefoons zetten geluidstrillitigeti nlet behulp van een 111icrofoon e 0111 iii elektrisclie trillill-
geti. Over de telefootmetten wordt daaniiee een atialoog sigilaal verzoiideii. Het woord

916 I)e lijst vati strafbare teiten waan·oor iliterceptie vati niotidelillge eli draadgebotideti cotillitiuiicatie is toege-
staati „ordt onder de ECPA overigetis wel uitgebreid tiiet een amital nieur·e strafbare feiteti.

91-  p.L. 99-508, October 21, 1986, 101) Stat 1848 (HR 4952).
918 Zie daartoe bij,oorbeeld de rechtszaak, Gelbard v. Utiited States, Suprenie Court ofthe Uiuted States.lillie

26, 1972. In deze zaak overweegt het Hooggerechtshof nier betrekkulg tot artikel 18 U.S.C. § 2515 het
rolgende: 'Sectioii 2515 is thtis celitral to the legislative scileim. Its importance as a protecdon for 'the
victini ofati wilawfitl itivasion ofprivac,·' could not be more clear. The purposes ofsectioii 1515 and Title
Ill as a zz·hole woitld be st,b\·erred \\·ere the plain conuilatid ofsectioil 2315 ignored wheti the \ictilii ofaii
illegal interception is called as a winiess before a graid jun· a,id asked questions based Upon that intercep-
tim. Moreover, s 2515 serves notoid,· to protect the privacy ofconmiullications, butalso toensitrethat tile
cozirts do not beconie parniers to illegal cotiduct: the evidentian· prohibition was enacted also 'to protect
the ititegrin· of cotirt guid adtiihustrati ·e proceedings.' Collsequelitt>·, to order a gratid jun  Zi·iniess, on paiti
ofiniprisonnient, to disclose esidence  that  s  2515  bars  ili  tuiequivocal  terms  is  bodi  to  thwart the congres-
sional  objecnve  of protecti,ig  uidividual  priz·acy  by  excluditig such  evidence  mid  to  ent:uigle  the  coim  in
the illegal acts ofGoverimient agetits.'
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atialoog geeft de alialogie aan tlissell de elektrisclie str00111 iii de luidsprekerkabel (iiiptit) en
het   geluid   dat   door de speaker wordt weergegeven (output). Het elektrische sigiiaal   kan
eenvoudig onderschept worden. Ook ziet de telecotilinunicatieonigevilig er op orgatiisato-
risch niveazi betrekketijk eenvoudig uit. Iii Nederlatid zijn de telefootuietten iti liatiden van
de PTT, dat destijds nog staatsbedrijf was. De Nederlandse overheid heeft  fortzieel  zeggen-
schap over het staatsbedrijf. Medewerkitig is vatizelfspreketid. In de Veretiigde Stateii is het
verlenen van medewerking aan de plaatsing vali een tap geen vatizelfsprekendheid onidat
telefootibedrijven   geen   staatsbedrijven   zijn.   0177   deze reden wordt  er   in   1970,   dat   is   twee
jaar na iliwerkingtreding van de Oimiibuswet, een ineewerkpticht ten faveitre vali het
opsporiligsgericlit tappeti opgenonieti. Telefoonaatibieders zijii voortaaii tiiet alleen verplicht
de plaitsing vati eeii tap op het eigen netwerk te dulden, niaar tevens federale opsporitigs-
diensteii bij de teclinische realisatie vali een tap bij te staan. Deze niedewerking kati bestaaii
uit het beschikbaar stelleti  van taptijtien  of het aanwijzen vati tastbare tapprititen bintien het
eigeli netwerk(gedeelte). Iii ons land zou een dergelijk nieewerkplicht door de privatisering
van de PTT pas eind jaren tachtig in de strativetgeving opgenoinen worden.

UITZONDERINGEN TAPVERBOD
Beide strativetgevers  sonitnen  een liinitatief amital gronden  op  die  het onderscheppen van
telefoongesprekketi legititiieren. Zo iiiogen aalibieders van telefoonbedrijveti iii beide
rechtsstelsels op iticidentele basis ten faveure van bedrijfsdoeleitiden keiinis nemen van de
inlioud van telefoongesprekketi. Deze 1110gelijkheid is vooral in het leven geroepen oni
netwerkbeheerders te beschermen tegen fratide en oneerbaar gedrag van de aangesloten
eitidgebruikers. Bovendien kati de inlioud van een telefoongesprek opgevangen worden
tijdens het incidenteel testen van netwerkonderdelen en conuintnicatiekwaliteit of het
verlielpeti vali storitigen.
In de Verenigde Staten niogen niedewerkers van telecollmilitiicatiewaakhond FCC tele-
foongesprekken onderscheppen voor de uitoefening van toezichtstaken. N:tar huidig recht is
deze bevoegdheid verruitiid tot alle vorlnen vali teleconlizizinicatie. De conlmissie kan
teleconitimnicatieaalibieders controleren op naleving van de uiteenlopetide telecoiminuiica-
tieregels. 0111 deze controle- en hatidhavingstaak te vervittlen kan de FCC eigenhandig
netwerkrlihiites  vati  transporteurs  aftappen. Daarbij  kan nagegaan worden  of de tletwerken
voldoen aan de vereiste privacydichtheid, de vereiste of 4esproken werking vai het net-
werk of technische aftapbaarheid. hi ons latid is die rol gedeeltelijk toegewezen 2211 de
OPTA,  inaar een  tapverlof heeft deze organisatie tiiet.  Bovendien is het toezicht op aftap-
baarheid toegewezen aan het Agentschap Telecom. Hier kotii ik later op tentg.
Telefoongesprekketi wordeti in beide rechtsstelsels bovendien niet bescliernid indien eeti
vati  de  coiiiniunicatiepartners het gesprek heinielijk  door een derde  lait aftuisteren of het
gesprek eigenlialidig met techtiische niiddelen optieenit. Ook iii dergelijke gevallen levert
het aftappen geen strafbare hatidelitig op, hooguit een inoreel afkeurenswaardige actie. Beide
wetgevers achteti het niet de taak vali het strafrecht oni degene, die ten oilrechte een per-
sooti voor betrouwbaar houdt, te beschertiien tegeti het doorgeven van cotifidenties.

Beide strafwetgevers beslititeii bij de introductie van de niet,we tapregels radiocotillininicatie
niet te bescherliieti tegen aftaphatidelitigen. Deze cominitnicatievonii kan gedurende de
jareti zestig, zeventig en tachtig door eeii ieder met relatief sitiipele  hatidelingen liit de vrije
ether geplitkt wordeti. Een scantier (radio-ontvatiger) vomit hiertoe het illeest toegesneden
niiddel. Radiocotilintinicatie wordt iti beide latideti als vrij toegankelijk voor het publiek
bestempeld waardoor er geen gerechtvaardigde privacyverwachtitigeti aan de kant van
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conunwikerende partijen ktimien bestaan. Deze conuininicatie kan daarom iii beide latiden
lange tijd strieloos opgevatigen worden door derden.
In beide rechtstelsels wordt onder itivloed vati het digitaliseritigproces (begin jaren negentig)
een onderscheid geniaakt tussen mobiele telefonie eli draadloze (hitis)telefonie. Mobiele
telefonie wordt vanaf het nionient vati introdtictie bescheniid tegen afiaphandelingeii,
draadloze telefoilie (routering telefoongesprek vast station naar bijbehorend draadloos
eindappraat) nog altijd niet. Ter rechtvaardiging van dit onderscheid wordt gesteld dat radio-
ontvangstinrichtingen bu draadloze telefoilie relatief gemakkelijk, dat wil zeggen zonder
technische kennis of buzondere inspaniiuig, door een ieder alketapt kiinnen worden. Mo-
biele telefonie is moeilijker af te tappen onidat er digitale signalen uitgewisseld worden.
Tecluiische onderscheppitig levert tiiet direct de inlioud van de cotiunitnicatie op. Er zal een
techtiische omzettingsslag geleverd dienen te worden alvorens de oorsprotikelijke gesprek-
ken te horen zijn. Het radiogedeelte vati draadloze telefonie is daarentegen iii het begin vali
de jaren negentig analoog. Teclitiische oiiderschepping levert direct de inhotid van het
gesprek op. In de Verenigde Stateii kwain het onderscheid tussen draadloze eli iliobiele
telefonie tot uitdmkking in de ECPA uit 1986. In die wet was iti het wetsbegrip draadge-
bonden conliiiunicatie de passage 'btit such tenli does not iticlude tile radio portion of a
cordless telephone cointnunication that is transniitted betweeti the cordless handset atid the
base inlit' opgetionien. Door deze passage valt draadloze teletbilie niet oiider het begrip
draadgebonden cotimiunicatie en bijgevolg niet onder de reikwijdte van de aftapregels. Het
aftappen van draadloze teletonie levert iii de Verenigde Staten acht jaar lang geeti stratbare
gedraging op.
Vatiaf de jaren negentig  is het onder invloed  van  de  voortschrijdende  ontwikkelingeti  in  de
teleconisector 111ogelijk draadloze teletoons in gebruik te nenien waarvati het radiogedeelte
gedigitaliseerd is. Het aftappeti vati dit coniinitizicatiegedeelte vergt zoals bij niobiele telefo-
nie teclulische kentiis en een onizettitigsslag. Er gaan hierdoor steeds nicer stenlmen op 0111
draadloze teletoons met digitale belniogelijklieden net als mobiel telet-ootiverkeer strafrech-
telijk te beschenneii.    In   het Ainerikaatise tapstelsel heeft CALEA    uit    1994   de   niettwe
techtiologische ontwikkelingeti opgevangen. De passage bitt stid, temi does tiot inchide the mdio
portio,1 of a cordless teleptio,le col,milmicatio,1 tliat is tratist,titted lictit,ce,1 tlie cordless lia,idset mid tile
base iti,it wordt otider de ilieuwe wet geschrapt. Het lijkt er op dat de privacybescllertlling
uitgebreid wordt door het veratiderde gebruik vati draadloze telefoons en bijbehoreiide
privacyverwachtiligeti van eilidgebmikers:

'hi  addition,  wilile the portion of cordless  telephone  co111111uilications occurring ben,·een
the hatidset alid base unit \\ as excluded froill ECPA's prii'iici· protections, the 1991 Pri-
vacy  and  Techtiology  Task  Force  fowid  that "[tlhe cordless phone,  far  from  being  a  nor-

eln· item used only at 'poolside,' has becoine ubiquitous... More and niore coninizinica-
tions are being carried out br people Iusing cordless phones] in private, in their honies
and oBices, with an expectation that slich calls are ji,st like any other phone call. ,919

Scalitiers pikken niet langer zonder technische uispaiming ok- onizetting autoniatisch het
draadloze gedeelte van elk willekeurig telefoongesprek op.920 Steeds nicer draadloze gesprek-

919  Hoilse Report 1994 (CALEA).
920   Expem advise  that the safest cordless plioties operate  at the higher kequeticy of 2.4 or 5.8 GHz. Digital

models diat use spread spectnuii techtiolog· (SST) offer the best security. This feanire breaks apart the ,·oice
sigtial and spreads it over several challtiels durilig transnlission, niaking it diffia,lt to capture. Becazae 2.4
aiid 5.8 GHz SST phones operate at higher po\\·er, they lia,·e another ad\·antage, increased rmige. Aiiother
seairin· featitre to look for is digital sec'l-Lnn· codes. Both the halidset and the base nittst has·e the saliie code
hi order to conittitinicate. Look for phozies that ratid011116· assign a new digital code even· tinie the handset
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ken  zijn inoeilijker af te tappen. Hierdoor tieemt de  (gerechtvaardigde)  privacyvenvaclitilig
vati eitidgebruikers autoniatisch toe. De Ainerikaatise straRvetgever ziet iii dat bepaalde
vonizen v:Iii radiocomnitmicatie onder iiivloed van digitalisering niet langer vrij toegankelijk
zijii voor het algeniene publiek en bijgevolg rechtsbescherlning verdienen. Analoge radiog-
edeeltes van draadloze telefonie kiumen echter nog alt d straf loos otiderschept worden,
inits d:tar geeti bijzondere ilispanning voor vereist is of gebruik wordt getiiaakt van niet-
toegestatie otitvangstinriclitingen. In de liuidige Nederlatidse strafwetgeving vonnt hiertoe
de basis artikel 139 lid 2 otiderdeel (1) Sr. Het artikelgedeelte bepaalt het volgetide:

Het eerste W is itiet i,m toepassitig op liet Lift,ippeli of opitel,te,1.
1.  1,41,1 door micidel 1„1,1 eeli radio-o,iti,mlger o,iti'.i,tge,1 -geget,mis, te, izij 01,1 de oittv,114:st mogelijk te

Iticike,i ee,1 1 ijzo,ide,r i,ispaitilitig is getet,erci  of ee,1 niet-toegest,i,te miti„1,igsti,iricitti,19 is gel,ntikt.

Naast de getioetiide excepties op liet algeniene tapverbod wordt onder bepaalde oilistandig-
hedeti een inbretik op het telefoongeheini in het geval de overheid wenst af te tappen
toegestaan. Iii beide latideti 1110gen tiatiotiale veiligheidsdieiisten telefoongesprekken aftap-
pen om daaniiee de staatsveiligheid of strafvorderlijke belatigen te dietien.  In de Veretiigde
Stateii kan in de context vati eerstgenoenid terreiti de Ainerikaanse president telefootige-
sprekken atiappen. Deze bevoegdheid is opgenonien 111et de Otimibuswet.

TAPFORMALITEITEN
Bituien het Anierikaanse recht is er voor het opsporingsgericht aftappen net als bu de ilizet
vati de bevoegdheid tot het vorderen vati verkeersgegevens voorafgaand verlofvan onafliaii-
kelijke rechters vereist. Toch bestaat er een verschil tlissen beide opsporitigsbevoegdheden
oindat er binnen het Anierikaanse systeetii een glijdende schaal vati rechterlijke bevelen
bestaat. Voor het opsporitigsgericht tappen is een specifieke taptiiachtiging vereist. Deze is
vele inalen zwaarder dan een traditionele niachtiging vereist bij het vorderen van verkeers-
gegevens. De strafvorderlijke tapregels zijn iii het Aliierikaanse stelsel verailkerd in de
0111nibusartikeleti 18 U.S.C. §§ 2516-2518. Artikel 18 U.S.C. § 2516 regelt van oudsher
welke federale dati wel statelijke rechtsfiguren bevoegd zijii een tapvordering bij een rechter
iii te dieneii. Op federaal niveati kati de beslissing tot aftappen door federale agetiten (EBI)
ititshlitend genonieti worden door de niinister vati justitie ofdiens assistelit. De oude Olimi-
busregel uit 1968 spreekt iii dit verband van Attorney General, Assistent Attorney General

en Deputy Attorney General. Onder het huidige aftapreginie is de lijst met bevoegde
fittictionarissen enigszins opgerekt (toegevoegd zijn o.a. Associate Attorney General en
Deputy Assistant Attorney Getieral or acting Deputy Assistant Attorney General iii the
Critilinal Divisioii specially designated  by the Attorney General).  niaar ditidelijk  blijft dat
uitsluitend de hogere futictionarissen bintien het niinisterie vali justitie bevoegd zijii een
tederale tapvordering in te dienen. Een tapvordering kan bovendien slechts ten aanzien van
een geliniiteerd aatital straflare feiten ingediend worden. Zo kan de tapvordering ingedielid
worden ten aanzien  van  elk  strafbaar feit waarop de doodstraf staat. Daaniaast kati de vorde-
ring ingediend worden bij delicteti die de staatsinrichting kutinen beschadigen zoals spionage
en landsverraad. Bovendien kati een tapvorderitig ingediend wordeii als er bepalitigen van
de Atoonienergiewet overtreden wordeti en op deze overtredingen nicer dan een jaar

is  retimied  to  the  base.  (. ..)  if die  photie  autonlatically  chaliges  the  frequency  ditring  contmullicatioils,
called chalitiel hopping, it does proride niore securin· bi· tiiakilig it diffiallt for the eavesdropper to follow
the call 50111 otie climinel (frequeticy) to the next.
Raadpleeg voor tiieer bereiligingsudomiatie over draadloze teletbilie eli de verschilleti niet iiiobiele telef#
nie <http://www.privac>rights.org/6/62-wire.hon#1>.
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gevangenisstr;If staat. Ook voor conitiizine delicteii als nioord, ontvoering, overvallen,
afpersilig is cell vordering toegestaail. Tot slot noeill ik nog eell paar specifieke delicten
waartoe een federale tapvordering geoorloofd is: 0111koping van overheidspersoneel, strafbare
beitivloeding van rechters of getitigen,  ontvoeritig  of aanslagen op de  President,  het hitide-
ren van (interstatelijke) handel, die tal van een interstatelijke verzending, verditisteren vali
goede doelen, handel in verdovende niiddeleti en interstatelijk tratisport van gestolen goe-
deren.

Naast het opsporingsgericht tappen door FBI-agenteii regelt artikel 18 U.S.C. § 2516 een
glider taptraject, nainelijk het tappen door statehjke opsporings:unbteturen op basis van
statelijke tapwetgevilig en confonn het taI,kader neergelegd in de tederale Onmibusartike-
len. Artikel 18 U.S.C. § 2516 onderdeel (2) maakt het mogelijk dat de hoogste vertegeti-
woordiger  van  liet  OM op stateluk niveati (principal proseatting attorney  of a state)  of eell
onder diens gezag vallende  (hoofd)oBicier van jitstitie  (principal  proseaiting attoniey  of any
political subdivisioii) een tapvordering indient bil een stateluke rechtbank confortii statelijke
tapregels en atialoog het bepaalde iii artikel 18 U.S.C. § 2518. Dit hou(it in, dat ook op

921statelijk niveati een tapvordering enkel door gecentraliseerd gezag itigediend kati worden.
Het tweede wetsonderdeel limiteert het object van non-tederaal taponderzoek via eeti lijst
met alle stratbare feiten waarvoor opsporiligsgericht tappeii door gewone c.q. statelijke
opsporingsaizibtenaren is toegestaan. Strafbare feiten waarvoor vatiat- 1968 een tapvordering
ingediend kili worden zijn onder andere inoord, ontvoering, oinkoperij, aiDersilig, gokken,
handel in verdovende nliddelen, of alidere feiten welke een gevaar voor het nienselijke
leven, ledeniaten of eigendoin oplevereti en waarop eeii gevangenisstraf vati ininiinaal 1 jaar
staat. Deze lijst is de liatste jareii een statische lust gebleketi eii wordt pas onder itivloed van
de terroristische aatislagen op Alnerikaatise biiI:ger- en legerdoelen verruinid.

Nederland is geen tederale staat en kent bugevolg geeii onderscheid tussen federaal en
statelijk tappen. Een interstatelijke (lees: interprovinciale) tapinacht zoals de FBI bestaat niet.
De Nederlandse tapregels zijn wat betreft het opsporingsgericlit tappen vervat hi oils Wet-
boek van Strati,ordering, lagere strafwetgeving en de Telecoiimituiicatiewet illet bijbelio-
rende lagere rechtsregels. Het notlilatieve tapkader geldt voor elke tapautoriteit en het
gelioenide kader is beslissetid en uitputtend. Er bestaaii geen ativijkende tapregels per pro-
viticie of regio, hooguit  alidere  tappraktijken. Op basis  van  de  tlialis  geldende  Nederlatidse
tapregels is de oHicier van justitie bevoegd eeti tapvordering iii te dienen bij een rechterlijke
aittoriteit. Het indienings- en toetsitigsadres vonnt iii ons lalid de figuitr van de rechter-
co111111issaris.

Net als in de Verenigde Staten is iii ons rechtstelsel de tapbevoegdheid beperkt tot bepaalde
strafbare feiten. Er wordt weliswaar geeii uitpitttende lijst gehatiteerd, inaar wel de eis gesteld
dat het tappen toe ziet op voorlopige hechtenis misdrijven. Deze eist houdt in, dat het
tappen in begilisel uitsluiteiid is toegestaaii teii aanzien van strafbare teiten waarop naar de
wettelijke 0111schrijviiig een gevangenisstrafvan vierjaar ofnieer is gesteld. Bovendien regelt
artikel  67  lid 1, onder  (b)  en  (c)  Sv,  dat liet tappen is toegestaan  bij  de  in  deze  wetsonderde-
len genoeinde stralbare feiten. Een clatisille waarover gediscussieerd kan worden is 'ernstige

921     Inzer  \·an  deze  hoge  itidienbigseis  bo  tapvorderingen  is het zichtbaar maken  van  een  iIi  a ptibhdy  ,rs lollsible
ofia,11  slibject  to  t|te  political  plocess  dle fomitil,ltioii  of eli:ctrollic  sunrill,ulce  policy  so  tll,lt  sllotild  ,iblises ocair,  tlie  titles  of
wspottsibility le,id to mi idei,t#iable peisoti.  S.  Rep. No. 90-1097,  at 97 (1968), reprinted in U.S.C.C.A.N.  2112,
2185. Zie iii deze context ook C.H. Kennedy & P.P. Swire. 'State Wiretaps and Electronic Siin·eillaiice
Afier  Septetiiber  11 ',  Hasti,ws  Lm,-,lotinwA  2003,  54 Hastings LJ. 971, raadpleegbaar op
<http://rn™·.peterswire.tiet/Ml-Swire-Keilnedyfilial.31.doc>.
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ilibretik op de rechtsorde'. Wil iiien in Nederlatid aftappen, dan zal er sprake dienen te zijn
vali eeti niisdrijf als 0111schreveti iii artikel 67 eerste lid, dat gezien zijn aard of saineidiang
niet andere door de verdachte begalie inisdrijveii een enistige ilibreuk op de rechtsorde
oplevert. Ik vraag inu  af in hoeverre deze clatisule in de dagelijkse opsporingspraktijk bete-
kenis heefi. Uit eigen (tap-)ervaritig weet ik dat er volop afgetapt wordt in fraudezaken. Er is
bijtia geen fraudezaak te tioeizien waariti dit populaire opsporingsniiddel niet toegepast
wordt. De vraag litidt  of er bu Opzettelijke overtreding van  artikel  69 lid  1  AWK (inkom-
stenbelastitigfrazide) gesproken kati worden van een strafbaar feit dat gezien zijn aard een
enistige ilibretik op de rechtsorde oplevert. Is het opzettelijk onjitist ilivulleti vati eeti belas-
tiligaatigifte eeii stratbaar feit dat gezieii zijn aard een enistige hibreuk op de reclitsorde
oplevert? Zijii fraudedelicten liberliaupt wel strafbare feiten waarop de clausule betrekking
heeft? Voor toepassilig van de tapbevoegdheid zal 111ijns ilizieils met objectieve maatstaven

gekeketi dietien te worden naar de itiwerking vaii een strafbaar teit op de sainenleving,
althatis op een (klein) deel ervati. hi dit verband kan ik illij voorstellen dat er iii eeii grote
faillisseinentsfratideznk getapt wordt, gezien de grote hiipact dat dit frauduleus handeleti
voor de saizieizleving kaii hebben. De schoen gaat wringen wailneer illen tapt in een zaak
waarbij een persooti  (niet  geen bijzondere maatschappelijke  status of positie) verdaclit wordt
vati het onjuist doen van belastingaangifte en er daardoor een fiscaal nadeel voor de belas-
tingdienst is ontstaan. Met enige terughoudendheid stel ik illij op het statidpimt dat ge-
noetiide  clatisule  in  veel  gevallen  niet  of iiatiwelijks  een  drenipel voniit  voor  het  toepassen
van de tapbevoegdheid, terwijl dit wel zou 1110eten.

TAPVORDERING EN TAPMACHTIGING
Op basis vati het uit de 011111ibuswet daterende artikel 18 U.S.C. § 2518 dient een tapvor-
deritig schriftelijk en onder ede am de bevoegde zittingsrechter aangeboden te wordeti. Iii
de Verenigde Staten wordt dit proces riangeditid niet de terni Hiretap Applicatio,is. hi de
tapvorderilig dient de identiteit van de opsporingsainbtenear die het betreffende verzoek
heeft opgesteld vernield te worden en dient veniield te zijn welke autoriteit de vordering

tianietis justitie heeft goedgekelird. Bovendien dient de verzoekende autoriteit schriftelijk
aati te geven waar0111 het opsporiligsgericht tappen noodzakelijk is. Uit dit artikel blijkt dat
de tapbevoegdheid ook in de proactieve fase ingezet kan worden. In Nederlatid kan dit sinds
de inwerkingtreding van de Wet BOB in februari 2000 ook, niaar de inzet van het aftap-
tiiiddel  in de proactieve  Else is beperkt tot beraainde  of nog  te  plegen misdrijven iii georga-
tiiseerd verband. Zie daartoe het bepaalde ili artikel 126t Sv. In de Verenigde Staten hoeti er
vaiiaf het  nionient  van  ititroditctie  van de eerste Oninibusbepalingen  (1968) geen sprake  te
zijn vati het vemioeden dat  in georgaiiiseerd verbatid iliisdrijvell worden beraatnd of ge-
pleegd. Proactief tappell staat los van georganiseerde criniinaliteit en kati onder dezelfde
otiistatidigheden als reactief tappen plaatsvitideti. hi een Ainerikaanse tapvordering dienen
voorts de bijzonderlieden van het gepleegde stralbare feit of de nog te plegen strafbare feiten
opgetionien te worden, dient er een precieze opgave van de aard en de locatie van de
interceptiefaciliteiten venzield te worden, dient de aard vati de te otiderscheppen doelcom-
ilitulicatie te worden onischreven en dient (waar niogelijk) de identiteit vati de te onder-
sclieppen persooti of personen vastgesteld te worden. De Ainerikaanse tapbevoegdlieid is
vaii oudsher niet beperkt tot verdachten. Ook de telefoongesprekken van niet-verdachte
personen ki,tinen op basis vali de oude 0111nibusregels *;etapt wordeti. Iii Nederlatid is dat
ook mogelijk, inaar deze mogelijkheid is wederom pas niet de Wet BOB in februari 2000 in
het  leven geroepen. Daarvoor wis  de kring van  af te tappeti personen beperkt tot verdach-
tell iIi de zin van artikel 27 Sv (redelijke verdetiking teti iializien vali een gepleegd straft)aar
feit).
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De Alnerikaailse tapbevoegdlieid niaakt geeti onderdeel uit van eeli gerechteluk vooronder-
zoek of iets wat daar op lijkt, iliaar kan onafhankelijk op verzoek vai een hooggeplaatste
opsporingsfiinctionaris en na toetsing en goedkeuring van een onafhatiketijke recliter uitge-
oefend worden. De spelleiding is volledig in hatiden van justitie. De rechter treedt naast
niachtigingsilistantie op als periodieke toetsiligseenlieid. De 011111ib1isbevoegdheid illag iliet
langer dan 30 dagen ititgeoefend worden op basis van de oorsproilkeluke niachtigitig. Deze
aftaptenilijn is terug te vinden iii artikel 18 U.S.C. § 2518. In genoeind artikel is de illoge-
lijkheid opgenometi de uitoefening van de bevoegdheid na rechterlijke heroverwegitig
telkens met nog eens dertig dagen te verlengen. hi spoedgevallen waarbu het belang vati
natioilale veiligheid in het geditig is door satiienzwerende activiteiten inag er at etapt wor-
den alvorens een oilicieel tapverzoek iligediend is. Bituieii 48 lilir lia iliterceptie zal de
tapvordering alsnog bu de rechter iligediend dienen te worden. Interceptie dietit oimiiddel-
lijk te stoppen waruieer de benodigde infoniiatie is verzatiield of de vordernig alsnog *e-
kezird wordt.
Het otide Onlnibusartikel 18 U.S.C. § 2518 lid 8 sclirijft tevens voor dat de draadgebonden
of 111011delilige c0111111unicatie voor zover 111ogelijk opgen0111e11 dieiit te worden op eeti
niagneetbalid en dat deze band direct tia beaindiging van de tap verzegeld naar de rechtbatik
gestiturd dient te worden. Het liziidige artikel is onder invloed vali de veratiderde teleco111-
iininicatieoizigeving ditsdanig gewijzigd dat alidere opslagliiethoden 1110geluk zijii, zodat
naast draadgebonden con1117imicatie ook elektronische cointinuiicatie opgeslagen kati
worden. Het verzatnelde tapinateriaal zal nomialiter 10 jaar bewaard wordeii eti kvii iii
ahvijking hiervati ziitsluitetid op gezag van de rechter vernietigd worden. De recliter dient
bilitieti een tennijn van niaxiliiaal 90 dagen nadat de taplwideliligen gestopt zijn, afgetapte
persotieti op de hoogte te stellen vati het feit dat zij at-getapt zijn. De rechter dient daarbij te
bepaleii welk tapinateriaal wordt vrijgegeven. Indieti het taptiiateriaal gebntikt wordt iii een
strafzaak, dan dient het inateriaal, indieti niogelijk, inininiaal 10 dagen voor aanvang van de
zaak iii kopievortil ter beschikking aan de verdedigitig eii de algetapte personen gesteld te
wordeti.
De iii 1971 ingevoerde Nederlandse teletootitapregelilig (artikel 125g Sv) bevat niet betrek-
king tot de te doorlopen toniialiteiten liallwelijks of geen voorsclden. Uit de oorspronke-
lijke telefoontapregeling vloeit ititsluitend voort dat de recliter-c0111111issaris de bevoegdheid
tijdens een gerechtelijk-vooronderzoek op vorderitig van een oWicier van justitie kali inzet-
tell tell aalizien vati strafbare feiteii waartoe voorlopige hechtenis is toegestaan eii het onder-
zoek de itizet van de tapbevoegdheid dritigeiid vordert. Bovendien illoet het vennoedeti
bestaaii dat de verdachte aati de af te tappen gesprekken zal gaaii deellienieti. De regie vali
de tap is volledig iii hatiden van de rechter-conmiissaris. Laatstgenoeinde atitoriteit ziet
tijdens een gerechtelijk-vooronderzoek toe op de rechtinatige uitvoering van de tapbe-
voegdlieid. De o cier v:Iii justitie heeft natiwelijks een taprol en bevindt zich na zijn tap-
vordering c.q. tapbevel wat nieer op ahtatid van het tapoliderzoek. Uit het uit 1971 stalii-
mende artikel 125g Sv volgt op de eerste plaats iliet 2711 welke vereisten een tapvordering
dient te voldoen. Waar in het Aiiierikaanse tapsysteein een duidelijk pakket am fornialitei-
tell is opgeworpen ten aanzien van de tapbeslissing vaii hogere justitiepersonen, is iii Neder-
land op wettelijk niveati lange tijd ilauwelijks iets geregeld. In principe kali een kort teleto-
nisch onderhoud tlissen de oEcier en rechter-Collullissaris al de itileiding van de tap voniien.
Bovendien zijn een taptennun, verletigingsregelilig en notificatieplicht niet opgenotiien 111
de telefoontapregeling van 1971. Wel bestaati er regels wat betrefr het verzainelde afluister-
111ateriaal. Artikel 12511 Sv bepaalt iii dit verband dat processen-verbaal en andere voonver-
pen   (geluidsbanden),  waaraati  eeii  gegeven  kati  worden  ontleend  dat is verkregen  door  eeti
tap, veniietigd dienen te worden zodra vaststaat dat zijii niet langer vati belatig zijn voor het
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lopende opsporingsonderzoek. De rechter-conimissaris dient het overgebleveii tapiziateriaal
uiterlijk op het tijdstip waarop de beschikkitig tot sluititig van het gerechtelijk vooronder-
zoek oidierroepelijk wordt bij de overige processtukketi te voegeti. In het huidige taprecht
zijii er wel allerhatide fortiiele vereisteti opgenonien. Zo bepaalt het thans geldende artikel
126m  Sv dat het bevel schriftelijk dient te zijn  en otider tiieer liet misdrijf waartoe de tap
iligezet wordt dient te vennelden ofanders eeti zo natiwkeurig niogelijke aanduiding van de
verdachte,  de  feiteii  of onistatidiglieden  waantit  blijkt  dat de toepassingvoorwaarden  van  de
tap voldaan zijii, liet lituiinier waartnee de itidividuele teleconliziunicatiegebmiker wordt
geidentificeerd eii voor zover beketid ook de 1121111 en adres van deze gebruiker en tot Slot
de gelditigsdultr vaii het tapbevel. hi het artikel waar de tapbevoegdheid geregeld is, wordt
tevens verwezeii tiaar de leden vier t/111 acht van artikel 1261 Sv. Daaritit volgt dat het
tapbevel slechts tia schriftelijke iiiachtiging van de recliter-commissaris verleend niag worden
aaii de 06cier van justitie. Uit liet vijfde artikelonderdeel volgt dat het aftapbevel voor eeti
tenilijll van tell hoogste vier weken wordt gegeven eii deze teniiijn telkens verletigd kan
worden inet nog eens vier weken. Vier weken konit neer op 4 inaal 7 dageti. In oils land is
de taptennijii dieiztengevolge twee dagen korter dan iii de Verenigde Staten.
Een verschil niet de Verenigde Stateii is verder dat er iii otis land niet zonder toestenuiiitig
vati de rechter-coinniissaris atgetapt kati worden, terwijl dit iii de Verenigde Staten zoals
eerder geconstateerd wel mogelijk is. Iii Nederlatid is op zijn initist een inotidelitige 111achti-
gilig van de rechter-conunissaris vereist. Mondelinge niachtiging kali pliatsvilideti bij
'dringende noodzakelijkheid' (denk aan ontvoeringszaken waar snelheid geboden is). Doet
een dergelijk geval zich voor, dan eist artikel 126111 lid 3 Sv juncto 1261 lid 7 Sv dat de
rechter-coinmissaris bintieii drie dagen de 111achtiging op sclirift stelt. W;tar in otis land
rechterlijke tussenkomst altijd vereist is, kati er iii de Verenigde Staten zonder uitdnikkelijke
tiiaclitigilig vati de rechtballk a etapt worden indien sanienzwerende activiteiten de tiatio-
tiale veiligheid lijken te bedreigen. Het risico bestaat dan wel dat eeii recliter acliteraf oor-
deelt dat er geen noodscenario aatiwezig was en het tappen onrechtinatig was. Het tappen
dient direct te stoppen en het verzainelde inateriaal dient vernietigd te worden.

In beide landen dient een tapvorderilig ter toetsing aan een onafhankelijke rechterlijke
aittoriteit voorgelegd te worden. In de Vereizigde Staten wordt eeti tapvordering doorgamis
higediend bu een statelijke of federale rechtbailk. Wordt een tapvordering bij een otiailiati-
kelijke recliterlijke autoriteit ingedietid, dan gelden de zware procedurele eisen ex artikel 18
U.S.C.  §  2518.  Om  een  taptiiachtigilig of tapverlof vati de rechtbailk  te krijgen  dieiit door
de rechtbank een drievoudige probable anise vastgesteld te worden. Probable catise kotiit het
dichtst bij wat wij 'redelijke verdeizkitig' of'redelijke vennoedens' 110elliell. Voorop dient
ttit de tapvordering een redelijk veniioeden voort te vloeien dat eeti individit een strafbair
feit  zoals genoeind  in artikel  18  U.S.C.  §  2516 aan  het  plegen is, gepleegd heeft of nog Zal
gapti plegen. Bovendien dient uit de vordering het redelijke vennoeden voort te vloeieii dat
bepaalde conitininicatie over een iii artikel 18 U.S.C. § 2516 genoeind strafbaar feit met de
uiterceptiehandeling onderschept wordt. Tot slot zal de rechtbank aan de hand van de
itigedietide tapvordering dienen vast te stellen dat er redelijke vennoedens bestaaii dat de
faciliteiten waarniee of de plaats waar de coniinunicatie onderschept wordt door een indi-
vidu worden of zullen wordeti benut oin het strafbare feit tot stalid te lateti konien dan wel
op tiamii staan vati zulk persoon. Naast vaststelling van deze veniioedens zal de rechtbank
dienen vast te stellen dat minder ingrijpende opsporingsinethoden geprobeerd zijn. iiiaar
uitvoerilig hiervati iziet  tot het gewenste onderzoeksrestiltaat lijkt of de inzet ervan  te ge-

vaarlijk is.
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Net als de tapvordering dient een tapnlachtiging uit een aantal vaste eletiienten te bestaali.
Zo  dient - hidien  bekend  - de identiteit  van  de  af te tappen persoon of- personen venneld  te
worden, de keninerken  van  de  taplocatie en at-te tappen 6ciliteiten beschreven  te  zijn,  dient
de aard van de te onderscheppen conzinimicatie te worden vernield eli een verklaring ofhet
stratbare feit waarop de conlinimicatie veniioedelijk betrekking heeft opgenonien te wor-
den, zal de benodigde aftapperiode aangegeven dienen te warden eii zal de iiistatitie die
ahapt en de personen daarachter in de tapiliaclitigilig opgenotiieti dieneti te worden. hi de
niachtiging dient de wettelijke terliiijn gerespecteerd te worden eli zal de recliter erop
dienen  toe  te  zien dat onscliuldige conniiunicatie  en bitrgers bititen het tapvizier van justitie
blijven. Na inaxiniaal dertig dagen zal de recliter opnieuw het gehele toetsiligssceliario
dienen te doorlopen. Een rechter kati iliet op basis van het oude tapverzoek autotiiatisch
verletiging vati de tiiachtiging autoriseren.

Voor Nederlatid vonnt naar hitidig recht de figinir van de rechter-con,iiiissaris de autoriteit
waar tapvorderingen van de officier van justitie iiigediend worden. Eerstgetioeinde toetst de
vordering voorafbatide aati de uitvoering eli treedt bovendien op als periodieke toetsillgs-
recliter. Indien de vordering iii zijn ogen voldoet aan de t-orniele vereisten, dali zal de
rechter-cotiunissaris doorgaans een tiiachtiging afgeven en kilnnen opsporingsitistalities een
telecointintilicatieaalibieder confronteren niet een tapbevel. Strikte fornialiteiteii waaraaii
een brnizilier van de vordering of het formulier waarop de beslissing van de rechter-com-
missaris venneld staat dient te voldoen zijn er niet. Elk arrondissement, elke (bijzondere)
opsporingsdienst en ieder kabinet-rc lianteert afwijkende tapfortimliereli. Veelal worden er
bijzondere afspraketi of richtlijnen, cotivenanten, beleidsregels ontwikkeld  tussen justine eli
telecoinbranche, telecoilmizinicatieaalibieders onderling of tlissen het opetibaar illillisterie eti
(bijzotidere) opsporitigsdietisten dati wel met de KLPD.
Na niachtiging kati er door opsporingsatiibtenaren oiider regie van de ofBaer van justine
aiketapt wordeti. Laatstgetioetiide heeft de spelleiding over het tappen en is in liet verletigde
hiervati veratitwoordelijk voor de uitvoeritig vati het opsporitigsniiddel. Shids febmari 2000
is de tapbevoegdheid losgekoppeld vati het gerechtelijk vooronderzoek en is de recliter-
c01111nissaris bijgevolg op ahtand gezet vati taponderzoek. De oRicier van justitie dient
voortaan toe te zien op de rechtinatigheid van de geplaetste tap. Iii de periode lia totstguid-
koiiiing vati de eerste atiapbepalingeii lag de ititvoerilig vali de telefoontap nog volledig bij
de rechter-cointiiissaris. Werd een tapvorderitig van de oBicier van justitie door de recliter-
con nissaris gehonoreerd, daii werd er autoniatisch een gereclitelijk vooronderzoek geo-
pend en vond ititvoerilig onder regie van de recliter-coiiiinissaris plaats. Laatstgetioenide was
verantwoordelijk voor de rechniiatige uitvoeritig vati het opsporingsmiddel, de officier vati
jiistitie diende lijdzaatii toe te kijken. Onidat de i,itoefening van de tapbevoegdheid 1110eilijk
in overeenstemming gebracht kan worden met de basisbegiiiselen van eeii gerechtelijk
vooronderzoek (opetibaarheid  en  gelijkwaardigheid  van  partuen),  is  enkele jareti  terug tia
consitltatie en beschouwing vall wijze conmiissies door de strafivetgever besloten het popu-
laire opsporingsniiddel definitief los te koppelen vati liet gereclitelijk vooronderzoek en de
uitvoering ervan volledig iii hatiden te leggen van de oEcier van justitie. De recliter-coni-
111issaris is op alitalid geplaatst en fiuictioneert vanat- die periode voomainelijk als niacliti-
giligsautoriteit en periodieke toetsingsrechter.

TELECOMWAAKHONDEN
Binnen het Amerikaanse tapreclit heeft de FCC een grote rol bu het opsporingsgericht
tappen. Niet op ilitvoeringsniveau, illaer op intel·pretatie- en iinplementatieniveau. De
co111111issie kali technisclie tapstandaarden toetsen op wetconforniiteit, haalbaarheid. redelijk-
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heid en wenselijkheid. Naast deze rol heefi de FCC een handhavingfiinctie. CALEA nlaakt
dit 1110gelijk. In wezen vortiit de cotilliiissie een openbaar fortuii waarop discussies over de
wetconformiteit, haalbaarheid en redelijkheid vati technische tapstandaar(len in relatie tot de
geldende tapregels gevoerd worden. De technische standaarden wordeti ontwikkeld door
jilstitie in co8peratie niet standaardiserende organisaties, iii het bijzonder TIA. Iedereeti kan
bezwaar inaken tegen de openbare standaard, dits ook partijen die niogelijkerwijs niet
rechtstreeks (ofheleniaal niet) getroffen worden door de statidaard. Denk in dit verband aan
privacyorgallisaties of zelfs niet bij eell telecolimizinicatieaatibieder aatigesloten individuen.
De FCC strootiilijnt onetiigheden en discussies, nodigt partijeti uit tot nader technologisch
otiderzoek en tracht via het ituienien van (voorlopige) statidplititen tot harnionie en wet-
coid-omiiteit te konien. Daarbij heeft de FCC een senii-beslissende rol. Indien partijen het
niet eens zijn niet het oordeel van de conlmissie staat hoger beroep voor de onafhankelijke
rechter open. Dit is rechtens gezien het ehidstation waarvan in de praktijk veelvuldig ge-
bruik gemaakt wordt.

Iii Nederland hebben we sitids 1997 te niaken illet de OPTA. De teleconitiizinicatiewaak-
liond houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van post en
elektronische conmiunicatiediensten. De Nederlandse strafwetgever heeft zoals geconsta-
teerd geen tapinogelijkheid voor deze orgaliisatie in onze strafivetgeving opgetionien. Wat
betreft het aftappen heeft de OPTA natiwelijks eeii rol, zij het dat de organisatie vatiuit de
optiek van deskiindigheid professioneel (tap)advies kan geven. De organisatie is ecliter niet
actief op het niveau van ontwikkeling,  interpretatie of impleinentatie van technische tap-
staiidaarden. De OPTA heefi geen actieve handliavitigrol, tiiaar is toezichthouder. De
organisatie functioneert in tegenstelling tot de Ainerikaanse tegenhanger niet als openbaar
discussiekanaal waarbinnen de ontwikkelde technische standaarden uitgevochten eli getoetst
worden aan de huidige tapregels. Het lijkt erop dat onze eigen teleconimunicatiewaakhond
op tapniveau wat minder hard blaft dan zijn Anierikaanse pendant.

TECHNISCHE STANDAARDEN EN BETROKKEN INSTANTIES
De tapbevoegdhedeii zijn in ons land opgenoineii in het Wetboek van Strafvordering, iii het
bijzonder de artikelen 126in en 126t Sv. In hoofdstuk 13 van de huidige Teleconitininica-
tiewet worden de strafvorderlijke regels ititgewerkt  of aangevzild.  De  Telecoinniunicatiewet
regelt niet de strafvorderlijke tapbevoegdheden, maar bevat bijzondere tapregels gericht am
de teleconibranche. Voor wat betreft de Verenigde Staten wordt het opsporingsgericht
tappen ill het bijzonder geregeld ill de artikelen 18 U.S.C. §§ 2515 t/in 2518.
Daarnaast treffeti we tapregels aan in de Conimunications Assistance for Law Enforcement
Act (CALEA) ilit 1994. CALEA is in veel opzicliten equivalent aan onze Teleconiniunica-
tiewet uit 1998. Beide wetten zetten enkele basisregels uiteen voor de teleconiindustrie en
regelen zaken als technische aftapbaarheid, kostendeling en 111eewerkplichten. De belang-
rijkste CALEA-tapregel is gecodificeerd in artikel 47 U.S.C. § 1002.922 Het artikel regelt de
assistmice capability reqitirmitei,ts, (technische) liieewerkplichten voor tratisporteurs van tele-
comniunicatie teii faveure van het waarborgen vali volledige technische aftapbaarheid en het
veiligstelleti en doorgeven van verkeersgegevens. De 111eewerkplichten worden nader
uitgewerkt door technische standaar(len, waaronder de J-STD-025. In ons land zijn aanbie-
ders van openbare telecotillintilicatienetwerken en opetibare telecoillmitnicatiediensten
ingevolge artikel 13.1 Tw wettelijk verplicht htin teleconiniunicatienetwerken en telecom-
niunicatiediensten uitsluitend beschikbaar te stellen aan gebruikers indien deze aftapbaar zijn.

922  Title 47, Chapter 9, Sitbchapter I, Interceptioti of digital alid other Conllnunications.
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Bij of krachtens algemene niaatregel van  bestlitir wordeti regels gesteld niet betrekking tot
de technische aftapbaarheid van openbare teleconimunicatienetwerketi en openbare tele-
conlinunicatiediensten. Een verschil, waar ik straks uitvoerig op tenig koni, vornien de
partijen die tialnelis de telecombratiche voor teclinische aftapbaarheid zorg dienen te drage11.

In ons land zijn dat alle unbieders van openbare netwerken en diensten. hi de Verenigde
Staten zijn ititslititend tratisporteurs vali telecotilinitnicatie verplicht tot het waarborgen vati
technische aftapbaarlieid. Men bezit zeer shnplistisch gesteld de hoedanigheid vati transpor-
tezir wanneer nien op de een of-andere wijze de routing (het transport) vali teleconiniuilica-
tie kati belnvloeden. In de Verenigde Staten worden dergeluke tralisporteurs aangeduid met
de tertil tchrot,i,minicatioils canier. 923

Technische att;ipbaarheid kati uitsluitend gerealiseerd worden door te werken met techni-
sche standaarden. Ik doel hier niet op overdrachtprotocollen waarniee teclitiische tionnen
gesteld wordeti 0111 de weg van provider naar tapkmier te regeleti, niaar op daadwerkeluke
tapstandaarden. Dit zun statidaarden die iti grote lunen bepalen op welke wijze en bintien
welk tijdbestek teleconlinutiicatienetwerken en -diensteti technisch ingericht dienen te zijn
alvorens vati technisch aftapbaar gesproken kan worden. Een technische standaard bevat de
teclmische niaatregelen die eeti provider dient te netizeii alvoretis deze zicli iii een veilige
haven 111ag watieti. Zeer siniplistisch uitgednikt: liet gaat bij tap- oRvel ititerceptiestalidaar-
den 0111 de  illricliting vali de tapkasten conforni de juridische kaders uit de  Teleconiiiiunica-
tiewet.

De wijze waarop technische statidaardeti iii otis land ontwikkeld worden is iti afu,ijkitig van
het Atiierikaaiise recht helaas niet wettelijk vastgelegd eii gestrooizilijiid. Bugevolg zijn
oiliciele ititerceptiestandaarden voor de Nederlandse sititatie niet evidetit voorhandeti,
worden nationale of Eitropese statidaardeti over het algenieen niet of natiwelijks bekend
geniaakt en is de statlis van teclitiische statidaarden over het algeineen dillitus. De ontwik-
kelde standaarden maken voorts geen onderdeel uit van een pitbliekelijk discitssiekatival.
Bovendien kati eventziele kritiek op de techliische standaarden 11iet getoetst worden door
eeti 011alhankelijke en tegelijkertud vakktiiidig fonmi dat een (senii-)beslissende rol heeft en
dat de belatigen van wetcoilt-onniteit, redelijklieid en toepasbaarheid van de otitwikkelde
statidaarden op verzoek van partije11 toetst. Partijeti of instanties die een rol liebben bij het
toninileren. testen, toetsen van technische staidaarden en partijen die als producent vati
tapkasten eii optische tapkaarten technische voorzieningen op de inarkt bretigen, worden
tliet expliciet aailgewezell door wetgeving Hierdoor blijfi er een sluier vati geheinizintiig-
heid over de technische uitvoeritig vati de nomiatieve kaders betreffende het opsporingsge-
richt tappeti hangen. Bovendien zijn de aftapprotocollen geheitii en kittitieti ze uitsluitetid
door belanghebbenden opgevraagd wordeii bij het Agentschap Telecom, wat niet bijdraagt
aati een brede disc:zissie.

In de Verenigde Staten wordt het forniat illet betrekking tot het ontwikkelen van tapstan-
daarden door CALEA geregeld. De teleconuminicatie-industrie dient iii sanienspragk met
de overheid voor de ontwikkeling en unplementatie van teclmische interceptiestandaarden
en overdraclitsprotocollen te zorgen. Indien door verdeeldheid uiteindelijk geen technische
standaarden ontwikkeld worden of de wetconfornliteit van bepaalde standaarden achteraf
betwist wordt, zal de Federal Conwitinications Conunission (FCC) over de standaarden
inhoudelijk dienen te beslissen of het proces van standaardisering conf-onii de ontstalie

923  Artikel 47 U.S.C. § 1(*1.
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sittiatie dietien aan te sturen. De statidaarden kimnen door een ieder amigevochten worden
tijdens het iliiplementatieproces. Nadat de FCC beslist heeft ten aanzieti van een bepaalde

kwestie, staat beroep bij de rechter open. De - cotiforni het wettelijke iliipletiielitatieproces
- otitwikkelde st:mdaarden hebbell een duidelijke statlis: partijeti die in overeenstetimiing
111et deze standaardeii hun netwerk- of dietist aanpassen, dan wel bepaalde producteii ont-
wikkelen, bevitiden zich hi zogeheten veilige havens. Zij worden geacht conform de wette-
lijke kaderplicliten getioenid iii CALEA te hebben gehandeld, ook al blijkt acliteraf na
inhotidelijke toetsing dat deze standaarden niet conform de visie van de FCC ot- de recht-
ballk zijn otitwikkeld  en er nieziwe  standaarden  ontwikkeld  dienen  te  wordeti  ofbestaatide
statidaardeti aangepast dietien te worden.

Het is in oiis land bij gebreke van een equivalent implenientatiesysteetii bijster ingewikkeld
oni  grip  te krdgen op  de  partijen of instanties die oilicieel betrokken zijn bij het fomiuleren,
ontwikkeleii en iniplenientereii van technisclie (tap)standaarden. Hier volgen enkele par-
tijeti,  instalities,  werkgroepen,  organisaties  en  platfoniis  die  iii  ons  land  op  de  eeti  of andere
wijze gekoppeld ki11111eti worden aan het fenoineen opsporingsgericht tappen, niaar waarvan
tiiet duidelijk is, of en zo ja, in well:e mizte zij betrokken zijn bij het ontwikkelen van
technische     tapstalidaarden:     Plattonii hiterceptie, Decryptie en Signaalanalyse     (PIDS),

Agentschap Telecoin, Directoraat-generaal Teleconinmnicatie en Post (DGTP), European
Teleconuimnications  Standards  histitute  (ETSI), Nationaal Aftapoverleg (opgericht  door
NLIP; branchevereiiiging van Nederlatidse Inteniet Providers), Overlegorgaan Post en
Teleconitininicatie (OPT), Deelorgeati Atiappen (DAF), Internet Engineering Task Force

(IETE), Nederlands Forensisch Instimut, de Werkgroep Aftappen Internet (WAI) en tot slot
de    Landelijke Interceptie Organisatie    (LIO),    dat    uit    de onderdelen Interceptie Service

Centruin (ISC), Teclinische Interceptie Faciliteit (TIF) en een Expertise Centruill bestaat.

Een instantie die onniiskenbaar een rol heeft bij het opsporingsgericht tappen op Europees

continent,  is de Eitropean  Telecoitimunications  Standards  Institute  (ETSI).  Deze  organisatie
heefi het overdrachtprotocol voor circuitgeschakelde teclitiologie ETSI-NL oiitwikkeld. 924

Daaronder vallen onder nieer de telefoonvonizen en -technologieen GSM, PS'IN en
ISDN. Het protocol is beperkt tot 64 kbit/s ciratitgeschakelde inhoud van telefootiverkeer.
Pakketgeschakelde coiwilunicatietechnologieen zoals hiternet en E-mail vallen er buiten.
Opgeiiierkt dient te worden dat het hier met om een techliische tapstaiidaard gaat op basis
waarvan de inlioud van teleconliminicatie geisoleerd eti gekopieerd kan worden, illaar 0111
techtlisclle specificaties betrelletide het doorstureti van afgetapte infoniiatie naar de aange-
sloten tapkaliiers van justitie. Ook het Directoraat-generaal Teleconitiiunicatie eii Post
(DGTP) dat onderdeel uittiiaakt van het ininisterie van Econoinische Zaken (EZ) houdt
zich op dit moment bezig niet het Afiapbeleid. Recentelijk is gebleken dat deze tak van het
niiliisterie van EZ niet altijd ETSI-standaarden afwacht. Op het gebied van pakketgescha-
kelde conmiunicatie heeft het DGTP eigenliatidig een overdraclitprotocol laten ontwikke-
len die specifiek voor de Nederlatidse telecotilliizinicatieonigeving geldt. Denk in dit ver-
band  aati  het  niet-openbare  eti Nederlatidse overdrachtprotocol  TiiT Vl.0.0, ontwikkeld
door het Nederlands Forensisch Instituut in opdracht van het DGTP. Het is niet duidelijk of
voomoetiide overdrachtprotocollen voorlopig bestaansrecht hebben en konien te vervalle11
waimeer de ETSI-specificaties voor het Internet definitiet- heeft ontwikkeld, of dat de

, 24    ES  21)1  671  v 1.1.1. (1999-07), Teleconinitinications  Secitrit>·;  La„0,1  hiterceptioti  (Ll);  Hando\·er  interthce
for the lai,Ail ititerception of telecolimilltlicatic)tls traffic. Deze ETSI-stmidaard is op 6 niaart 3 *11 goedge-

ketird door OPT/DAF.
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Nederiatidse standaarden iii pla:Its van evetituele Europese statidaarden defitiitief gelding
hebben.

Uiteetilopende providers vragen zich afof zij eigenlia:idig tapstatidaarden niogen ontwikke-
len  confonii het noniiatieve tapkader, de Europese  tapstalidaarden  dietien  af te  wachten,  of
dat zij buitenlaiidse tapstatidaardeti (zoals Anierikaatise stalidllardell) Over 1110gen 11enieti.
Veel aanbieders ot- producenten van tapkasten zijn bovendien van oordeel dat het vati
overheidswege ontwikkelde overdrachtprotocol TiiT tekort schiet, niet aalislitit bij de eigeii
organisatiestructuitr,  gel,rztiksonvriendelijk is,  of technisch niet  te realiseren  is  oindat er geen
producenten bestaaii die aftapkasten c.q. afiapkaarten confonii en coinpatible met de voor-
geschreven tapprotocollen op eeti betaalbare wijze kunlien aanbiedeti. Aan de zude vati
hitemetproviders zijn in april 2001 plaimen ontwikkeld oni op tapniveau een beheersorga-
nisatie op te richten. Deze beheersorgatiisatie heeft tot doel om Internetmibieders dietisten
te bieden die betrekking hebbeti op het afrapbeleid. De orgatiisatie heeft zich tot doel gesteld
oni diensten zodanig aan te biedeti dat de atiapverplichtitigen uit de Teleconltiiunicatiewet
tot een niinder grote belasting leidt, op techniscli, bedrijEeconomisch eii organisatorisch
vlak. Het is de bedoeling dat de wat kleitiere Intenietproviders iii poolverbatid gezatrieifjk
over aftaptiiiddeleti beschikken op basis   vati  hillir-  of leaseovereenkonisten. Een dergelijke
beheersorgatiisatie is umiiddels daadwerketijk van de grotid gekonieti.92, Eeii poolstrtictlizir
achten de bevoegde autoriteiten overigens wel aanvaardbaar, illits de aftapvoorzietiingeti
onvenvijld  (dat wil zeggen zonder nierkbare  of verwijtbare vertraging)  bij de aanbieder iii
zijn netwerk of dienst kiintien worden ingeschakeld. Netwerk en dienst 1110eteli dus op
aansluiting van de afiaptiiiddeleii zijii voorbereid.'26

Namens het Directoraat-generaal Telecollitlitinicatie en Post (DGTP) meent justitie dat de
Intertietproviders voldoetide tijd en gelegeilheid hebbeti gekregen 0111 aaii de technische
dapverpliclitilig te voldoen. Hoewel deze vet:plichting al geruiliie tijd geldt, wareii iIi de
ogeti van de overheid nog iliet alle regelingen en specificaties voor de iliipleinelitatie gereed.
Het  betrof niet natiie  fittictionele  en technische specificaties.  eeti wijziging vati het beslitit
atiappeti openbare telecotilinunicatienetwerken en -dietisten en de vervaligilig vali de
tijdelijke Regeling aftappen openbare teleconmiunicatie tietwerken en -diensten door een
definitieve regeling. Ititenietproviders konden iii aaimierkilig koineti voor tijdelijke onthef-
fitig, niaar vaii eeti algetiiene ontheffitig voor hitenietaatibieders is 1100it sprake geweest.
Ruitii 30 Intemetaatibieders hebben ontlieffitig aaiigevraagd eli gekregeti. De overheid
izieent dat met het gereed konieii vati de regelitigen eii specificaties de ontliellingsniogelijk-
heid is konieii te vervalleti. De overlieid is voorts vali niening dat er iii het vooijaar vati
2001 met het Natioiiaal Aftap Overleg (NAO) eli tijdens vergaderingen van het overlegfo-
rlilli vall justitie Deelorgaan Afiappen vati het Overlegorgaan Post en Teleconlinzinicatie
(OPT-IMF) is aangegeven dat ten aatizien vati eventriele kinderziektes, de overlieid met de
vereiste buigzaanilieid zal onigami. Dat heeft de justitie tot illei 2002 gedaan. Het Departe-
tiient constateert iii zun bratidbrief aaii het NAO/NLIP dat er geen beletsel ineer bestaat
voor Internetaatibieders 0111 aan de aftapverplichtingen uit de Teleconmizinicatiewet te
voldoen. Er zijii volgens Justitie leveraticiers vati teclmische tapvoorzieniligen op de 111arkt
verschetien waannee de Internetproviders aan hun aftapplichten kunnen voldoen. Een

925  Raadpleeg <http://fnnv.nbip.nl>.
926  Aanh. Hmid. 11 2000/01, tir. 1135, blz. 2403-2406. Vragen ran het lid Bakker (I)66) ami de mitiister vati

justitie en roor Grote Steden- eii hitegratiebeleid en de staassecretaris van Verkeer- en Waterstaat over
aftaproorzie,litigeti bij Intertietprm·iders (itigezotiden 28111:tart 2001). Te\·etis raadpleegbaar op
<haps://www.air·d.,11/actueel_publicaties/parlenientaire/atim·oorden_op_b>.
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aanbieder vati technische tapvoorzienitigen confonn de officiele aftapprotocollen voor
Internet is IDD (Innovative Design Delli).92-  Directeur Chefren Hagetis is van oordeel dat
zijn bedrijf inderdaad een oplossing aailbiedt voor het opsporingsgericht tappen. Daarbu
verklaart de directeur overigens \vel dat de specificaties ilit de Nederlmidse statidaard TiiT
niet  voor 100% bruikbaar  zijn  en  dat  de  standaard  miateitristisch  iii elkaar steekt otiidat
jlistitie weliswaar iii overleg met de Ititernetproviders is getreden, maar verzuiliid heeft met
ervaren producenten en cryptografische experts iii overleg te treden.928 Ook aaii de kant vaii
de overlieid is alles in 'gereedheid' 0111 illet Intenietaatibieders Inteniettaps confortii de
techliisclie hitenietstatidaard te plaatsen. Tapketitiis is ondergebracht bij overheidshistaiitie
LIO (Landelijke iliterceptie Organisatie) die saineii met de aanbieders de inogeluklieid van
taps op het eigeti 11etwerk of dienst gekoppeld 7311 overheidsvoorzienitigen kan testeii.

De daadwerkelijke tialeving (liatidhaving) van het afiapbeleid ligt sit ids septeinber 2002 iii
handen van het Agentschap Telecoin, dat ook onderdeel is vati het genoeijide niitiisterie.939
Een itispecteur van deze organisatie gaat bij teleconibedrijven langs en controleert de aftap-
baarlieid van netwerketi en diensten. Daartoe wordt een checklist gehanteerd. Of een
dergelijke inspecteur ter controle ook teclmisch atiapt is niet duidelijk. Indieii telecotillimni-
catieaanbieders niet voldoen am de pliclit tot technische afiapbaarheid kant het agetitschap
een last onder dwangsoni opleggen. Voldoet de aatibieder na een bepaalde periode nog alt d
niet aan de afiapregels, dan zal de dwangsoni opgelegd worden. De hoogte ervan kali
fluctziereti. Hoe technische aftapbaarheid iii de praktijk getoetst wordt is voor niij eeii
raadsel. Het is zeer wel 1110gelijk dat een techliisch-inspecteur daartoe illoet inpluggen op
het netwerk of de dienst en nioet aftappen. Wie, wat, watuieer en onder welke condities is
011zeker otikdat  een tapverlof ontbreekt.

AFTAPBAARHEID
Iii beide tapstelsels hanteert men sinds enkele jareli het uitgangpunt dat alle conlnizinicatie-
vornien afiapbaar dienen te zijn.
In beide landen is door de strativetgever erkend dat het iii concrete gevallen verplichten tot
teclinische bijstatid niet voldoende is 0111 de voortschrijdeiide ontwikkelingen bilitien de
telecoiiinitinicatieonigeving op te valigeii. De (on)wil vati teleconinizinicatieaatibieders is
jaren geleden al opgevallgen, illaar niet de teclmische en organisatorische onkundigheid.
Jitstitie zal iii toetieniende mate geconfronteerd worden inet telecoininimicatiebedrijven die
weliswaar aan eeii concreet tapbevel wensen te voldoen, niaar niet de tecluiisclie kennis vali
zaken bezitteli om taps op het eigen tietwerkgedeelte aan te shlitell. Vaiidaar dat de strafwet-
gevers in de oiiderzochte landen een algemene pliclit tot tecluiische aftapbaarheid hebben
ingevoerd, niet daaraaii verbondeti de plicht een bepaald percetitage aan sinitiltalie taps te
ki11111211 plaatsen. Met teclinische atiapbaarlieid wordt in oils land bedoeld dat het teleconi-
1111nlicatienetwerk of de -dienst ten aanzien vall alle telecoillilizillicatievormen technisch
itipliigbaar dielit te zijn en dat gegevens van dat tietwerk- of dienstgedeelte naar de tapka-
iiiers van justitie  doorgestuitrd kittilieti worden.

92- <Http://www.IDD.til>.
928 Bron: Netkwesties (<http://„9,71.netk„ esties.id>).
929 Suids 2002 (septeniber) is het Agenschap Teleconi niiddels het Besluit aaim·ijzilig toezichthouders

Teleconlniiulicatiewet eli het Wijzigiligsbeslitit aanwijzilig toezichthotiders Telecotimiwiicatiewet amige-
wezen als toezichthouder op het afiappen vali opetibare telecotillininicatienenverketi en -diensten binlieti
de kaders \'an hoofdstzik  13 Tu·.
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De plicht tot aftapbaarheid strekt zich in beide rechtstelsels met tilt tot 111110udelijke waar-
neembaarlieid. Het dient voor opsporingsinstaiities op basis v;iii de pli(lit tot tecluiische
aftapbaarheid in beide landen uitsluitetid mogelijk te zijn (en ili de toekotiist inogelijk te
blijveii) 0111 taps te plaatsen bij telecotinlitinicatieambieders zodat elektrotiisclie gegevens
(ruwe  data)  ongeacht  de  telecoillinittiicatievonii  doorgestititrd  kuntieti  worden  naar justitie.
Aftapbaarheid ziet in beide landeii dits niet toe op techtiische aanleveriiig vati kant eii klare
inlioud v;Iii teleconumuzicatie. It#otidelijke waarneembaarheid is - 4ezonderd vati door
de teleconzilizmicatieaanbieder gefaciliteerde versleuteltechnieketi - een taak vali justitie, niet
van de telecomintuiicatiesector. Justitie dietit zorgt te dragen voor de onizettingsslag v:Iii
ruwe data in begrijpelijke opniaak of taal.
Technische inplugbaarlieid en effectieve aanlevering van ruwe data dielit zoals eerder
betoogd tiliddels het stellen vali teclinische statidaarden gerealiseerd te worden. Op dit
monient vindt er iii otis latid helaas geen gestructureerd tapoverleg pla:Its. De Europese
interceptiestatidaarden worden aati teleconulliuiicatieaalibieders zonder behoorlijke raadple-
ging opgelegd.  Het gaat er volgens niij bij teclitiische aftapbaarheid juist 0171 de telecoimmi-
ilicatienetwerkeii, -diensten en tapapparatittir op een zodanige wijze hi te richten en op
elkaar af te stetillnen dat een eii alider compatible iziet elkaar is bij de concrete ititvoernig
van een afgegeven tapbevel. De plicht tot teclmische aftapbaarheid kali bu deze lezitig
izioeilijk als eeti aaligelegetiheid uitslititend voor de telecoilillitilicatiebraticlie gezien wor-
den. Ook jitstitie heeti eeti verantwoordelijklieid bu het bereiketi vali techliische aliapbaar-
heid. Deze eitidigt niet bu handhavilig van de kaderplichteti uit de Teleconmitinicatiewet.
iiiaar gaat een stuk verder. In dit liclit pleit ik voor het Ainerikaanse itiipletiientatieniodel
waar ieders verantwoordelijkheid bij de wet geregeld is en er bititien dit vastgestelde kader
gewerkt kaii wordeti tiaar voor een ieder redelijk resultaat eti er voorts een bijzondere
ilistelling bestiat die de procedure rotidom tecluiische atiapbaarheid bewaakt eii waar tiodig
11aar eigen ilizicht vortii geeft en knelpunten oplost. Jitstitie dient inet tiiteeillopende partijeti
(o.a. aanbieders van netwerken en diensten, Bbrikanten en leveranciers vati tietwerkotider-
delen, fabrikatiteii en leveranciers van tapapparatzilir) op periodieke basis 0111 de tefel te gaaii
zitten en dit dient wettelijk verpliclit te wordeti. Noniieii dietien waar 1110gelijk iii sairien-
spraak ontwikkeld te worden en te leidell tot ineerderheidsbeslissiligen. De restiltaten van dit
tapoverleg diene11 opetibaar te zijii en dieneti door een ieder (iiiet aantoonbaar belatig of
kennis) betwist te kitiuien worden. Een beroepsprocedure dient te bestaati. De resultaten uit
het overleg dati wel statidaarden dienen nomieretid te werketi eii nalevilig vati deze stan-
daarden wordt gelijk gesteld met het voldoeti aati het vereiste van technische afrapbaarheid.
Telecotilintuiicatieaalibieders hebbeli er belalig bij voor techtiische aftapbaarheid te zorgen
oin daannee strafreclitelijke aatisprakelijkheid te ontlopeti, justitie heeft er belatig bij dat
vastgestelde tapnoniien conipatible zijn met hull tapapparamitr. Sainenwerking eli aliteni-
lililig is lilijns inziens 011011tbeerlijk.

TECHNISCHE AFTAPBAAR.HEID VOOR WIE?
De plicht tot technische aliapbaarheid wordt iii de onderzoclite landen niet heleniaal op
dezelfde wijze ititgelegd. hi ons reclit is het uitgaligpitnt dat alle (opetibare) teleconitiizinica-
tieaanbieders  en  telecotimituiicatiedieilsten hilli tietwerketi en/of diensten slechts aftapbaar
inogen exploiteren. De plicht ziet toe op zowel netwerkambieders als dienstenaanbieders.
De Nederlatidse tapverplicliting ex artikel 13.1 Tw kan ter verduidelijking van de strekking
ervan in conibinatie met de registratieplicht uit dezelfde wet gelezen worden. Op basis van
artikel 2.1 Tw is voor het aanleggen of Kinbieden van een openbur teleconimunicatie-
netwerk, huurlijn of een oillroepiletwerk, dan wel voor het aanbie(len van een openbare
teleconinituiicatiediellst  of een systeeni voor voorwaardelijke toegang  een  registratie  van  de
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OPTA vereist. Op basis vati deze verplichtitig dieneti aa,ibieders zich te registrereii. Een
aanbieder is degetie die in de juridische en feitelijke positie verkeert 0111 iii een overeen-
k0111st met afileniers bepaalde verpliclitingen tot prestaties overeen te konien.930 Afiie111ers
laimien eilidgebruikers/aboilliees zijn, niaar ook andere marktpartijen die op huti beurt
weer ehidgebruikers als afiieiiiers hebben. Het is 1110gelijk 0111 op te treden als aatibieder van
een teleconinizitiicatiedienst zonder dat een galibieder zelf over een teleconiliiunicatietiet-
werk beschikt: een aatibieder illoet dan toegatig verkrijgen tot bepaalde functies ilit het
tietwerk vaii eeii teleconuininicatienetwerk. Op Kaliiervragen betreBiende de niistigheid
rondotii het begrip hiternetprovider atitwoordde de minister dat daaronder dient te wordeti
versta:Iii:  1)  toeg;ulgverlener tot cell heel scala van  (al of niet)  betaalde iiifoniiatiedieiisten,
en; 2) (inede)verzorging vati de totstatidkonling vali teleconumuikatie tlissen hiternetge-
bruikers (zoals liet verzenden  van  e-111ail).   De  minister  is  van  nietiing  dat  hiternetproviders
teleconilinitikatiediensten zijn en dat deze providers indien zij him diensten openbaar
aiuibiedeii otider de registratiepliclit vallen. Bituien de hiternetbranche leeti sinds korte tijd
het vennoeden dat de pliclit tot technische atiapbaarheid sleclits op Accesproviders toeziet,
eii dan alleen iiidien deze dienstenaatibieders tegelijkertijd de totstandkoining van telecotii-
1111inicatie (inede) verzorgen. Dit is een onjuiste 6131111:une. Ook dietistenaatibieders zijii
verplicht 0111 aan technisclie aftapbaarheid ex artikel 13.1 Tw te voldoen. Itidieii zij niet
zelfstatidig netwerkonderdelen belieren  of-geeti  itivloed  op  de  tralismissie  van  teleconitinini-
catie uitoefenen, ziillen deze aatibieders de pliclit en aaiisprakelijklieid tot technische aftap-
baarheid in hun zakelijke contract niet de Acces Providers dienen te regelen en ervoor te

zorgen dat hun dienst afiapbaar is. Zo niet, dan zijn dienstetiaanbieders hootilelijk aansprake-
lijk en kati een dwangsoni door het Agetitschap Teleconi opgelegd worden of kati het
telecoiiibedrijf uiteitidelijk bij  niet betaling van de opgelegde dwangsoni stilgelegd worden.
Vooral bij kleitiere providers kan dit fitnest zijii.

De Aiiierikaanse plicht tot technische aftapbaarheid, opgenonien in CALEA, ziet zoals

eerder betoogd ititshtitend toe op tratisporteitrs van teleconimunicatie, iii CALEA worden
deze  gatibieders  lialigediiid  tiiet  de  tenii   telecomititti,icatioils  amie,·:31   Bedoelde  telecoiiniiuni-
catieaanbieders  beinvloeden  op  de  eeti  of andere wijze de teleconilimnicatieroute.  Infornia-
tiediensten worden door de wet uitdrukkelijk uitgesloteii als zijnde tralisporteurs van tele-
coninninicatie. Een nualicering is hier wel op zijn plaats. CALEA kent de zogeheten Sub-
stantial Rel)laceillent Provision (SRP) ingevolge informatiediensten aangeinerkt kunnen
wor(len :its transporteurs zodra deze diensten een sitbstatitieel gedeelte van het traditionele
telefooillietwerk vervailgell eli aanwijzing als transportelir een publieketijk belang dient.932

Op dit nionient heerst  er iti  de  Verenigde  Stateii  onduidelijkheid  over de vraag  of de plicht
tot teclolische aftapbaarheid evenzeer van toepassing verklaard kati worden op intortilatie-
dietisten die VoIP gatibiedm. Justitie nieent dat CALEA niet alleen geldt voor de traditio-
nele telefoonaatibieders, inaar ook voor de hitidige teleconmiuilicatieonigevilig, waar
pakketgeschakelde conniiunicatieteclitiologie eeii hoofdrol speelt. In het verlengde illeent

justitie dat CALEA niet lot,ter op coi,1111011 caniers As bedoeld in de Collitilit,lications Aa tlit

93(1    Kilitersmkke,1 U 1997/98,25  533,  nr.  5, p.  12
931

Artikel 47 U.S.C. § 1001. The terni "teleconuii,uiicatiotis carrier" (A) illeans a person or entity engaged in

the  trallstilission  or switchilig of wire or electroilic  cotimtiozicatioils as a conltiion carrier for hire;  and  (B)
iliclildes- (. . .)  (ii) a persoti or entitv etipged 111 providlng wire or electroilic conmitulication s,%·itchulg or
trillstiiission sen·ice to the extent that the Conimision finds  hat such service is a replacenient for a substan-
kai portion of the local telephotie exchmige  service mid  that it is  in  the public  interest to  deeni  sz, ch a person
or ellrin·  to be a releconmiuilicatioils carrier for pitrposes of this sitbchapter. but (C) does tiot inchide- (i)

,·

persoils  or  entities  ilisofar  as  the,·  are  etigaged  iIi providing  illfortilation  sen·ices  (...)
932

Zie oliderstreping,·orige noot.
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1934 kan toezien, niaar op iedere entiteit, mits deze zorg draagt voor de tratismissie en
doorschakelitig vati conununicatie over de infrastructuitr ofde SIU' uit CALEA opgaat. Wil
de SRP opgaan, dan dient volgens het FCC aati de volgende zaken voldaan te worden:

' 1.    The entity niust engage in providing r,ire or electronic co,111111111icatioti Ar itching  or
transliiission service;

2.    The FCC must  find  that  such sen·ice  is  a  replacenient  for  a  sitbstantial  portion  of the
local telephone exchange; and

3. The FCC mitst find that it is iii the public interest to deetii such entiti· a
,933teleconitiiunications carrier for purposes ofCALEA.

De FCC heeft recentelijk uitgeniaakt dat de infonnatiedienst VoIP het traditionele telefoon-
netwerk (PSTN) voor een substalitieel gedeelte vervaligt eli daarbij de illenselijke stem die
op dit 1110111ent nog altijd op het telefoontietwerk heerst, zal gaaii verdritigen. De SIU> geldt
volgetis het FCC watineer deze dienstenizatibieders als i,iediator optredeti. Eell 11,ediator levert
colt,lectio,1 1,talic,ge,ite,it en kati bijgevolg gesprekketi die via Ititernet verlopen starten of
beeitidigen en bovendien extra belfinicties beschikbaar stellen die het cotiinizuiicatieverloopbeitivloedeii.'34 Tot slot tijeent de FCC dat de kwalificatie van VoIP als tratisportetir iii de
zill vali CALEA het algetiiene belatig dient.935 Naast VoIP nieetit de FCC dat aatibieders
vati Breedbalid hitertiet dienen te voldoeli aati de algetiiene CALEA-verplichtiligen.'36

De Atiierikaatise plicht tot technisch.e aftapbaarheid is overigens niet beperkt tot het ilivcall
van tratisportelirs. In het Ainerikaanse taprecht wordt aan leveraticiers of providers vati
netwerkapparattittr of -software een eigeti verantwoordelijklieid opgelegd. Tratisporteurs
zijn wettelijk verplicht 0111 tijdig iii overleg te tredeii illet leveraticiers/providers vati trans-
missie- eii doorschakelapparatitur. Doel vati deze plicht is er voor te zorgeti dat het aangele-
verde niateriaal confortii de teclitiische statidaard geleverd wordt en dat daarover tijdig
afstetimiilig ttissen de getioenide partijen plaatsvilidt. Op deze wuze wordt teclinisclie
aftapbaarheid op verschillende niveaus en op basis vati gestrooinlijnde actieplantien opgetio-
nieti in bedrij agenda's. Leveraticiers eii providers vali trallsinissie- en doorschakelapparatintr
zijn otider CALEA verplicht op tijd en tegen redelijke prijzeti huii aftapbare apparattizir ot-
updateii daarvati ter beschikking te stelle11 aaii tratisportetirs aaii wie zij op contractuele basis

hitii  diensteii of netwerkapparatitur levereii.  hidien leveraticiers of providers vati netwerk-
producten zich iliet holideti aali deze zorgplicht, en technische aftapbaarheid door tratispor-
teurs bijgevolg niet gehaald wordt, dan zijn de leveranciers eti providers vali netwerkpro-
ducteti onder CALEA strafrechtelijk aansprakelijk voor het tiiet behalen van teclmisclie
aftapbaarheid. In Nederlatid ketuien we een zodanige zorgpliclit voor netwerkproducenten
niet. Uit de discussie rondoni techtiische aftapbaarheid vati Ititertiet kwatii al vrij stiel het
pijtilijke gegeven liaar voreti dat lietwerkproducten eti telecoiillininicatieaanbieders (NLIP)
niet of ilauwelijks in overleg treden met elkaar en dat bijgevolg de kloof tltSSell de ge-

933  FCC 2005 (ID, raadpleegbaarop <http://www.askcalea.net/docs/20050923-fcc-03-153.pdf>.
934 Proeiders die non-tiwinged or disuiterniediated conmituiications amibiedeti valleti niet onder CALEA.

Voorbeelden dann·aii vortiien peer-to-peer conitiizinicatie en voice etiabled Instatic Messagitig
935 Het FCC konit tot lotstgenoemde gevolgurkkilig onidat de volgetide oinstatidigheden of factoren van

toepassing zijil
1.   The decisioti will not have a hanid,1 effect on cotiipetition sitice all uitercontiected VoIP providers are

covered; 2. the decisioti will not discourage die developtiient ofnew technologies and sen·ices because
there has been no sitch discourage,iietit since the FCC ailliminced its tetitative coticlusion iii the VoIP
CALEA rtiletiwking; aiid 3. protection of national securit>· atid ptiblic saity conipels application of
CALEA to these services.

936  FCC 2005 (ID.
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noeinde partijen op het terrein van technisclie aftapbaarheid behoorlijk groot is. Dit heefi

1110gelijk  te niaken met tegenstrijdige belangen. De leveranciers of aanbieders van aftapbare

coniniunicatievoorzieningen hebben er baat bij een zo groot niogelijke afzennarkt te berei-
ken. Elke aanbieder die zich als klant aanmeldt, betekent letterlijk inkonisteii. Telecoiimiti-
nicatieaanbieders zzillen am de andere kant in de hoedanigheid van afiemer dienen te
investeren in afiapbare netwerksystenien.
Aatibieders zitilen tiiet terughoudendheid aankloppen bij derde partijen die aftapbare com-
iiizinicatievoorzietiingen  of afiapoplossingen aanbieden (zeker waimeer  dit  er  weinig  zijii)  en

daarbij zich laten leiden door prijzeii. Daaniaast hebben ambieders ook bedrijhbelangen en
rulleti zij niet snel derde partijen in hun ketikens laten kijken. Privacybelangen (zowel voor
eigen aboilnees en organisatie als zodanig) zullell wellicht van invloed zijn geweest op de
kloof die op dit inonient bestaat. Justitie overlegt wel met aanbieders  (NLIP,  NAO),  inaar
betrekt leveranciers of aanbieders  van  transtiiissie-  en  doorschakeldiensten  niet  of nauwelijks

bij overleg hizake aftapbaarheid.

6.6     Onderzoek van verkeersgegevens vergeleken

HISTORISCHE VERKEERSGEGEVENS
Iii onderhavige studie is al naar voren gekomen dat Nederlandse opsporingsdiensten al vanaf
1926 bevoegd zijn oni binnen strafvorderlijke context onderzoek te doen naar uiterlijke
kenmerken van teleconuminicatie. Deze mogelijkheid is bij de introductie van de intichtin-
genplicht terug te vinden in artikel 100 lid 3 Sv. Op basis van deze inlichtingenplicht zijn
telefoonaanbieders eind jaren twintig van de vorige eeuw verplicht op vordering van een
oHicier van justitie inlichtingen te verschaffen over afgewikkeld belverkeer. De bepaling is

oniniskenbaar  geent  op het gegeven dat bepaalde medewerkers van het staatsbedrijf PIT  in
die tijd fungeren als schakeldienst en in die hoedaniglieid als hoofdtaak de afwikkeling van
telecommunicatieverkeer hebben. Bij de uitoefening van deze functie kunnen de nienselijke
schakeldiensten naast contactinforniatie (wie belt met wie, wanneer en hoelang?) op de
hoogte raken van de inhoud van de door lien doorgeschakelde telefoongesprekken. Direct
vanaf de introductie van de nieuwe inlichtingenplicht bestaat onduidelijkheid over de
reikwijdte van de nieuwe inlichtingenplicht. Eigenlijk is dit niet zo vreenid. Het artikel

verplicht niedewerkers de door een oEcier van justitie gewenste inlichtingen over verkeer
dat door tlissenkonist van hen heeft plaatsgehad te verschaffen. Geconstateerd is, dat nien
met deze redactie alle kanten op kan. Voor de juiste interpretatie en afl)akening dient men
zich iii mijn optiek te richten tot de Kanierbehandeling van deze inlichtingenplicht destijds.

De Tweede Kanier was bevreesd dat het artikel gel,ruikt zon gaan worden voor het afluis-

teren van telefoongesprekken en stelde in deze context het volgende am de orde: "In het
bijzonder wordt nog gewezen op de ruinie redactie van art. 100 lid 3, dat er toe zal kuimen
leiden dat beaiiibten bij de telefonie tot het aftuisteren van gesprekken zullen worden

uitgenodigd of genoopt. Uit bewoordingen van de toe11111:alige ininister blijkt dat,937

inedewerkers vati telefoonaanbieders op basis van dit artikel niet verplicht kunnen worden
tot het afluistereii van telefootigesprekken. Dat wil overigens met zeggen dat de weg n:tar
vrijwillige medewerking aigesloten is. Op het aspect van vrijwillige inedewerking wordt
door de 111inister niet ingegam. De schakeldiensten konden zoals opgeinerkt iii de uitoefe-
ning van hun taken op de hoogte zijn van de inhoud van telefoongesprekken. Het lijkt inij
niet te veel gezegd dat justitie niaar al te graag wenste te profiteren van deze hatidige infor-
niatiebron. Artikel 100 lid 3 Sv stond in ieder geval niet in de weg dat naar de illhoud van

93-  Kaitiersmkke,i H 1917/18, 77, nr. 1, p. 38.
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telefoongesprekken get,raagd werd. Deze niforniatie kon dan als bijvangst gezieti worden.
Niet uitgesloten was dat er zelfs aan een telefootijuffi ouw gevraggd werd een bepaalde
verbiliding te gaan inonitoren eli de inhotid van een toekonistig telefootigesprek op schrift
vast te leggen of te onthoudeti zodat de opsporingsdiensten ook over deze ud-orniatie
konden beschikken. Alles vatizelfsprekend op basis van vrijwilligheid. De inlichtingenplicht
itit 1926 zag damiaast lalige tijd toe op het verzanielen van gegevens over historisch belver-
keer, zeg niaar de uiterluke keilinerken van telefoongesprekken. Daaronder vielen de
telefoonnuniniers die betrokketi waren bij afgewikkeld telefoonverkeer en niogelijk ook
overige bel(status)infomiatie zoals de datzim en het tijdstip waarop telefoongesprekken
afgewikkeld waren eii de dmir ervm. Een en ander was wel afliankeluk vati het geheugell
van de telefootijuffrotiW of de wijze waarop de factureritig binnen het telefoonbedrijf
plaatsvond.

Net als iii otis latid wordeti iii de Verenigde Staten tituimiergegevens en overige bel(status)-
infortnatie over 4ewikkeld telefoonverkeer vatiat- de jaren twilitig verzaiiield. De reclit-
111atigheid hiervati wordt door de rechter bij gebreke 2911 specifieke regels latige tijd getoetst
aan artikel 605 Federal Conmiunications Act uit 1934. De Ainerikaatise wetgever heeft zich
nauwelijks uitgelaten over de strekking vati artikel 605 FCA en laat de exacte itivlilling van
dit iiioeilijk te lezen artikel over aan de rechtspraak. Het zou tot 1968 duren alvorens de
wetgever zich op liet doniein vati het onderzoek van verkeersgegevens begeefi. Een groot
gedeelte vati hoofdstuk 5 beheerst deze problematiek. Op deze plaats passeren iti vogelvlitcht
de belangrijkste constateritigen. Bintien Atiierikaatise rechtspraak is bepaald dat bestaande
nunmiergegevens, dat wil zeggeti nununergegevetis bitinen bedrijBverbatid verzaineld,
zonder problemen opgevraagd kitiuien worden door Anierikaanse opsporingsdiensten. Dat
geldt in ieder geval voor niondeling verstrekte telefoongegeveils (telefooililitilliller eti
overige belstatlisgegevens zonder inhoud).  Gegevetis  die  op  het nionient dat de vorderitig
door justitie ged;ian wordt aanwezig zijn bitinen een telefootibedrij  iliogen in bepaalde
sittiaties opgevraagd worden dati wel iii atidere situaties slechts gevorderd te worden. Justitie
niag profiteren vati bestaande bedrijRgegeveils. Laten we begintien met een verzoek tot
af ifte. Bij de beantwoording vati de vraag of deze gegevens afgegeven niogen worden dient
iii het bijzonder gekeketi te worden aan wie eeti verzoek tot aftifte vaii bestaatide
nittlilizergegevetis gericlit is. Is liet verzoek gericht 67311 teletooiuiiedewerkers die door him
fiuictie-ititoetetihig bij de afwikkelitig vati telecotiuntinicatie betrokken zijn, dan geldt het
openbamiiakingverbod uit het eerste gedeelte van artikel 605 FCA. Voor adtiihiistratiet-
personeel geldt dit verbod met. Zij hebben vanitit hun functie geen ketinis vati de inhoud
vati coinmunicatie en niogen eventiteel bij heii bekend zijnde infortnatie over historiscli
belverkeer op verzoek van opsporingsinstanties doorslitizen. Het openbaarniakingverbod
met betrekking tot eerstgenoenide groep personen wordt ontkrachtigd waniieer deze
niedewerkers geconfrotiteerd worden met een vordering tot afgifte van historische bel- of
nununergegevens. Het eerste gedeelte van artikel 605 FCA niaakt een dergehjke uitzoii-
dering op het openbaarniakingverbod niogelijk. Artikel 605 FCA st:Iat het door justitie
vorderen van bedrijGitiatig verzattielde bel- en nutiniierinforliiatie iliet ill de weg, niede
oindat het artikel in eerste instaiitie niet bedoeld is om lo,Wsta,idi,ig, reasolial,le blisiliess prectices
of coittittiliticatioii  coiiipatiics te verbiedeii.
In 1986 treedt de ECPA in werkilig.938 Deze federale wet bevat 111et artikel 18 U.S.C. §
2703 onderdeel (c) (1) voor het eerst een wettelijke grondslag voor het onderzoek van

938  P.L. 99-508, October 21,1986, 100 Stat. 1848, Ati act to aitietid title 18, United Stites Code,  ·ith respect
to  the  interception  of certaili conuijullications, other fornis  of slinrillance,  and for other pitrposes,  raad-

pleegbaar op <http://www.alw.nih.gov/Securin·/FIRST/papers/legal/ecpa.trt>.
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historische telefooilinnimiers. Op basis van dit wetsartikel zon teleconuniniicatieaaiibieders
verpliclit 0111 a record or otlier i,lfonitatio,1 pert,linilig to a stibse,iber to or aistoliter of sidi sen,ice (,lot
ii,chiding  the  colitelits  of co,11,11,1,iratio,is)  op  vorderitig  van jilstitie  af te staan  tell  behoeve  van

opsporingsdoeleiiiden. De vordering kan een eenvoudige en laagdrempelige aditilitistratit,e
sitbpoctia itihoudeti, lilaar tevens een bevel (warrant) kraclitetis de Federal R.tiles ot-Criiliilial
Procedure  (Fed.R.Cr.P.) ofeen rechterlijk bevel (court order). Bij laatstgenoenide grondslag
zal justitie ami nioeten tonen dat de gewenste bedrijligegevens c.q. historische belgegevetis

relevatit zijii voor het lopende opsporingsonderzoek. De aljgifte vati de bedoelde gegevens
kati tevens op basis van vrijwillige niedewerkilig en ititdrukkelijke toesteillilling van de
eindgebruiker of abonnee plaatsvinden. De reikwijdte van artikel 18 U.S.C. § 2703 (c) is
vaiiaf het nionient dat liet artikel inwerking treedt allesbehalve helder. De clazistile  'record or
other i,#on,iatioi, pe,tai,ii, ig to a sid,sctiber to or aisto,iter efs,id, sen,ire' is betrekkelijk mistig. Ook
de parleiiientaire toelichtilig levert nauwelijks ditidelijkheid op.
Artikel 18 U.S.C. § 2706 bepaalt dat er een vergoeding aan de telecoiiitiitinicatieaalibieder
verstrekt kati worden voor de geiiiaakte kosten, tenzij de bevraging toeziet op records or other

i, fon,tatio,i „taintailied by d co,imittilications cot,mion carrier that relate to teleplione toll records and
Wlepho,te listi,ws. Hier ziet men een onderscheid tussen verkeersgegevens die zijn ontstaaii bij
afgewikkeld telefootiverkeer en overige verkeersgegevens. Onder CALEA wordt de strek-

king van genoeinde clausule pas eiiigszins helder eii wordeti gegevens van elkaar gescheiden.
Op basis van het hitidige artikel 18 U.S.C. § 2703 otiderdeel (c) (2) kimtien local a,id lo,ig
distmice teleplwite con,iectio,1 records opgevraagd worden.'39 Deze gegevensgroep dient
onderscheiden te wordeti van record or other i,#i,nitatio,i pemining to a sitbsoiber to or aisto,iter uit
artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (c) (1). Iii principe vallen alle verkeersgegevens onder
laatstgenoeiiide groep, ititgezonderd van wat in de Verenigde Staten aangeduid wordt als
basic connection records. Daaronder vallen de nuininergegevens die bij historisch belverkeer
zijn ontstaan'40. hi otis latid kent njen een dergelijke tweedeling van verkeersgegevens niet,
wat lilijns inziens terecht is. De Anierikaalise strafwetgever lieeft de tweedeling aangebracht
011idat hij oillitie tratisactiolial records (verkeersgegevells die bij Intenletverkeer ontstaan zoals e-
niailadresseii) privacygevoeliger vindt dan de verkeersgegevens bij telefonie. Ik kan deze
redetiering niet zo goed volgen, al kan wel gesteld worden dat de nieuwe digitale wereld
voor nietiwe privacyissues en afl)akeningsproblenien zal gaan zorgen, inaar ik vernioed dat
dit niet de aanleiding vati het geniaakte onderscheid vornit omdat dergelijke probleniatiek
nog niet bekend was bij de strahvetgever. Net als enkele verkeersgegevens vallen klantgege-
velis (basic st,bscriber i,tion,tatio,4 onder artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (c) (2) Daartoe

worden ingevolge CALEA de identificerende gegevens naani, adres, patisluitnittimier van
telefotiische verbitiding of ID-nuinnier van telefoontoestel en de duur vati afgenotiien
dielisten en soort diensteii gerekend.

941

939 Deze wijzigitig vati artikel 18 U.S.C. § 2703 otiderdeel (c) is onder CALEA 81 1994 doorge,·oerd. P.L.
103-414.108,  Stat.  4279.  Ati  Act  to  aliieiid  title  18, Uilited States  Code, to nlake  clear a  teleconililiuiica-
tiolls carrier's  dlin· to cooperate  ili  the  iliterception of cotimiullicatioils  for law ettorcenient  purposes,  atid
tor other pitrposes. Raadpleegbaar op
<http://www.askcalea.net/calea.hmd>.

91 De Patriot Act uit 2001 voegt inge\-olge artikel 210 sessiegegevens (aativang eti duur vati hiternetcon-

tiecties) en tUdeluk toegewezen bitenietadressen die ontstaati zijii bij a ewikkelde hitemetconinnuiicatie
toe anli artikel 18 U.S.C. § 27()3 onderdeel (c) (2). 11.aadpleeg voor wiati„illetide u forti atie over de wijzi-
gulge,i ,·mi artikel 18 U.S.C. § 2703 onderdeel (c)
<http://„In,·.itsdoj.gov/critilitial/c>·bercrinie/PatriotAct.hon>.

"41    CALEA   1994.  Otider de Patriot  Act (2001) wordt  de  liniitatieve  lijst  nier  klatitgege,·ens  Ititgebreid  tiiet
betaliiiggegevells zo:tls creditcard- eti bankreketlitiginuimiers en illfomiatie over de bron \·ali betalingen.
Zie  daartoe  P.L. 107-56, October  26,  2001,   115  Stat  272,   Unitilig  mid  Stretigthetihig  Anierica b>· Provid-
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TOEKOMSTIGE VERKEERSGEGEVENS
hidieti justitie een bedrijf aanspoort een prititapparaat te ilistalleren c.q. toe passen voor
opsporingsdoeleindeti  of anderszins  wenst  te  profitereti  van het bestaan  vati  deze  elektroni-
sclie verzanielinethode wordt alles atiders. We verlaten dan het onderzoek van bedrijfstiiatig
opgeslagen gegevetis en konien terecht iii het onderzoek vali toekonistige (be-
drijfs)gegevetis. Dit onderzoek wordt iii ons land veelal Kingeduid met de term priliten, iii
de Verenigde Stateti worden prilittechnieketi aangeduid illet de teriliell pe,1 1·c:fister eli trap
atid trace.
hi Alizerikaalise rechtspraak is iii eerste instantie bepaald dat iii printsititaties sprake is van
ongeoorloofile interceptie dan wel van ongeoorloofde openbaaniiaking vati techinsch
onderschepte gegevens als bedoeld iii het tweede gedeelte vali artikel 605 FCA. Helaas
wordt in liet niidden gelaten waarvati nu precies sprake is, al dient gezegd te worden dat uit
de rechtspragk voorzichtig afgeleid iiiag worden dat de meeste rechters van tiietiilig zijii dat
deze interceptievonii diclit tegen iliterceptie van conullittlicatie aail zit. Wel is duidelijk. dat
we voor de beoordeliiig vati deze geavaticeerde interceptietechtiiek aaligewezeii zijn op het
tweede gedeelte vati artikel 605 FCA. Het printen geschiedt tiatiielijk niet door het perso-
neel dat 111et de afivikkeling van teletbongesprekketi belast is, nwar door speciaal daartoe
aangewezeii bedrij agenten of andere experts. Het prititeii is een tecluiiek die door of- iii
opdracht vati telefoonbedrijveti iticidenteel ingezet wordt ten faveure vati de behartiging van
bedrij belailgen. Het twee artikelgedeelte kent iii tegetistelliiig tot het eerste gedeelte geeii
wettelijke uitzonderingen op het daariti gestelde verbod. Het bewliste artikelgedeelte bepaalt
niet zoveel woorden, dat liet onderscheppen vati conniiunicatie en het doorslitizeii van
gegevens die nieer vertellen over de oliderschepte cointininicatie, voor een ieder verboden
is. Zoals opgeiiierkt zijn de tiieeste rechters vati oordeel dat met het priliten sprake is vali
iliterceptie vall cotilliiunicatie. Sonmiige recliters willeti zo ver niet gaan, illaar oordelen wel
dat de pritittechtiiek een uitennate ingrijpetide ititerceptietechtiiek is welke vergaande nifor-
111atie over de status en soins ook illhoud vati conlintuiicatie verschaft. Bijgevolg zijii deze
recliters van oordeel dat prititgegevens niet zonder toestenlillilig vall coililillulicatiepartijell
doorgesttizird niogeti worden tiaar onbevoegde derdeii. Daarbij is het iii begitisel irrelevatit
of het opsporingsgericlit  priiiten  geschiedt op bevel of verzoek  van jitstitie  dan  wel  op  eigai
initiatief vaii  bedrijven  plaatsvindt waarbu tegelijkertijd  geen  bedrij6belmigen  iti  het gedhig
zijii. Daartiiee wordt de Weg naar het Opsporiligsgericht prititen eii het gebrliik vati geregi-
streerde prilitgegevetis ten flveitre vali lopetide opsporitigsonderzoeketi en ter tereclitzittiig
voorlopig door de rechtspraak afgesloten. Er bestaat overigens wel een ititzonderilig op het
getioenide ititerceptie- eti doorgeefverbod. De telefoolmitillniers eii bel(status)iiifortiiatie die
voortvloeieil itit bedrijfstilatig priliteii inogen naar justitie doorgestlitird wordeti ilidieti
daaniiee bedrij belangen bescheniid worden en het printen in dit verbatid plaats heeft
gevonden. Binlien de rechtsprok is bepaald dat telefoonbedrijven in staat nioeten zull
zichzelf te beschennen tegen frauduleus of atiderszins ontoelaatbaar gedrag vati huti aboti-
nees. Iii alle midere gevallen niogen printgegevens niet doorgestlizird worden tiaar justitie.
Het recht op zelfprotectie van telefootiaatibieders vomit lange tijd de enigeititzondering op
het interceptie- en openbamiiakingverbod uit het tweede gedeelte van artikel 605 FCA.

hi 1968 treedt de 011111ibus Crinie Control atid Safe Streets Act (011111ibitswet)  iii  werkilig.
Hoewel deze wet louter het opsporingsgericlit aftappen regelt, leidt deze federale wet tot
een aantal verschuiviligen op het terrein van het verzainelen van vaste telefooillituilliiers.
Onidat de nieuwe wet een definitie bevat van het begrip 'interceptie', kali het priliten vati

ing Appropriate Tools Required to Intercept md Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001, raad-
pleegbaar op <http://news.fitidlaw.cotii/ctitfdocs/terroristii/hr3162.pdf>.
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telefootinimmiers iliet langer als interceptie vati 001111111111icatie gezien worden. De nietiwe
wet is op dit punt glashelder: deze teclltiische interceptievonn bevat niet de 111enselijke stelli,
wat de 011111ibuswet wel vereist. Zowel de Omnibuswet in zijn totaliteit, als het tweede
gedeelte vati artikel 605 FCA iii het bijzotider gelden niet (latiger) voor het printen van vaste
telefooilnutiliners. Dat het prititen niet otider de vleligels vati de nietiwe federale wet valt,
wordt ten overvloede bevestigd iii de rechtszaken Eswnd,11,  1 '22,1 eii Focalire.942 Het tweede
gedeelte van artikel 605 FCA ziet voortaati niet langer toe op elke coinlitunicatievonii, inaar
voortaati slechts op radioconinitinicatie. De FCA is op dit pinit aatigepast en af estenid op
de nietiwe tederale ititerceptiewet die draadgebotiden coniniunicatie pleegt te beschennen.
De reclitstoestaid van het opsporingsgericlit printen vaii telefooilliutiliners wordt door al
deze verschinvitigen onduidelijk onidat geen enkele bepalitig deze verzatneltnethode legali-
seert dati wel lijkt te verbieden. Het enige wat nog in de rechtspraak bepaald wordt, is dat
het prititen geen nitorniatieve doch slechts een praktische nieenvaarde heeft indien het
priliten sitiniltaan inet de uitoefening van eeti tap plaatsvitidt. In deze context wordt het
opsporitigsgericht prititen geleidelijk toegestaan. Dit laatste, niede onidat bij de plaatsitig vati
eeti tap 7211 de hoogst mogelijke stratizorderlijke toepassitigvoorwaarden voldaaii dient te
wordeti oiider de Oninibuswet. Op zelfstatidige uitoefening van de printbevoegdheid wordt
voorlopig 11iet ingegaan.

Uit deze studie is herhaaldelijk geblekeii dat printgegevens iii de Verenigde Staten lange tijd,
te Wetell tOt 1986, zonder expliciete wettelijke grondslag verzaineld zijn door opsporitigs-
diensten. Hoe deze buitenwettelijke lizogelijkheid tot stand gekonieii is, zal op deze plaats
kort beschreven wordeii. hi 1970 wordt er voor liet opsporingsgericht tappen een 111ee-

werkplicht opgetionieti. Op basis van de ilieinve ineewerkplicht zijtl telefoonaanbieders
verplicht mee te werketi am de teclmisclie realisatie vati een tap. Nit de teclinische nice-
werkplicht voor het opsporingsgericlit aftappen geldt, wordt tevens afgevraagd wat geldt
voor verkeersgegevens, iii het bijzonder het opsporingsgericht printen van telefoonnimi-
mers. Daarbij is opvallend dat er eigenlijk niet langer gediscussieerd wordt over de rechtspo-
sitioilele statits vall het opsporingsgericht priliten als zodanig, tiiaar dat deze discussie totaal
overschaduwd wordt door de aanpalende disclissie over het verplichten tot technische
assistentie. Het priliten als teclitiiscli opsporitigsiniddel lijkt zonder al te veel bonibarie
opeens algeineen geaccepteerd te worden. Uit onderzoek is 111ij niet duidelijk geworden hoe
deze oniwenteling te verklaren is. Het enige verschil is dat jiistitie voortaan eigen prititappii-
raten wenst iii te zetteil en niet langer gebrttik wenst te niaketi vali prilitapparateii van
bedrijven. Deze apparaten dienen op het tietwerk van de aanbieders gekoppeld te worden,
wat ketrielijk niet zonder techiiische bijstatid vati de aanbieders zelf gerealiseerd kan wor-
den. Geen enkele partij  lijkt nog moeite  te hebben met het feit dat justitie over prititgege-
vens wenst te beschikken en iii dit verband het dulden van de ilistallatie van jitstitiele print-
apparaten beveelt. Het enige rvaal telefoonbedrijven bang voor lijken te zijn is aansprake-
lijkheid ten opzichte van aangesloten abontiees. Vandaar wellicht het lange verzet tegen de
opsporingsgerichte inzet vati eigeii prititapparatitur welke ook bedrijGniatig toegepast wordt
en de weerstatid tegen teclinische assistentie bij de inzet van justitible printapparaten. De
rechtsbasis voor de opsporingsgerichte inzet van printapparaten wordt voortaan zorider al te
veel weerstatid gevotiden in artikel 41 Fed.R.Cr.P. Het artikel belielst een concrete uitwer-
kilig van het Vierde Alnendeinent en regelt de coinpetentie van rechtbanken oin eeti
strafvorderlijke doorzoeking eii inbeslagnaine vati stoffelijke en niet-stoli luke zaken te

942  Escalidar v. United States, Uilited States District Court. S.D. Florida, Nov. 3, 1970; Uilited States v. Vega.
Utitted States Disnict Coilrt, E.D. New York, March 5, 1971; United States v. Focalire. Uilited States
District Court, D. Marylatid, Feb. 22 1972.
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bevelen. De bevoegdheid van rechtbanken oin de installatie van prititapparaten te bevelen
wordt iii artikel 41 Fed.R.Cr.P. door de rechtspraak ingelezen. Wat ntt dus nog louter op
verzet satit,  is het siniziltaaii afkegeven bevel vati justitie gericht aan de  telefoonbedrijven  0111
tot techilische assistentie bu de illstallatie vall prilitapparaten over te gaall. Voor wat betreft
techilische assistentie wordt door het Alpierikaalise Hooggerechtshof uiteilidelijk aatisluitilig
gevonden in artikel  1651 All Writs Act. Het Hooggerechtshot- is van oordeel dat telefoon-
bedrijvell, hoewel 11iet direct betrokken bij de totstandkomilig van strafbare feiten, geeti
derde partijen vortnen die zo ver op afstatid vati de probleniatiek staan, dat van hen geeti
teclinische niedewerking verlatigd niag worden. Ze hebben eeti facilitereiide rol eii kimiien
de gevrgiagde medewerking redelijk eenvoudig realiseren. Telefoonbedrijven passen zelfook
printapparaten toe voor de behartiging van allerhande bedrijGbelangen. Zij hebben kentiis
en kiinde op het gebied waarop inedewerking verlatigd wordt. Volgens het Hooggerechts-
hot- niag  in alle redelijkheid  vali telefoonbedrijven verwacht worden  dat  zij  opsporingsdieii-
stell assisteren bu de installatie van justitiele prititapparaten. Zeker wanlleer zij tell vergoe-
ding ontratigen voor deze teclmische assistentie en er geen nadelige dan Wel merkbare
gevolgen voor het operationele gedeelte van het telefooilliet als zodanig ontstaali, tiiaar bij
weigering wel lopende strafrechtelijke onderzoeken gefrustreerd kumien wordeii en de
niachtspositie van rechtbatiken door een negatieve houding van telefootibedrijveti otider-
illutid kati worden. Los vali voorgaalide bevilidiligen oordeelt het Aliierikaanse Hoogge-
rechtshot-dat het vreeind overkoint watineer teletoonbedrijven verplicht kiultieii worden tot
het verlenen vali technische assistentie bij de uitvoering vaii taps, wat een zeer vergaatide
ineewerkplicht inlioudt, maar dat dezelfde bedrijven afinogen zien vali teclinische assistentie
van printapparaten, wat een veel milider vergaande vorni vali iliedewerking vortiit. Het
Ainerikaatise Hooggereclitshof ineent dat deze verplichting, hoewel niet ititdmkkelijk
neergelegd in regelgeving, iii artikel 1650 All Writs Act te lezen is. Dit artikel is di het
bijzonder ontworpeti 0111 ervoor zorg te dragen dat rechtinatig afiegeven rechterlijke
bevelen (zoals het bevel tot installatie van printapparateti ex artikel 41 Fed.R.Cr.P.) niet
gefrustreerd ktintien wordeti door degene op wie deze bevelen betrekking liebben. Het
artikel beperkt zich niet tot verdachte personen, niaar ook tot derden vali wie - vanwege
lizin hoedaiiiglieid oftiiaatschappelijke positie - iliedewerking 61211 de ilitvoering van atgege-
veii rechterlijke bevelen iii alle redelijkheid vereist illag worde11.

Pas onder de ECPA wordt het opsporingsgericht prititen vati telefootuitinmiers voorzieti
van een strak otiilijnd noniiatief kader. Naast regels voor het onderzoek vali opgeslageii,
historische ofwel bedrij6matig verzatnelde klmit- en verkeersgegevens (18 U.S.C. § 2703
onderdeel (c)) bevat Ainerikaatise regelgeving vaiaf 1986 tevens regels voor het opsporings-
gericlit priliten. Deze regels die betrekking hebben op het proces van toekoinstige gege-
vensverzatiieling vinden we op dit nionient terug de artikelen 18 U.S.C. §§ 3121 t/111
3127.943 Uit de opniaak vati de oorspronkelijke definitie van een pe, 1 register blijkt dat deze

prilittechniek uitsluitend betrekking had op telefoonverbitiditigen. De defitiitie sprak auners
va  mmiliers   dialed  or  otlie,ivise   tralts,Ititted  on   tile   teleplione   li,le   to  li,Ilic|1  sitcli  device  is   attaclied.  En
hoewel de definitie van een trap and trace apparaat mitider specifiek was, ben ik desondanks
van oordeel dat ook deze printvariant louter betrekking had op de registratie van telefoon-
nununers. Uit lezing van atidere ECPA-bepalingen die betrekking hadden op het printen
kati dit inmiers afgeleid worden.
Intzissen is de Patriot Act 2001 van kracht. Deze wet heeft tot grote veratideringen geleid
voor het opsporingsgericht printen. Onder de nieuwe antiterrorisniewet is het opsporings-

943 Title 18. Chapter 206, Peii Register alid Trap mid Trace de\,ces. P.L. 99-5(8, title III, § 301(a),
Oct. 21,1986
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gericlit printen niet langer beperkt tot telefooiminimiers. De prilitbepalitigen zien voortaan
toe op allerliatide toekoiiistige (verkeers)gegevens, ook bititen de telefootionigevilig. Daar-
toe is de defitiitie vali een pel, register aaiigepast. Een dergelijk apparaat is een device or process
which records or decodes diali,ig, roittilig, addressi,ig, or sigitali,ig i,1.fonitatio,1 tralls,ititted by mi i, istni-
metit  or fadlity fro,11  11'llich  a  11'irc  or  electrottic  cot,ilitil,licatiot,  is  tralisi,litted  (.. - ).  De  defufitie  van
eeii trap a, id tma·-apparaat is op overeeilkomstige wijze aaligepast.944 Uit deze techijiekonati
hankelijke definities blijkt dat allerlialide gegevens, iliclitsiet- iliterlietgegevetis, verzaineld
kulltien worden via de itizet vati prititapparaten. De etiige beperkitig die lijkt te bestaali is
dat het bij liet opsporingsgericht priliteii niet 0111 de ilitiozid van cotimiunicatie riag gam,
iiiaar dat slechts uiterlijke keninerketi van toekonistige teleconlnimiicatie verzanield niogen
wordeti  door (pen register)  of op  initiatief (trap atid trace) van opsporingsinstanties. De ilizet
vati trap e,1 traa· apparaten vindt voorts volledig plaats door telecotiniiutiicatiebedrijven. Zij
hebben keizizis en kiuide van deze uiterst geavanceerde prititteclinieken. Jitstitie stelt zicli
terugliozidetid op e11 wacht op restiltaten. Bij toepassing van een pe,i register zal de uitvoering
vooral plaats vitideti door opsporingsainbtenaren en zal het teleconibedrijf waar nodig
techiiische assistelitie dietien te verlenen 0111 ervoor zorg te dragen dat de koppelitig vati het
prititappariat aati het eigeii netwerkgedeelte plaats kan vitiden. Dit alles blijkt uit artikel 18
U.S.C. § 3124. Uit liet door artikel 216 van de Patriot Act gewuzigde artikel 18 U.S.C. §
3123. blijkt dat federale opsporingsdiensten bitmen de Iiztenietotiigevitig tevens hun eigen
prilitapparaten niogen ilizetten indien blijkt dat de betrokketi telecotiliniuiicatiegalibieder
geen eigeii printapparateii heeft. hi de praktijk konit dit neer op installatie vati het bemchte
eti bevreesde Carnivore Internetinonitoringsysteein. Hiennee wordt real-tinie en/of945

strotiiende gegevelisverzanieling voor het eerst in de knerikaanse strativetgevitig juridisch
verankerd. CALEA was op dit punt betrekkelijk onduidelijk.

Ook iii otis latid wordt de prilittechliiek al latige tijd patigewetid voor opsporingsdoeleindeti
en vindt de inzet zonder wettelijke basis plaats. Hier is dus sprake van eeti duidelijke parallel
inet het Aiiierikaanse reclit. Uit onderzoek is gebleken dat de printtechiitek in het begin van
de jareii  tachtig  in de  toeilinalige opsporiligspraktijk veelal nieelift niet de uitvoeriiig  vali  een
concreet afgegeven tapbevel. Damiiee heeft de pritittechniek niet laliger een rol voor het
uitlokketi vati een beslissilig over de al dan tiiet gewenste ilizet van een tap, inaar heeft de
prilittechniek iii het bijzonder een rol bij de technische uitvoering van een tap. Een ative-
gitigskader voor de inzet van de zwaardere tapbevoegdheid heeft het printen in die periode
niet of- nauwelijks nieer.'46  0111dat het printen telkens gescliiedt binnen het kader van de
111et zware waarborgen oinklede afiapbevoegdheid valt er lange tijd nauwelijks ieliiand over
het kit dat er in afwijking van de wettekst van de inlichtingenplicht toekonistige telefoon-
1111111111ers ilitgedraaid worden. Ook op dit pitiit bestaat overeenstenlining niet het Aliieri-
kaanse reclit.
Vanaf de jaren negentig verschuift iii ons land de rol vati het opsporitigsgericht prititen. Uit
reclitspraak volgt dat de inzet vali prilitapparaten ill toeneinende niate ook buiteti het
gerechtelijk voorotiderzoek en dits bititen het strafvorderlijk tapkader plaatsvilidt:4- Men

944 De otiischrijvitig ,·mi deze pritittechiuek luidt grote,ideels als ,·014: a device or process which captures the
incotiiitig electronic or other dialing. routitig, addressitig, and sigimling infonitation reasonably likely to
identifi·  the solirce  of a  rrire  or elecwoilic  cotiuiituiicatioti.  proi·ided,  howe\·er,  diat stichinfomiation shall
not ilichide tlie contents ofam· conmiutiicatioti. Zie artikel 18 U.S.C. § 3127.

945 Zie daartoe <http://www.usdoj.gov/criniinal/cybercrinie/PatriotAct.hmi>.
946 Ook hedetidangs wordeii er verkeersgege,·etis verzanield op basis 91 de tapbe,oegdheid ex artikel 1261n

Sv. Deze pruirgege\·etis wordeti ook wel aatigeduid als 'lopetide pritits'. Zodra de stekker van de tap liit her

contact gaat, worden ook tiiet latiger bel- eii muiltiiergegeveils verzatiield.
94-  Hit. 15 tilaart 1994, Nl 1994,511.

365



STRAFVORDER.LUK l)NDER.Zc)EK VAN TELE('c)MMUNIC:ATIE

kan zich serieus afvragen ot-deze praktijk eigenlijk wel toegestaan was. Waren opsporingsin-
stalities bevoegd oni een telefootibedrijfaan te zetten dan wel datzelfde telefoonbedrijfer toe
te verplichten justitiele prilitapparatell te duldeti op het eigen telefooillietwerk ten faveure
vati opsporingsbelaiigen? Hieronder wordt de problematiek aatigaande het opsporingsgericht
printeli in kort bestek beschreveti. De inlichtingenplicht is in de jaren zeveiitig, tachtig en
ilegeiitig niet latiger terug te vinden iii artikel 100 lid 3, maar heeti gelijktijdig illet de
invoering  vati  de  telefootitap  iii  1970 een aparte groiidslag  gekregeti iii artikel  1251 Sv.
Bovendien is de redactie van het bewuste wetsartikel intniddels op een zodanige wijze
aatigepast dat nog niaar tiioeilijk gesproken kati worden van een zuivere inlichtiligenplicht
voor teleconmiullicatieaalibieders. De tenii opsporingsbevoegdheid doet nicer recht aan de
nieuwe optilaak van artikel 125f Sv. Deze redactionele wijzigingen geschieden onder de
Wet Coinputercriliiinaliteit.
Inzicht iii de toeimialige opsporingspraktijk niaakt duideluk dat opsporend Nederland in
toetieinende niate weiist te beschikken over prititgegeveiis. hi de zogelieten XTC-zaak
wordt  voor het eerst betoogd  dat  de  itilichtingenplicht ex artikel   125f Sv  niet  legithneert  tot
het vorderen van toekonistige minimergegevetis en dat bijgevolg de inzet vati eeii priiitap-
parapt, waaniiee nog niet bestaalide telefoontititiniiers gevorderd worden, 11iet toegestaati
is.'48 Het Aliisterdatiise Hof is het iliet eens tiiet deze opvattilig van de verdedigilig eli
oordeelt dat niet de inzet van een printer heleinaal geeti toek0111stige nunmiergegevens
verzaineld worden.  Het hof oordeelt dat een printer slechts gegevens registreert betref nde
eeii gebetirteiiis op de telefoonverbinding. Gegevens worden pas tia zo'n gebetirtenis gere-
gistreerd en  zijn dits  niet  te kwalificeren als  toekoinstig.  Het hof oordeelt voorts dat artikel
125f Sv een officier Van jilstitie iliet belet de vordering voorafgaande aan de gebeurtenis  te
doeti. Ik ben het zoals eerder ili nlijn onderzoek betoogd niet eetis tiiet deze interpretatie.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt itimiers duidelijk dat justitie bij de oudenvetse itiliclitingen-
pliclit afhatiketijk is van wat door de telecotillinitiicatieaalibieders bedrijlimatig verzanield is.
Bu de opsporingsgerichte inzet vati prilitapparaten is daarvali totaal geen sprake. Teletoon-
bedrijveti kwurn worden verplicht af te wijketi van him norniale bedrij6agenda en ver-
pliclit worden ten Eivezire van opsporitigsdoeleitiden bepaalde telefoonverbitidingen tech-
nisch te nionitoren.  Dit kost extra iliankracht,  tijd en geld. Ik vrvag mij  serieits af of de
inlichtingenplicht ex artikel  125t- Sv, welke reclitstreeks af eleid is vali artikel  100 lid 3 Sv,
eeti zo vergaande itispainiingsverplichting kan inhoudeti. Ondanks dit (wethistorische)
gegeven oordeelt de Hoge Raad in het zogeheteii Schaduwseniafoon-arrest dat het prititen
van 1111111111ergegevens, die op het illoilielit van de vorderitig nog met bestaati, geoorloold
is:49 De Hoge Raad plakt hier in navolging van het Atiisterdanise liof tiiet het etiket
toekoilistig ami vast, illaar oordeelt dat de gevorderde prilitgegevens pas otitstami na een
gebeurtenis op een telefoonverbinding en in dat verbatid niet als zijnde toekonistig aange-
merkt kuillien worden. Dat de vordering iii een eerder stadium gedaaii is, doet hier niets aan
3£ Hoewel ons hoogste rechtscollege zich ervan bewust is dat er iii de context van het
priliteii veel nieer van telefoonaatibieders verwacht wordt, ineent het college dat deze extra
belasting op de organisaties geen bezwaar voniit het opsporitigsgericht printen van telefoon-
nununen te vorderen.

In 2000 wordt de bevoegdheid tot liet vorderen vali verkeersgegevens onder invloed van de
Wet BOB overgeheveld naar artikel 12611 Sv, nmar nog steeds wordt er in de redactie
gesproketi v;iii verkeer dat hee# plciatsget,o, ide, i en waarvati vennoed wordt dat de verdaclite
eraaii hee# declgenoiliell en lijkt liet naar de letter van de wet voor de hand te liggen dat

948  Hof Aiiaterdmii 9 jinii 1994, NJ 1994, NJ 709-710.
949   Hit. 7 april 1998, NJ  1998.559.
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toekonistige verkeersgegevens nog altijd niet gevorderd kuivien wordeii. Er is jurisprudentie
waantit blijkt welke gegevens onder  126n  Sv  (125f oud  Sv) valleti. 'Onder de bevoegdheid
vallen itiliclitingen onitrent de wijze van totstatidkoniing en afwikkelitig van het teleconi-
11ituiicatieverkeer, zoals de bij liet verkeer betrokken aatislititnutiuiiers, de bij het verkeer
gebruikte apparattiur, het tijdstip van de aanvalig en dutir van het verkeer eli de vraag of
daadwerkelijke coiiumniicatie heeft plaatsgevotiden'."c' Iii dit arrest wordt ijiet expliciet
itigegami  op de vraag of toekonistige  gegevetis  otider de reikwijdte  vati de inliclititigenplicht
vallen. Met toekoi,isti  wordt door inij gedoeld op telefooillizuilliiers en/of alidersoortige
belgegevens die op het 1110111ent vali vorderen nog iliet bestaan, iets wat toch liaaks op de
oude wettekst vaii de iiilichtingetiplicht ex artikel  125f Sv (en later 12611 Sv) lijkt te staaii.

Ondanks dit gegeven gaat het arrest uit 1998 niet verder iii op deze niaterie. En hoewel uit
de context van de genoetiide passage voorzichtig af eleid kan worden dat het bij de uitoefe-
ning vati de inlichtingenplicht c.q. opsporingsbevoegdheid oin historische gegevensverza-
meling dient te gaan, konit de Hoge R.:tad niet terug op het eerder ingenonien standpunt tlit
het beschreven XTC-arrest vati een paar jaar daarvoor.'51 Het lijkt er bijgevolg op dat de
twee arresteti elkaar aalivittlen en dat toekonistige verzaliieling van bel- eli illulmlerinfbrliia-
tie, al noemt de Hoge Raad dit niet zo, toegestaan is.

Per 1 septetiiber 2004 heeft onze strafwetgever de nietiwe Wet vordereti gegevetis tele-
coiinnunicatie itigevoerd waarniee een expliciete basis voor het verzainelen van toek0111stige
verkeersgegevens iii artikel 126n Sv opgetionieti is:52 De strafivetgever pakt wel nieteen
goed uit. Uit dit gewijzigde wetsartikel blijkt uitdrukkehjk dat toekomstige verkeersgegevens
verzaineld tiiogen worden. Toekonistige gegevetis die otis iets vertellen over de afwikkeling
vali teleconmninicatieverkeer inogen ila vordering door een oflicier onderzocht worden
voor opsporingsdoeleinden, ook al bestaati ze op het nionient van vorderen nog niet. Met
deze wetswijziging codificeert en legitilneert onze strafwetgever met alleen de praktijk van
het opsporingsgericht priliten van telefootinumniers, niaar legititneert hij boveildien alle
denkbare verzanielmethoden gericlit op het verzatiielen van toekonistige verkeersgegevens.
Daaniiee vertoont deze wetswijziging qua strekking sterke overeenkoinsten inet de wijzi-
ging van de ECPA-prhitenbepalitigen door de Patriot Act in 2001. Laatstgenoenide wet
heeft de techniekafliankelijke ECPA-bepalitigen op een zodanige wijze gewijzigd dat naast
telefoonnummers bitmen de telefonieonigeving allerhande toekoinstige verkeersgegevens in
real-tillie verzailield illogen worden, zelfs met het eigen controversiele Carnivore intercep-
tiesysteeni dat allerhande Intenietgegevens kan verzanielen. Oindat onze regelgeving hier-
over zwijgt kati het heel eenvoudig zo zijn dat bij gebreke aan eigen interceptieapparatutir
een overeenkonistig sniffersysteein aan Internettietwerken gekoppeld wordt.

Uit de tekst van liet gewijzigde artikel 126n Sv blijkt voorts niet onder ivelke o,Iista,idighedeit
toekonistige verkeersgegevens verzatneld niogen worden. In de toelichting op het wets-
voorstel is daartoe een belatigrijke richtsnoer opgetionieti, al lait de regel zich 11iet eetivoit-

dig verstaaii. Hoewel het riclitstioer tiergens in de wettekst terlig te lezen is, lukt niij de regel

op zijn niitist richtinggevend. Vatiwege de relevalitie voor het onderzoek ex artikel 126n Sv
sta ik op deze plaats van illun otiderzoek tiogniaals stil bij de richtlijn. In de toelichting
wordt de katittekening geplaatst dat de voorgestelde bevoegdheid tot het verzatiielen van

m  HR- 7 april 1998, NJ 1998,559.
951    Hof-Atilsterdmii 9 jmi  1994. NJ  1994,  NJ 709-710.
952  Wet vati 18 maart 2004 tot wijziging van het Wetboek val, StraR·orderilig eti alidere wetteli iti verbmid

niet de amipassing raii de bevoegdheden tot het fordereti van gege,·ens terzake van telecotilliiiulicatie (vor-
deren gege\'eils te|econmitinicatie), Srb. 2004, 103 en 393.
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verkeersgegevelis niet voorziet iii eeli plicht tot iziedewerkllig betreWetide het vergaren vati
gegevens die de aatibieder bu de tioniiale bedrijfsuitoefening niet ter beschikking krijgt. Het
lijkt er op dat telecoilmilinicatieaanbieders 11iet door Jitstitie aangespoord iiiogen worden
gegevens te verzanielen die nornialiter niet voor specifieke bedrij doeleinden wordeti
verzaineld. Jiistitie niag kennelijk niet het operatiotiele verzanielproces van eeti teleconiniu-
nicatiebedrijf ten faveure van opsporingsdoeleitideti beitivloeden: wat er aan de voorkant
nonnaliter niet binnenkonit, inag er aan de achterkant op incidetitele bevragitig ook niet uit.
Een voorbeeld ter verdizidelijkitig. Indieii een aanbieder noniiaal gesproken geen exacte
locatiegegevens van GSM's (op basis van de teclmiek vati Celvergeluking) venverkt, dati
bepaalt liet richtsnoer dat deze locatiegegevens ook niet verzanield niogen worden op basis
van artikel 12611 Sv. jilstitie niag gegevens verzanielen welke bedrijEniatig verwerkt zijn of
die naar redelijke venvachting bedrijfsmatig verzatiield zullen worden otildat overeellkoni-
stige gegevens door de aanbieder voor specifieke bedrijRdoeleitiden stnictureel verzanield
worden. Een aalibieder van een inobiel telefooillietwerk zal naar alle waarschijillijkheid wel
globale locatiegegevens ter beschikkitig dietien te stellen vali jitstitie oni  de sinipele reden dat
deze gegevens altud voor bedrijlidoeleitiden verzaliield worden. Het dietit dan vaiizellipre-
keiid nog wel te ga:Iii oni plaatsbepalinggegevens welke bu een actieve aanweiiding van eeii
niobiele telefooii ontstaan. De zogeheten statid-by gegevetis valleti hier dus biiiteii.

Op deze plaats wil ik ook ilog kort stilstaan bij de ilieuwe wetsysteliiatiek binnen liet Ne-
derlandse onderzoek van telecoi nunicatie. Het Wetboek van Strafi'ordering iliaakt eeii
onderscheid tlissen identificerende (gebruikers)gegevens (126112 Sv), verkeersgegevens (126n
Sv) en cotilmunicatiegegevens (126111 Sv). Uit de redactie van artikel 126n Sv kan at eleid
worden dat de bevoegdheid tot het verzatnelen vali verkeersgegeveiis tevetis de bevoegd-
heid tot het verzatiielen van gebruikersgegevens otiivat. Laatstgetioeinde gegevens zijn niet
OF liatiwehjks privacygevoelig en 1110gen tiieelifteii niet de voor de persooillijke levetissfeer
privacybedreigende verkeersgegevens.'53 Ik vraag 111U aflioe het zit niet verkeersgegevetis bu
de ziitoefening van de tapbevoegdheid. Uit de wettekst bl kt ilimiers met uitdnikkelijk dat
in het geval er getapt wordt, verkeersgegevens autoinatiscli mogen nieeliften. De tapbe-
voegdheid ex artikel 126m Sv is oiider de nietiwe wet iii zijn gelieel niet aangepast. Hier-
door wordt de indruk gewekt dat de tap en het onderzoek van verkeersgegevens twee
separate bevoegdliedeii zijn die onafliankelijk vaii elkaar gevorderd dienen te wordeti. De
ilizet vati het tapniiddel rechtvaardigt kenizelijk tiiet het oog op de liuidige wetsysteniatiek
tiiet het 'tiieelittend opvrageti' van verkeersgegevetis. De wetgever heek helaas nergens
verantwoord waar0111 gebruikersgegevens wel nice inogen liften illet verkeersgegevens,
iiiaar verkeersgegevens niet inogen nieelifien illet de nizet van een tap. Het kati best zijii dat
hier legitienie argutiienteii voor zijn, niaar op dit inotiient blijken deze nergens Nit de
toeliclitilig. Los van het voorgaande weet ik itmiiddels uit eigen tapervaring dat er iii de
dagelijkse tappraktijk gewerkt wordt niet 'lopende prints'. Nadat een tapiiiachtiging vali een
rechter-coinmissaris verkregen is, bevelen opsporitigsinstatities de inzet van het tapmiddel
tezatnen niet de inzet van eeii prilitapparaat. Dit sitiitiltaan gevorderde printapparaat verza-
inelt toekonistige nittimiergegevells en heeft zitiver een ondersteritiende fiinctie bij de
uitoefening van de tapbevoegdheid. De prititbevoegdheid heeft geen eigeti opspornigs-
waarde en dient in zijn geheel met voor de vraag of de tapbevoegdheid als zodanig wel
toegepast dient te worden. De lopende (lees: toekonistige) prilitgegevens worden voorts
door de betrokken providers iii real tinie doorgestutird Iiaar de taI)katiiers van jitstitie, wat

953
Gel:,ntikersgegevens kininen afrotiderlijk op basis van artikel 12(,tia Sv gevorderd worden. Dir kati bij elk
stralbaar teit en door iedere opsporillgsatiibtenaar.
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neerkoint op  toekonistige  gegevensverzanieling. De  vraag luidt  of deze wijze van bevoegd-
heidstoepassing wel zuiver te noenieii is.

LOCATIEGEGEVENS

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel BOB komt in ons latid voor het eerst het

fenoineen plaatsbepaling aan de orde. Tijdens het lopende vergaderjaar 1996-1997 stellen
enkele leden vati de GPV-fractie de vraag ofhet onder de vigerir van artikel 126n Sv toege-
stiiati is achterafde plaits te bepalen van waaruit eeti verdachte gebeld heeft. De toeilinalige
111itiister litidt niet zijn antwoord (dat gericht is op de vaste telefoonoingeving) zonder het te
realiseren een geheel nieuwe discussie over mobiele plaatsbepaling in: 'Voor zover verkeers-
gegevens, in aanvtilling op at bij de politie aanwezige inionnatie, uitslititsel zouden kiumen
geven over de plaats van waaruit gebeld is, staat de wettekst er niet aan in de weg op deze
wijze de plaats te bepalen."54 Sanietigevat kati gesteld worden dat artikel 126n Sv de sittiatie
beoogt te regeleti waarili er sprake is van een actieve 2011wending van een telecolimiunica-
tietiliddel, inet de intentie 0111 tot itifortiiatie-uitwisseling over te gaan. Het begrip infornia-
tie-ititwisseling houdt in dit verband in, dat er tlissen twee of nicer telecotiummicatiegebrui-
kers een interactieve relatie bestait, waarbij niiniliiaal 6611 patij tot elektronisclie gegevetis-
overdracht wenst over te gaati. Een poging tot telecominunicatie is voor toepassing van
artikel 126n Sv iii inijn optiek voldoende, zolang er inaar een concrete belsituatie bestaat.

Het  arrest  van het Arnhenise hof van  5  februari 2001 sluit het beste  aan  bij deze zienswijze,
al dient direct opgeinerkt te worden  dat  het  hof slechts daadwerkelijk gevoerde gesprekken
onder 12611 Sv schuift. Het hof overweegt dat de Hoge Raad in het arrest van 7 april 1998
(NJ 1998, 559), in welk arrest de Hoge Raad inlichtingen opsomt die op grond van artikel
125f Sv kunnen worden verkregell, locatiegegevens van een tiiobiele telefoon niet noenit.
Het Arnhenise hof is van oordeel dat de  opsonmihig van de Hoge Raad niet uitputtend was
blijkens het gebruik van het woord 'zoals'. En, oRchoon de Hoge Raad niet uitdrukkelijk
locatiegegevens vernieldt, verliieldt het hoogste college, aldus het Arnhemse hof, wel 'de
gebruikte apparatuur'.  Het hof is voorts van oordeel dat  geen enkele geschreven of onge-
schreven rechtsregel zich ertegen verzet dat opsporingsinstanties het gegeven dat een bepaald
gesprek via een bepaalde, niet een code aangedizide zendinast is gevoerd te conibineren met
het op zichzelf in geen enkel opzicht privacygevoelige gegeven dat die zendinast op een
bepaalde plaats staat:55 In 2004 is het de beurt aan de Hoge R.aad. hi zijn arrest van 7
septetiiber 2004 (NU 2004/610) oordeelt de Hoge Raad dat niobiele locatiegegevens onder

de reikwijdte van artikel  125£ (oud) en  126n Sv vallen. Daarbij wordt het eerder genoeinde
antwoord van de ininister op de Kainervragen van leden van de GPV-fractie aatigehaald.
Wel koppelt de Hoge Raad aan niobiele plaatsbepaling de eis dat de locatie van een gebrui-
ker van een telecominunicatiemiddel uitsluitend tiiag worden bepaald, voor zover deze het
iniddel ook daadwerkelijk gebruikt en aan het teleconmiunicatieverkeer deekieemt. Dit
houdt in dat de plaatsbepalitiginforniatie welke voortvloeit uit autoniatische en periodieke
netwerkaaninelditigen (stand-by gegevens) niet onder 12617 Sv vallen. Zoals gezegd kan ik
niij hierin vinden. De verdediging gaat in onderhavige zaak ook nog in op de toegenomen
privacygevoeligheid van niobiele plaatsbepaling iii verhoitding tot vaste plaatsbepaling. De

Hoge Raad  gaat hier niet verder op in.  Dat is jatiiiner, want ik nieen dat de verdediging hier
eeti goed punt heeft. Een GSM kan iiamelijk als peilbaken gaan fungeren, zelfs wanneer
bitilien het kader vati de huidige strafwetgevitig of rechtspraak opgetreden wordt. Bij vast
telefoonverkeer besta:it het plaatsbepalen van een vast telefoontoestel uit een 66nnialige

vaststelling via gegevenskoppeling. Het printen van telefoot nitinniers levert het betrokken

954  Ktmicijmklecit U 1996/97,25 403, tir. 3, p. 86.
955  HofAniheni, 5 februari 2001, NJ 2001/429.
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telefooninuiliner c.q. aansluitinuiwier van een aangesloten aboilliee op. Dit minliner corres-
pondeert met bepaalde klantgegevens welke bekend zijn bij de telefootiaanbieder (klatiten-
bestand). Naani, adres en woonplaatsgegevens van abonnees zijii geregistreerd onidat deze
gegevens nodig zijil voor een jitiste factlirering. Bijgevolg kan  de  locatie van eeii vaste  tele-
foon vrij eenvoudig vastgesteld worden middels Un nieting. Bij mobiele telefonie ziet het
plaatje er toch wezenlijk anders uit. Een inobiele eindgebruiker kan zich itimiers onophoii-
delijk verplaatsen en daarbij op nieerdere illoilienten het toestel actief aaliwendeli  waardoor
er op nieerdere tijdstippen van elkaar afwijkende locatiegegevens ontstaan. Deze GSM-
inforniatie geeft een aardig beeld van het verplaatsingsgedrag van een eindgebruiker. Hoe
nieer inetingen bij actieve aanwending, des te nicer opsporingswaarde krijgt iliobiele plaats-
bepaling. De telefoon wordt feitelijk olligetllrnd tot peilbaken. Daannee zou de privacyge-
voeligheid bij 1110biele telefoons binlien een alkegeveti rechtsvorderitig groter kunlien zijll
dan plaatsbepaling bu vaste telefonie. De privacygevoeligheid bij vaste telefonie is kleilier
otiidat bu deze cotimiimicatievorm geen bewegingspatronen vastgesteld worden. inaar het
plaatsbepalen vooral dient voor het bepalen vali ietilands vaste verblijfi)la:Its.

Voor wat betreft de Alnerikaanse discussie over 1110biele plaatsbepalitig dienen we otis te
richten tot de CALEA-regels int 1994 en de daarop gebaseerde J-STD 025 standaard.
CALEA zorgt met de temi call ide,14fying i,#oniiatio,1 voor een lioop disctissie en verwarrilig.
Het nieliwe wetsbegrip wordt door CALEA als volgt oinschreven:

dialittg or sigit,ditig i,ifont),itioil th,it idetitifles tlie origi, 1. cliredioit. clesti,t,itio, i, or tenititiatioit of ead, cotilititi-
itic,itio,i gater,ited or receive,1 by tile subsc,iber eq,tipitte,it, facility, or sen,ice of ci telecolimt,i,tic,itiotis c,inier
t|i,it is the st,19ect of '1 colirl or,ler or 1,11,511 11„tlionzatio,1, bilt (...) does ilot i,tclittle 411,y i,fonitiltioll tllilt muy
disclose  the pliysical  loattio,i of the  st,bscrilier (except to  the exte,it  tliat  t|te  locatio,i „t,ty be deten,litted fro,11
the telepliotie 11„mber).956

Met ilaliie het tweede gedeelte vati bovengetioemde onischrijvitig en het otitbreken van een
behoorlijke parleinentaire toelichting op het nieuwe begrip zorgt voor veel onduidelijkheid
en onnut. Het begrip call ide,itih'i'19 il,fon,iatioi, is van belatig voor het geliele onderzoek van
teleconmititikatie. Dit heefi te iiiaken illet liet feit dat dit begrip genoeind wordt in de
nieewerkplichten die geldeti voor bepaalde aatibieders van telecoiilliitinicatie. CALEA is B
veel opzichte11 te vergelijken tiiet olize eigeti Telecoiiwitinicatiewet ilit 1998. In de toelich-
ting op CALEA is te lezen dat deze wet niet bedoeld is oiti het bestgande arsenaal 7711
telecotilinuilicatiebevoegdheden ilit te breiden, niaar louter in het leveti is geroepen 0111 de
status q110 ttissen privacy en opsporing te handhaven. Door tal van teclmologische ontwik-
kelingen is de effectieve uitoefening van de bevoegdheden binnen het onderzoek van
teleconlinimicatie onder dnik konien te staaii en dreigt de balmis in het nadeel van opspo-
rend Amerika door te slaan. Deze wet dient er niiddels de introductie van nieewerkplichteii
voor te waken dat een effectieve ilitoefening van opsporitigsbevoegdheden bitmen het
teleconmnmicatieonderzoek gewaarborgd blijft. Ons land heeft te katiipen gehad illet
problenien rondoni effectieve ititoefeiiing van bevoegdheden en ook otis land heeft soort-
gelijke inactregelen genonien oni het evenwicht te hatidhaven.

956  Artikel 47 U.S.C. § 1001. Ook de ilieeir·erkplicht lift artikel 47 U.S.C. § 1002 be,·at een overeenkonistige
passage: '... embling the governinent to access call-identif)ing inforniatioti (...), except that, with regard to
ulforniation acquired solely plirs,lant to the atithorin· for peti registers mid trap and aace devices (as defitied
ui sectioii 3123, such call-idetitifying infornlatioti shall not uiclude am· infomiatioti that imj· disclose the
pli,·sical  location of the  subscriber  (except  to  the exte,lt  that the location  nun· be detenilined  50111  the  tele-

phone titunber).
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hi de Verenigde Statm ontstaat em hevige disctissie onid;it het begrip call ide,itff)'11191.,domia-
tioit en de aatipaletide CALEA-nieewerkplichten qiia optiiaak behoorlijk afwijken van de
nicer klassieke teleconiregels. De CALEA-regels zijn opeens techniekonathankelijk geredi-
geerd, terwijl de oudenvetse Otimibusregels en ECPA-bepalingen techtiiekafhankelijk
wareti eti de ECPA-prititbepalingen uit 1986 zelli specifiek voor de telefoonomgeving
opgesteld lijken te zon. Hierdoor rijst de vraag wat de nieuwe wet tracht te regelen.
Privacyorganisaties nienen dat de nieuwe ilieewerkplichteti niet los gezien killitien worden
vati de bestaatide teleconmitinicatieregels eii dat de reikwijdte vaii de nieewerkplichten
bepaald wordt door de bestaande regelgeving. in het bijzoiider de ECPA-regels tlit 1986.
Daarbij wordt voornainelijk aangevoerd dat teletoonbedrijven louter verpliclit kiumen
worden  tot  het  priliten  vali tititilinergegevens  of het  ditldell hiervati, niaar dat de ECPA-
regels niet verplicliten tot het verzatnelen vati atidere verkeersgegevetis. Een ruinie lezing
van de nieewerkbepalitigen is volgens de privacyorganisaties iii strijd met de oilde printbe-
palitigen en vornit autoinatisch een uitbreiding van het bestaande arsetiaal van teleconuii,ini-
catiebevoegdlieden. De nieewerkbepalitigen dienen in de geest van de prititbepalingen
gelezen te wordeii. Pas dan wordt de status quo gerespecteerd. Opsporingsilistalities zijn het
niet eetis met deze opvatting. Zij basereti zich voornainelijk op liet standpiint dat de strafl
wetgever niet voor iliets techliiekonafhailkelijke nieewerkplichten iii CALEA heeft opge-
notiien. Door te spreken vali diah,W or se,taling iq/onitatio,1 geeft de strafwetgever te keillie11
nieer te wille11 regelen dati uitsluitend telefoonnitinlners. Uit de redactie vati het nietiw
geintroduceerde begrip volgt dat het printen van telefoomituinners deel uittiiaakt vali het
ruitnere otiderzoek naar verkeersgegevens. Dat justitie inter wil dan enkel het printen van
telefooillizilimiers blijkt onder andere itit de technische statidaard J-STD-025. Daarnaast
vindt jtistitie de stmidaard eigetilijk niet ver genoeg  gaaii en besluit 0111 een aparte lijst op te
stellen van verpliclitiligeti voor telecotilliiunicatieaanbieders die iii de technische norni
opgetiotiien zouden dienen te worden. Saniengevat kati gesteld worden dat uit deze FBI-
1Ust volgt dat opsporingsinstalities de route en status van teleconuiiunicatie(pogiligen) volle-
dig inziclitelijk willen houdeii. Voor een illhoudelijke ititeetizetting vali deze FBI-lijst
venvijs ik naar getioeinde paragraa£ J-STD-025 belielst een coiicrete teclinische uitwerkilig
vati de algeniene tiieewerkplichteii uit CALEA.
Privacyorganisaties zijn van niening dat de vastgestelde techtiische statidaard onderdeleti
bevat die buiten de reikwijdte van de bestaande regelgeving valt en de doelstelling waartoe
CALEA in het leven geroepen is. Privacyorganisaties hebben in het bijzonder veel inoeite
illet wat de technische statidaard bepaalt over niobiele locatiegegevens. Uit de standaard
volgt dat een teleconitinuiicatieaatibieder op vordering van justitie de locatie van eeii 1170-
biele telefoon dient te verscliaffen. De privacywaakhonden zijn van oordeel dat locatiegege-
vells welke voortvloeien uit niobiele  telefoons  (door  verplaatsing van eitidgebruikers of bij
aittoinatische netwerkaamiielding) niet onder het begrip call ident#j,i,W in/bmiatio,1 vallen.

De Anierikaanse opsporingsdiensten venveren zich inet het statidpimt dat plaatsbepating in
de analoge vaste telefootionigeving 71 tot de niogelijkheden behoorde. Het eerder ge-
noeinde evenwicht tussen privacy en opsporing zou pas echt worden verstoord indien
justitie bij 1110biele telefotiie niet ineer kan plaatsbepalen. Per saldo zijn er dan minder
opsporingsmogelijkheden dati iii de traditionele telefoonoingeving. Naar het oordeel vati
justitie verlatigt justitie van teleconibedrijveii iziet ineer dan in liet verledeti al niogelijk en
gatigbaar was.
Uiteindelijk heeft de Federal Coninizinications Cotilmission (FCC) een standpunt ingeno-
111en over het fenoilleell illobiele plaatsbepaliiig. Het FCC konit samengevat tot de slotsotii
dat locatiegegevens onder het begrip call ido,4fyi,W ill omiatioii valleii wanneer deze inobiele
locatiegegevens voortvloeieii itit de plaatsbepalingtechniek Cell of Origiti en uit coiicrete
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belsituaties dan wel belpogingen. Via deze beperkitig wordt volgens de FCC voorkomen dat
een niobiel eitidapparaat oingetoverd wordt tot een zuiver plaatsbepalingapparaat, een
peilbaken dat onatliankelijk van teleconunitnicatie(pogingen) informatie over de locatie van
eeti inobiele telefoon en daarniee veetal een eitidgebruiker verschaft.
De FCC is in het buzonder van oordeel dat locatiegegevens onder de reikwijdte van het
CALEA-begrip call-ide,itih'ilig i,don,iatio,1 vallen onidat de locatie vali een ziiobiele telefoon
de herkonist (origiti) eli het doel (destination) van de teleconilimnicatie duidt. Bovendien is
de commissie van oordeel dat plaatsbepaling altud al tiiogelijk was bij vaste telefonie 0111dat
geregistreerde telefoonnimmiers altijd correspotideren inet opgeslageti klatitgegevens, zoals
11613111, adres en woonplaats. 0111dat niobiele plaatsbepaling nieerdere soorten locatiegegevens
kan oplevereti, inogen uitsluitend die locatiegegevens gevorderd worden welke een equiva-
lent vornien vati de vaste locatiegegevens. De FCC oordeelt dat dit de locatiegegevens zijn
die voortvloeien uit the bcginning mid ten,ii,iatioi, efa caU. Het is niet heleniaal duidelijk wat de
FCC hiennee bedoelt. Duidelijk is, dat autoinatische netwerkaaimielding niet tot het
1110gelijkheden behoort onidat iii eeii dergelijk geval geen sprake is van een telefootigesprek
of poging daartoe. Daaniiee blijft tiog echter wel de vraag open ofer daadwerketijk gecom-
muiliceerd dient te worden of dat pogingeil voldoende zijn, al vennoed  ik het laatste.  De
FCC spreekt immers vali call en niet van co,immiticatioil. Voorts oordeelt de FCC dat deze
plaatsbepalingteclmiek een noodzakelijke bedrijBtechniek is en het in deze coiitext niet
meer dan redel k is dat justitie tiaar deze gegevens vraagt. Dit batste houdt in  dat de plaats-
bepalingfiinctie een vast netwerkonderdeel van een mobiel netwerk vornit. Globale cel-
infortiiatie wordt met behulp van de Cell of Origin-methode verwerkt.95-
De FCC is tot slot van oordeel dat onderdeel (B) van het wetsbegrip call-ide,itifyi,W i,#onita-
non het gericht verzatnelen van locatiegegevens niet iii de weg staat, niaar wel een hogere
staticiaard dali het opsporiligsgericht priliten vali telefboillizinitiiers vereist. Locatiegegeveiis
niogen volgens de FCC altijd en overal verzatiield worden voor zover locatiegegevens uit
de sainenstelling van telefooillititiltizers gedestilleerd kizinien worden eli tiiet gepaard gaati
met de ilizet vali geavaticeerde verzatneltechnieken. In het geval toekonistige locatiegege-
vens inet geavaticeerde (print)teclmieken verzatiield wordell en niet automatisch uit de
opt)ouw van nimuners volgen, zal er volgens de FCC een afzonderlijke grondslag gevonden
diene11 te worden voor het verzatnelen vati locatiegegevens. De prititbepalingen schieten iii
dergelijke situaties te kort. want deze zijii uitsluitend bedoeld voor het opsporingsgericht
verzatllelen val nimunergegevells.
Onidat eeli aantal partijen tiog altijd geen vrede heet-t met de ilitkonist van de FCC-proce-
dure, dient de rechter definitiet- te bepalen wat dient te geldeti ten aalizieti van 1110biele
plaatsbepaling. Het gerechtshof voor het District van Colittiibia is van oordeel dat het begrip
call idelitg),ing i.,#on,tatioti niet geliniiteerd is tot telefoontiunmiers. Ter otidersteuning vati
deze premisse baseert het hof zich op de zogeheten Chevronstappen. Dit is een tecliniek
waaniiee wetten of andere regelingen geinterpreteerd kitimen wordeti. Indien eeti wet

95-  Iii de VS wordt deze techiliek te\·ens gebruikt voor 911-sen·ices. De volgende onischrijvitig z·an de plants-
bepalingtechiiiek COO is treffend: 'For COO positionitig, the location ofthe base statioti is ascertained mid
considered  to  be  the  location  of the  caller.  COO  is  a  variable  and  tiot a ven precise locator;  dependilig oti
the munber of base stitions ill the search area, acairac,· mai· be as close as within one himdred nieters ofthe
target  (in  an  litban  area)  or as  far off as  thirt,·  kllonieters  &·a,· froni  die  target \\·here  base statioils are  less
detisel>· concentrated. For this reasoil, when precision is iniportalit COO is often used hi con»iction with
sonic other rechtiology. such as the Global Positioning System (GPS) or Time ofArrival (TOA). Although
COO positioning is not as precise as other niethods, it offers tulique ads·alitages: it Call \·en· clitickl>· identifi·
the locatioii (generally in abo,it three secotids) atid does,iot reqitire eqi,ipment or network upgrades, which
111akes it easib· deployed to existing custonier bases.'

(Broti: <http://searchniobilecoiiipi,ting.techtarger.coi11>).
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wetsbegrippell noellit in een bepaalde wetsafdeling, iiiaar iii een aiider gedeelte vati dezelfile

regeling deze begrippen niet of juist wel laat tenigkomen, dan illoet op basis vaii de Che-

vrontechniek aaiigetionien warden dat de wetgever dit weloverwogen doet. Oiiidat de
United States Code op bepaalde plaatsen 'telefoonnunuiiers' expliciet noenit (in U.S.C.
opgenoinen via ECPA), niaar dit iliet doet op alidere plaatsen van dezelfile wet (CALEA-
bepaliiigen gecodificeerd in U.S.C.), dient verondersteld te worden dat deze deviatie bewzist
tot stand gek0111eti is. Voorts  is het gerechtsliof vaii oordeel dat  de optiaiiie vati het begrip
SW"'iling i,donit,itio,i iii de definitie van het CALEA-begrip 'call indentifyitig itdoniiatioii'
ditidt op de oinstatidiglieid dat er 111eer is dati uitsluitend diali,191.,don,iatioii voortvloeietide
itit het activereti vati telefoontiunmiers. Tot slot illeent het gerechtshot- dat de passage itit
CALEA  it'itll  regard  to  infon,tatioi,  aaptired  solely  p,trsitant  to  tlie  mitliorityfor pe,i  registers  mid  trap
mid  tme   del,ices   (as   deft,led   iii  sectio„   3127).  sitch  call-identifyi,11  i,tfon,tatio,1  (gecodlceerd  hi
artikel 47 U.S.C. § 1002 (2)(a)(b)) op het gegeven duidt dat de CALEA-iiieewerkplicht niet
uitsluitend op telefooilliutimiers toeziet. Deze passage is natiielijk niet nodig indien het bij
call ide,itifyi,ig i,tfomiatio,1 alleen 0111 telefoonnimuiiers en het opsporiligsgericht printen

daarvan   gaat.   Het gereclitshof volgt   op alle andere punte:i   de   FCC. Intniddels bestaat   er

recente jitrisprlidentie over de probleniatiek rondoni plaatsbepaling van illobiele telefooils, al
bestaat er nog altijd geen algenieen standpiint. De nieeste recliters zijn van mening dat er
voor toekonistige (prospective) locatiegegevens een andere (lees: inet nieer waarborgen

oinklede) wettelijke grondslag vereist is dan die van de prititbepalitigen. Verschilletide lagere
rechters lijken van oordeel te zijn dat het in het geval van toekoinstige locatiegegevens veelal

oin de inzet van tracki,W del,ices gaat, iets waartoe de ECPA-printbepalitigen uitdrukkelijk
niet legititiieren. Er zal volgens hen het beste aangesloten kunneti worden bij de algeinene
zoekiligsproce(lure ex artikel 41 Fed.R..Cr.P., de standaard voor search ivan'mits en uitwerking
van liet Vierde Anietidenient. Vereist is dan dat er volgens een 06cier van justitie probable
Misc bestaat naar aatileiding waarvan gezocht kati worden naar locatiegegevens bintieii het
netwerk van de betrokken aanbieder en dat een federale rechter de aanwezigheid van
probable catise bevestigd.958 hi het liclit van toekomstige gegevensverzanieling dieiit gesteld te
worden dat het redelijke vernioeden bestaat dat de gewenste locatiegegevens binnen liet
netwerk en door de betrokken provider bintien afzienbare tijd verwerkt zzillen worden. Bij
de installatie van een printapparaat hoeft sleclits door een officier van justitie aangetooiid, eli
door de rechtbank bevestigd, te worden dat de gewenste infonnatie relevant is voor het
lopetide opsporingsonderzoek.

REAL-TIME GEGEVENSVERSTREKKING EN STROMENDE GEGEVENSVERZAMELING
Iii dit boek versta ik onder stroniende gegevensverzanieling het zonder inerkbare ofverwut-
bare vertragitig elektroniscli doorgeleiden van gegevens naar amigesloten tapkatners van
jitstitie. Stroniende gegeveiisverzanieling heeft iii het onderhavige onderzoek twee vaste

bestatiddeleii: (1) elektronisch doorgeleiden van beschikbare gegevens (doorgeefivijze) eli (2)
deze gegevens terstond, dat wil zeggen direct na de bedrijRmatige venverking ervan, door-
geleideti   naar   de   tapkaiizers  van  justitie   (real-titne   doorgeeBnelheid).   Iii  ons  land   zijn  tele-

cotilinzinicatievatibieders nog altijd niet wettelijk verplicht oin verkeersgegevens direct lia de
verwerkilig ervali op een elektronische wijze door te sluizen naar de achterliggende tapka-

iners van justitie. Bij tappell geldt deze verplichting vanzelfsprekend wel en ook identifice-

958    Carroll\·.  U.S.,267  US  132 (1925) Probable Cailse to Search - Provides  details  011  the  belief that seizable

propert.· exists in a particular place or oii a partici,lar persom Draper r. U.S. (1959) Probable c:use is where
ktiown  factj  aiid  ciraitiistances,  of a  reasonabh·  mism·orthy  nantre,  are  sufficietitto jlistif>-  a  niatiof reas011-
able catitioii ill the beliefthar a crinie has beeti or is being committed. Brinegar v. U.S., 388 US 160 (1949).
Probable Caitse to Arrest - Proi·ides details on how to deteniutie ifa crinie has beeii or is beitig cotimiitted

373



STRAF\'( )R.DER.LIJK C W)ER.ZC )EK VAN TELE('C )AlkfUNIC 'ATIE

rende klantgegevens  (namelijk naani, adres,  woonplaats,  postcode,  aansluitadres of bij  otit-
breken daarvati het fectuitradres, woonplaats, het telefooilliuiilliier bij 1110biele telefonie.
geleverde dienst en identiteit vati aatibieder) dietien terstond na vorderilig elektronisch
doorgeleid te worde11 ilaar de tapkaniers van jitstitie. Hiertoe is het Ceiitraal hdomiatiepittit
Onderzoek Teleconuminicatie (CIOT) iti het leven geroepen. Het CIOT vonnt een
centrale voorzienitig en kati via een elektronische verbinding bij elke aatibieder een elektro-
ilisch bestand gevitld niet aboillieegegevetis rechtstreeks raadplegen eti bepaalde aboiitieege-
gevelis  op eeti anotiinne wijze doorstlireii iiaar de  tapkatiiers vati jilstitie.'59 Ationieni houdt
iii dat de aatibieders geeti keiuiis van de verzoeken vati de bevoegde autoriteiten en de
raadpleging vati het CIOT krijgen. Met het CIOT wordt uitvoering gegeven aan artikel
13.4 lid 1 Tw. Houders van gegevens anders dan teleconununicatieaatibieders zijn op basis
van nieziwe regelgeving echter wel verpliclit bepaalde gegeveiis direct tia de verwerking
ervati  door  te  sh,izen  naarjustitie.  Hieronder  ga  ik  iii  op  deze  materie.
Een blik iii de ketiken vati de opsporuigspraktijk leert ons dat prititgegevetis 71 lange tijd
sinlultaall gevorderd worden met tapgegevens, wat autotiiatisch eeti teclitiiscli doorgeel ro_
ces niet bepaalde doorgeefitiellieden inlioudt. Iii de dagelijkse praktijk wordt deze opvraag-
inethode veetal gekwalificeerd als 'lopende prints'. Deze verzatiielteclitiiek is al getioeind.
Lopende prints hebben voor de opspornigsdietisten vooral een praktische ilieerwaarde. Met
de ilizet vali een tap wordeti reeds alle betrokken telefooilinitillners bekend, 111:tar het
achterhalen vati bij de coti municatie betrokketi nutimiers kost 111eer itispailizilig en tijd dan
de registratie van dezelfde nutimiers via het elektronisch prititeti. Vandaar de siimiltatie
toepassilig van de twee bijzondere opsporingsbevoegdheden. 0111 het 'correct' te doen,
wordt de inzet van de printbevoegdheid, na tiiachtigilig van de tap door het kabinet van de
rechter-cotiuiiissaris. iii de vonii van ten fortnele vorderitig ex artikel 12611 Sv gegoten.960
De vraag luidt ecliter ot- een provider, miders dan vrijwillige buvaligst  ot- het sitinilta:iii
tileeliftell illet eell geplaatste tap. wettelijk verplicht kaii wordeti verkeersgegevetis direct
elektroniscli ter beschikking te stelleti aan opsporitigsdiensten. Onze huidige regelgevitig
bevat hiervoor geeti elikele indicatie eli bevat volgeils mu aanwilzingen die eerder tiaar het
tegeiiovergestelde neigeii. Naast historische verkeersgegeveiis kiuuien op basis van 12611 Sv
toekonistige verkeersgegevetis verzatiield worden, iziaar laatstgetioeinde gegevenscategorie is
allesbehalve gelijk aan stroniende gegevensverzanielitig. Een eventziele plicht tot stroiiiende
gegevensverzaineling gaat verder dan de verplichtiiig tot afkilie van toekonistige gegevetis.
Toekotiistige gegevensverzainelitig kati al de otiistatidigheid itihoudeti, dat een teleconmiu-
11icatieamibieder wordt giatigespoord over een bepaalde periode bepaalde verkeersgegevens te
registreren eti deze - op het inoment van vorderen nog niet-bestaatide gegevens - periodiek
of direct  na ten specifieke vorderitig  tot  afgifte  op  schrift  of via  eeti  gegeven  opslagineditini
ter beschikking te stellen aan jitstitie. Van elektronisch doorgeven hoeft geen sprake te zijn.
Stromende gegevensverzaineling gaat een stzik verder en verpliclit een telecoilinitinicatie-
aatibieder tot illeer ilispantling op zowel technisch als organisatorisch terrein. Denk bijvoor-
beeld aa,i het openliouden van verbitidiligslijnen naar de achterliggende tapkalners, de inzet
van extra personeel die het doorgeefproces bewaken, het periodiek upgraden van hardware
en software en het garanderen van bepaalde doorgeefinelheden en -volumes. Verkeers-
gegevens dietien bij stroniende gegevensverzatiieling zoals betoogd op een 'tapachtige' wijze
eii zonder merkbare dmi wel verwijtbare vertraging doorgestutird te worden tiaar de achter-

959 Besluit \·an  26 janinri  2000, hmidende regels voor de versxekking vaii gegevens door aatibieders \·an open-
bare teleconmnitlicatietietwerken e,1 -dielisten met het oog op het onderzoek vmi telecomminiicatie
(Besluit verswekking gegevens teleconinlunicatie). Stb. 2000.71.

960  Paragranf2.4.8. \·mi het OM-liandboek A,uttivzi,19 b#zoliderr opspon,igsbettre,#,ede,1. raadpleegbaar op
<http.//archie£.0111.,il/bob/>.
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liggende tapkiniers vati jitstitie. Nergetis uit de Nederlandse regelgeving, parleitielitaire
geschiedenis  of jitrisprudentie volgt dat teleconitininicatieaalibieders  tot  stroinende  gege-
vensverzanieliiig verplicht k£7111ien worden, eerder liet tegetiovergestelde.

Ook buiten de teleconinimiicatiesector bestaat eeti verplichting tot stronietide gegevens-
verzatiielitig niet, inaar wel van real-tinie gegevetisverstrekking. Recenteljk is hi navolging
van de voorstellen vali de Coininissie Mevis de Wet bevoegdhedeii vorderen gegevens
aangetionieii en per 1 janitari 2006 vati kracht.'61 De wet schept algeniene bevoegdheden
tot liet vordereii van gegevens eti vervaligt de sectorspecifieke regels van overeenkonistige
strekkilig. De algeiiiene regels hebbeii betrekkitig op houders van gegevens, niet zijnde de
verdachte. De algeniene regels kiumen een aativzillitig vortiien op het bestaguide arsenaal van
regels tiiet betrekking tot de teleconibranche, tiiaar kinltien deze regels nooit doorkntisen.
Sectorspecifieke regels gaaii in dat geval altijd voor.
Artikel 126ne lid 3 Sv regelt real-tiine verstrekkitig van gegevens, 111aar koppelt d:laraan niet
ititdnikkelijk de pliclit tot elektroniscli doorgeleiden van gegevens. Dit is logisch, oijidat

buiteli de telecotilinunicatiesector iliteenlopende gegevens heleiiiaal niet elektronisch
aangeleverd kunnen wordeti. Iii tegenstelling tot de telecomlminicatieonigevitig is het
buiten deze specifieke onigeving lang niet altud zo dat real-titne verstrekking atitoinatisch

stroniende gegevensverzanieling oplevert. De vraag is dan ook iii hoeverre artikel 126ne Sv,
dat toekoinstige gegevetisverzamelitig e,1 real-tinie gegevensverstrekking regelt, een niee-
waarde kan (of 111ag) betekenen voor het strafvorderlijk teleconmiunicatieonderzoek. Op
basis van 126ne lid 3 Sv kati de officier van justitie vorderen dat  'andere  gegevens'962 zo„der
merkbate da,1 ivel i,e,ilftbaw velmwi,& ter beschikkilig gesteld worden aan justitie. Indien de
pliclit tot real-titiie verstrekking van toepassing verklaard zou worden op de teleconitimni-
catiesector, dan zou deze plicht tevetis tot strotiietide gegevensverz:uiieling bitinen het
sectorspecifieke regitiie leiden. Ik beti van nietiing dat artikel 126ne Sv om verschillende
redenen geen aanvitlling op de bestaande telecomnitinicatieregels voniit (ofinag vornien) en
dat iii het verlengde hiervati de plicht tot real-tinie verstrekking van telecolimimlicatiegege-
vens niet via artikel 126ne Sv als pliclit ingelezen niag worden iii het stra orderhjk tele-
connimnicatieotiderzoek. Laatstgenoenid reghiie is een bijzonder regitne met bijzondere
karaktereigenschappen. Tevetis ben ik van niening dat bepali igen waarin opsporingsbe-
voegdheden vervat zijii altijd strikt gelezen dienen te worden. Wat niet uitdrukkelijk ver-
ilield staat, dient ook 11iet ingelezen te wordeti. Stro111ende gegevensverzanieling als

bevoegdheid is niet ititdrukkelijk veniield in artikel 126ne Sv en niag niijns inziens dan ook
niet itigelezen worden door juist dit artikel v:Iii toepassing te verklareii op de teleconmizitii-

961   Wet van 16 juli 2005 tot wuzigiiig vmi liet Wetboek vai,Strah·orderitig en etikele midere wetten in ver-
bmid met de regelitig vati bevoegdhedeti tot het vorderen van gegevetis (ber·oegdhedell vordereti gege-
veia), 2005, Stb. 390. Beslitit vati 28 noveniber 2003 tot ,·aststellulg ,·mi her djdstip \·ati iliwerkiligtreding
,·ati  de  wet van  16 juli  2005  rot wijzigilig van het Wetboek  ,·an  Strati·orderitig eti  etikele  midere  „·etteti in
,·erbatid nier de regeling vati bevoegdheden tot her,·orderen \·an gege\·eiis (be,vegdheden vordereti gege-
1·etis) Stb. 2005, 609.

962  De wettekst vall artikel 1261id S,· heeft het over 'bepaalde opgeslageti of\·astgelegde gegevem', iiiaar mankt
ilier duidelijk „·elke gege\·ens afkonistig van financiele dietisten hier onder vallen.
Her Mevis-begrip 'midere gegevens' past ;,·ellicht het beste by artikel 1261id Sv en dietit re wordeti
onderscheideii z·mi de overige twee Me\·is-gegevetis 'identificeretide gegeveils' eli 'ge,·oelige gegereils
(itihoudelijke  ketuiterketi of persootiskeiviierken).  Vertaald iiaar de telecomillimicatieoniges·ing oilivat het
Mevis-begrip 'miclere gege\·eils' zowel verkeersgegevetis c.q. illhoudloze o:ansmissiegegevens als bedrijhnia-
tig opgeslagell verkeerigegevells. Voor wat betrefi de fitimiciele onigevuig ziet de groep andere gegevells
toe op gegeveils betreffetide gespecificeerde bankreketlillgell en betrefloide baizktratisacties die ili een be-
paald  tijdvak  zijn  ttitgevoerd  op  een  of nieer  vmi  deze  rekeningeti,  iticlitsief gege\·ens  o\·er  de  reketung vati
herkonist of bestenmihig. De groep andere gegevem on,·at tevens de groep idetitificerende gege\·etis.
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catiesector. De nietiwe wet bepaalt voorts dat de algenietie regels niet v;Iii toepassing zijn op
identificerende gegevens en verkeersgegevetis iii de teleconmitinicatieonigeving en die op

963basis vaii artikel 126n en 126na Sv gevorderd kumien worden. 0111dat stroniende
gegevensverzainelitig geen atidere gegevens genereert, doch uitsluitetid een atidere vomi vaii
gegevetisverzatnelilig niogelijk niaakt, lijkt artikel 126ng Sv deze afwijkende vorni van
gegeveilsverzatiieling te dwarsboizien. Verkeersgegevetis kizimen op basis vati artikel 126ng
Sv daannee niet iii real-ti ne gevorderd worden eli teleconitinmicatieaalibieders kiltulell ill
het verlengde hiervan niet verpliclit wordeti verkeersgegevetis Zolider inerkbare vertragitig
elektronisch aaii te levereii.
Los van het voorgaande schat ik met edge reserve iii dat de algeniene regels binnen afzien-
bare tijd aaligevuld zzille11 wordeti 111et eeii aalital specifieke regels voor de telecoiwiiwiica-
tieonigeving. Voor wat betreft real-titne gegevensverstrekking en/of stronietide gegevens-
verzaineling zal wellicht een regel opgenoineti wordeti die er voor zorgt dat telecoinniuni-
catieamibieders itilioudloze tratistiiissiegegevetis zonder nierkbare vertraging elektronisch ter
beschikking dienen te stelleti aati justitie, iets Wat lili al bij de ititvoering vati een tap op
rnjwillige basis gebeurt. De juridische drenipel zal daarbij overeetikotiistig het bepaalde iti
artikel 126ne lid 3 Sv kinitieti zijii.

Bituieti het Atiierikaatise recht zuii telecoiwiizitiicatieaatibieders op grond van de CALEA-
regels en de wuzigingen door de Patriot Act verplicht tot het ili real-tilne elektronisch
doorgeleiden vali verkeerigegevelis ilaar de tapkaliiers van jitstitie. Het hi,idige artikel 1002
U.S.C. onderdeel (2) vali bepaalt tiainelijk:

(2) expeditio,isty isolciti,tg ,1,id e,ial,litig t|,e got,enmiet,t to ciccess call-ide,itifyi,ig i, fon,i,ttio„ tlwt is re,iso,1,1-
bly ,11'ili1,11,le to t|le Cilnie-
(A) 1*re, d,trilli. or i,Imiediately .lfier tlie tra,istitissioi, of.1 117'r (11 electroilic coillimillic,itioii for tit stidi I,iter
ti,ite ds 111,iy be clecept,il,le to t|te got·enimetit);

Bintien de telecotinnimicatieoingeving kiuuieti verkeersgegevens iti veel gevallen slechts
direct 112 de transiiiissie ervali ter beschikkitig gesteld wordeti aati opsporingsitistatities indiell
de betreffende gegevens elektronisch doorgestiturd worden. De Patriot Act inaakt duidelijk
dat deze bepaling iliet uitslititend toeziet op telefootivatibieders, tilaar op alle trailsporteurs
van telecoininittiicatie. Bilitien de Internetonigeving is het op basis van de Patriot Act vallat-
2001  1110gelijk dat justitie het bentchte Caniivore-systeetii koppelt aati eeii netwerk en een
bepaald gedeelte van het Internet besnuffeld. Het interceptiesysteetii wordt veelal gekwalifi-
ceerd als sniffersysteem. Onder de ECPA kan justitie al vanaf 1986 eigen prilitapparaten (pen
registers) koppeleti aali telefooilnetwerken teneinde ilitgaalide telefooillitinmiers te registre-
ren.

6.7 Samenvatting

hi het hoofdstilk dat acliter u ligt zijn de ineest eletizentaire overeenkonisteii en verschillen
tussen de door niij onderzochte interceptiestelsels iii beeld gebraclit. Gesteld kati worden dat
het strafvorderluk onderzoek van de Veretiigde Staten zich op eeti alialoge wijze oiitwikkeld

963 Dit kan af eleid worden uit het nieuive artikel 126ng Sv. Dit artikel bepaalt nanielijk onder andere het
volgende: 'Eeti vordering als bedoeld in artikel 126,ic, eerste lid, 1261id, eerste lid, of 126ne, eerste lid, kmi
worden gericht tor de aatibieder \·mi een opetibaar telecotimizinicatienem·erk, onderscheidenlijk de aaxibie-
der vati een openbare teleconuinudcatiedienst, \·oor zoe·er de vorderuig betrekking heeft op mdere gege-
\·ens daii die u·elke gevorderd kimtien worden door toepassilig \'an de artikelen 126,1 en 126na. (...)'
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heeft als liet onderzoek van teleconmizinicatie zoals dat iii ons land over de jareti heen tot
wasd0111 gekomen is. Zo zijn er in beide landen enkele wetten van kracht geworden die qua
strekking en doelstelling voor een groot deel overeenkonistig zuti, niaar waarvan de kwali-
teit soills belloorlijk varieert. Dit is voor een deel te verklareti 0111dat recht reageert op
techniek en in de zelf-de landen rond hetzelfde tijdstip overeenkonistige teclitiologische
oiitwikkelingen invloed ititoeteiieti op het stratprocesrecht. Zo is de teletooiitapregelitig iii
ons  buid  iti  1971 van kraclit gewordeii.  In de Verenigde Staten is  dat  illet de  Otimibuswet  iti
1968 geweest. Beideti regelingen regelen otider atidere het afluistereii vali telefoongesprek-
keti als opsporitigsbevoegdheid van opsporingsdiensten. Beide wetten zijn geent op de
toeilliialige eli allesbehalve coniplexe inricliting vali de telecolillininicatie-illfrastnictillir
waarin de afwikkeling vati telefoongesprekketi het ineeste voorkwalii. Eeti groot verschil is
dat de Atiierikdatise wet iiaast het alluisteren vaii telefoongesprekken het direct aili,isteren
van inondelinge gesprekken als bevoegdheid 111ogelijk maakt. hi otis land 111aakt de wetge-
ver een ketize 0111 dit vooralsnog tiiet te doen. Bovendieii verschilt de kwaliteit vaii beide
regelingeii. Uit onderhavige studie is gebleketi dat dit vooral te niaken had illet het feit dat
de Anierikaaiise strativetgever al behoorlijk wat gereedschap in de ziii vati jiirisprudentie had
waarin aleen tionilatieftapkader gevoniid en uitgewerkt was door het Atnerikaanse  Hoog-

gerechtshof.
Door technologische voomitgang en door een andere niarktmrichting raken de twee
telefooiitapregeleti verotiderd. Er is ilitijiddels Bxverkeer en ook cointiiutiicatie trisseti
cotiipitter en inobiele telefoons kollit behoorlijk in zwang. 011idat de telefoontapregelingen
uitsluitend toezien op telefoonverkeer,  kati justitie in beide landen niet de nieuwe vornien
aliappeti. Vandaar dat er in beide landen tot wetswijziging wordt overgegaaii. In ons land

gebeurt dat inet de Wet coniputeramiinaliteit iii 1993, in de Verenigde Staten wordt de
ECPA iii 1986 van kracht. Beide wetten hebben tot doel het uitbreiden van de bestaande
tapbevoegdheid eii het formitleren vati nietiwe regels 111et betrekking tot nieziwe en geavali-
ceerde telecotimiimicatievoniien. Een groot verschil tussen beide wetten is de regeling niet
betrekking tot het opsporiligsgericlit printen van telefooinizitimiers. In de Veretiigde Stateii
wordt deze opsporingstechniek met de ECPA expliciet opgenonien iii strafwetgeving eii
wordt daarbij een juridisch onderscheid geniaakt tussen het printen vali uitgaalide mitiiiners
en binnetikoniende telefoomizininiers. hi ons land vornit deze opsporingstechniek nog altijd

een bititenwettelijke, doch inniiddels door de Hoge Raad goedgekeurde, opsporitigsnie-
thode. hi beide lati(len wordt iiaast het onderzoek van opgeslagen verkeersgegevens strat--

vorderlijk oiiderzoek gedaan naar toekotiistige gegevens. In ben van niening dat iii beide
laiiden op een wat vreenide inmier de bevoegdheid tot het verzanielen van toekonistige
verkeersgegevens iii regelgeving opgenoinen is. Iii oiis land is de bevoegdheid tot het
verzatiielen van toekoiiistige verkeersgegevens overigens pas recentelijk opgenonien, te
weten niet de inwerkingtredhig van de Wet vorderen gegevens telecoinmunicatie in 2004.
CALEA is een volgende wet die qua strekking en doelstellitig overeenkoint niet een
Nederlalidse wet. Ik doel hier op de Teleconitininicatiewet uit 1998. Zo regelen beide
wetten technische aftapbaarheid, al verschilt (vooral op papier) de reikwijdte vati deze
verplicliting. Iii de Verenigde Stateii kiu ien uitsluitend 'transporteurs' tot tecluiische
aftapbaarheid verplicht wordeti. In ons latid kunnen in beginsel alle aanbieders van openbare
teleconilinuiicatienetwerken en -diensten op deze verplichting aangesproken worden. In
beide gevallen kiinnen hier overigens wel nimiceringen aiuigebraclit wordeti. Zowel CA-
LEA als de Teleconununicatiewet bevatten uiteenlopende verplichtingen voor de telecoili-
branche. Deze regels zijii inet 11:une ontworpen om de strafvorderlijke tapbevoegdheid in de
toekoinst  als  etlectief opsporingsiniddel  te  waarborgen.
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Naast bespreking vati de nieest elenielitaire overeenkonisteri en verschillen iii beide recht-
stelsels op het gebied vati strati,orderlijk onderzoek van teleconunullicatie zijn een aantal
onbesproken ondenverpen alsnog getioeind. In dit verband is onder 111eer aandacht ge-
schonken aan cijfers illet betrekking tot het onderzoek van teleconuilimicatie, is de invloed
van het Europese recht op ons ititerceptiestelsel uitvoeriger aati bod gekomen eti is teveiis de
wetshistorie vmi etikele voor het otiderzoek van teleconitiitinicatie belangrijke Nederlandse
grotidwetartikeleii beliatideld.
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Hoofdstuk 7

Aanpassing strafvorderlijk onderzoek telecommunicatie?

Op deze plaats  van het onderzoek geet- ik  een overzicht van een aantal techtiologische  ont-
wikkelitigeti bituieii de teleconitininicatieoingeving die volgens inij brandpunt vall wete11-

schappelijk onderzoek zouden dienen te zijn. Uit het koniende overzicht zal blijketi dat
deze nog te noemen ontwikkelingen de conteniporaitie inricliting vati het straR,orderlijk
onderzoek vali teleconuminicatie ter disc:ussie stellen. Vooral het traditiotiele otidersclieid
tusseti coilltilitilicatie enerzijds en verkeersgegevens anderzijds kotiit door teclitiologisclie
otitwikkelingen onder druk te staaii. Deze druk ontstaat vooral door het feit dat technische
sclieiditig van deze gegevenssoorten in geavaticeerde teleconmizinicatienetwerken niet lati-
ger een vanzelfspreketidheid is. Was het iii de circuitgescliakelde teletoononigeving niogelijk
0111 coiilinunicatie vali inhoudloze transillissiegegevens te scheiden 011idat genoeinde gege-
venssoorten over twee atzonderlijke tralismissiekanalen getratisporteerd werden, bij pakket-
geschakeld verkeer vitiden we inhoudgegevens en verkeersgegevens telkens terug iti
dezelt-de dataeelilledeli.
Bovendien zal op basis van dit hoofdstuk evident worden dat er iii de huidige telecotilliiuni-
catieoingevilig tralisinissiegegevens existeren, welke qua satiienstelling geen duidelijke pen-
dant in de cotiventionele telecomtiiunicatieonigeving hebben. Denk in dit verband aan

http-gedrag waarbu  in  de  URL  het zoek-, bestel of atidersoortig  surfgedrag van eindgebrui-
kers getoond wordt of aan de onderwerpsregel in een e-niailbericht. Deze nieuwe elektro-
nisclie gegevetis bezitten conimunicatieve elementen. Het betreffen gegevens niet geheel
andere karaktereigenschappen dan telefoonnunmiers en de inforniatie die voortvloeit uit
deze gegevens is nieer dan alleen contactinforniatie. De gegevens leggen nicer bloot dan
uitslititend de afgelegde telecominlinicatieroute, hebben voor justitie bijgevolg een grotere
blfortnatiewaarde en identificeren niet ititslititend het begin- en eilidpunt van datastronien.

Op basis van wat hierboven gesteld is, doet zich de vr:tag voor op basis van welke opspo-
ringsbevoegdheid  of toepassingsvoorwaarden  deze nieuwe gegevens door justitie  opgevrvagd
tiiogen worden. Kati er ilog wel gekozeti worden voor de bevoegdheid tot het verzatiieleii

van verkeersgegevens? Vomit de aftapbevoegdheid de nieest passende rechtsbasis, of dielit er
gezocht te worden ilaar een tussenweg met nieuwe toepassingsvoorwaarden? hi het laatste
geval zal het lionilatieve kader, zoals verxnkerd in de artikelen 126n en 1261 Sv en dat de
scheidii-kg tussen c01111111111icatie en verkeersgegevens niarkeert, gewijzigd dieneii te worden.
Het heeft er alle schijn van dat de traditioiiele zwart-wit benadering van onze strafwetgever
illogelijk niet zonder nicer toepasbaar is op een aantal gegevens iii de hedendaagse teleco111-

mittiicatieonigeving. De stratwetgever zal zich opnieuw dieneti te bitigen over bepaalde
scheinergebieden, waarbij het Ititeniet voorop staat.

Iii de Vereiligde Staten vragen privagorganisaties eii -advocateii  zicli al zo'n vijfjaar at-of
bepaalde technologische ontwikkelingen voor ampassing van het bestaatide strafvorderlijke
kader itizake het onderzoek van teleconuimnicatie dienen te zorgen. Vooral de wijze

waarop gegevetis door de FBI op het Internet verzatneld worden en het gebrek aan inzicht
over de exacte toepassing van het uniiiddels beruchte snift systeetii Carnivore draagt bij aan

de itirichtingsdiscitssie. Het systeeni bretigt volgens velen nieinve privacyrisico's op uitvoe-
riligs- eli beveiligingsniveau illet zich mee, iiiaakt duidelijk dat teclmische eii juridische
scheiditig van conlimuiicatiegegevens en itihoudloze tralisinissiegegevens in pakketgesclia-
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kelde 017igevingen iziet vatizelfiprekend is, en visualiseert de infoniiatiebehoefte van de FBI
op het Internet waarbij direct duidehjk wordt dat online verkeersgegevens bijzondere
karaktereigenschappeti hebben die wellicht nieer over personen vertellell dan ofiline gege-
vens. In het buzonder de roep 0111 het verhogen vali de wettelijke toepassiligsroonvaarden
vati online verkeersgegevetis door grotere privacygevoeligheid en het verscliaffen van duide-
lijkheid over de soorten itihoudloze transinissiegegevens die justitie op het hiteniet verza-
melt laten zich ili de Verenigde Staten de laatste jaren ontiiisketibaar geldeti.

Ook iii oils land worden de laatste tijd soortgeluke vragen gesteld. Op vrijdag 6 septeniber
2002 werd op het Instituut voor Infoniiatierecht een workshop gehouden over inhoudloze
transinissiegegevens   (verkeersgegevens).964   Inzet  vati  de  bijeetikomst  was  iti de eerste plaats
0111 Ineer hiciditeit te verkrijgen over de juridische eii technische definities van
verkeersgegevetis. Bovendien werden juridische afbaketiings- en privacyprobletiieti rotid
toepassing vali de strafvorderlijke Biliclitiligenplicht ex artikel 12611 Sv in kaart gebracht en
werd getraclit een serietize wetetischappelijke discussie uit te lokken. Met de titel vati zull
bijdrage geeR Koops al 61211 dat verkeersgegeveils bintieti het strafrecht een agenda voor dis-
aissie zoudeti tijoeteii zijn.'6, Ik sluit mij hierbij aan, maar 111erk direct op dat ik inij 11iet
beperk tot verkeersgegevens, iliaar ook het opsporingsgericht tappen tot agetidaptint liiaak.

7.1 Grotere privacydreiging door toename telecominunicatieverkeer

Eigenlijk is liet al op diverse plaatseti iii dit onderzoek acti de orde gekotiien. Meiiseti tele-
cotilliittinceren iii de huidige ICT-onigeving volop. U nioet voor de beeldvomiing 111aar
eens eeti willeketirig huis betreden (wel 111et toeste111111ing) e11 11agia)11 hoeveel telecotillinitii-
catieapparati,ur  11  op het eerste gezicht tegeilkoijit. Desktop coniputer(s), 110tebook(s) met
draadgebotiden of draadloze tietwerkverbitiditig,  inobiele telefoon(s) eii vaste eli/of ciraad-
loze hitisteletooti(s) zulleti iii veel privd-doineilieti 'gespot' worden. Stelt nien de Fraag ami
de bewotiers op welke wijze 111eti doorgaalis telecotilijitiniceert, dati zal nieti al vrij snel het
alitwoord horeii via vaste of- 1110biele teletooti, e-niail, snis, 1711116, Inteniet(chat) of fax.
Vraagt izien hoe freqitent meti telecotillininiceert, dati zal een groot deel v,1111 de nietiseii
antwoorden 'de hele dag door' of' niet bij te hotiden'.

De toenanie vali teleconllinuiicatie heeft onder atidere te inaketi illet de liberaliseritig vati de
telecotillimnicatieinarkt, de toegetiotiieii welvaart, het voltrokken hitwelijk tussen infortlia-
tie- eli Collulltillicatietechliologie, telewerketi, toenatiie van kwaliteit eii kwalititeit van
infornutieoverdracht, cryptografie en tot slot de aantrekkelijke prijzen vati conninuiicatie-
hardware eii -software alsniede dalende abonnementsprijzen. Al deze factoren hebben bij
een groot deel van de bevolkiiig een nientaliteitsverandering teweeggebracht. We zijll wat
niinder snel bereid fysieke  26tatiden  af te leggen  et i grijpen vaker tiaar  de  111111der  tijdrovende
teleconilinitiicatieweg.

Door de toeiwile van teleconlimmicatieverkeer zou de vraag gesteld ktintieti worden of de
thans geldende toepassingsvoorwaarden van de opsporitigsbevoegdheden bintieti het straf-
vorderlijk otiderzoek vali teleconitinuiicatie nog weI overeilid kitilnen blijven. Dit is geen
vraag naar de wenselijkheid Vall aatipassing van het onderzoek van teleconliiizinicatie op

964  L.F. Asscher & A.H. Ekker (red), Ferkeersgeecints. Ectijtindisdie o, rdn,isdie 1,11,·im,ris,mc, IVIR. Anisterdatii,
2003.

965 EJ Koops, 'Verkeersgegevetis en strakecht: eeti agenda ,·oor dicussie', iii: L.F. Asscher & A.H. Ekker (red),
I i'43((1321(11715 - C,71 jiindisdic 21, terhilisdie illi t714105,my, IVIR„ Atiisterd:uii, 2003.
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illrichtingsniveall, nlaar inter eell vraag over de concrete oinstandiglieden waaronder de
bevoegdlieden bititien het stratborderlijk onderzoek van teleconlinunicatie toegepast 1110 eteii

worden.  Men  zoii zicli de legitieiiie vraag kimtien stellen  of het niet zo is dat, gezien de
voorgaatide constatering dat er geiniddeld veel tiieer getelecoinliizuiiceerd wordt, het hui-
dige  onderzoek van teleconuiitmicatie  genliddeld  veel  nieer infortilatie oplevert voor justitie
dan iii de oudenvetse analoge teletoonoingevilig. Indien dat het geval is, dietit er dati tiiet
iiagedacht te worden over de otiistandiglieden waaronder de strafvorderluke bevoegdlieden
toegepast illogell worden? Deze vraag beperkt zich iliet tot heroverweging van een tap- of
verkeersgegevetisvordering tell aalizien van cell bepaald telecoininutiicatieiniddel of be-
paalde telecoiimitinicatievorni, inaar strekt zich uit tot de optelsoin vaii verschillende reclits-
vorderitigen bi1111eti het strati,orderlijk onderzoek vali teleconilimnicatie en de toenalne v:iii
privacydreigilig als eindresultaat.
Het is detikbaar dat de indritigendheid van onderzoek van telecolluiltillicatie over het alge-
111een veel groter is dan het traditionele onderzoek naar vast belverkeer oindat het object van
het onderzoek ruinier dan voorheen is. Deze aannatne is gebaseerd op het feit dat er meer-
dere verbindingeii - per persoon of per saldo - doorgelicht kilimen worden en een doorge-
lichte verbinding doorgaans veel 111eer infortilatie oplevert. Dit vraagt oin eeti toelichting.

Op dit nioinent is het zo dat er iii een tapbevel aaligegeven dient te worden welk nutimier
nien wil tappen eli waar0111.  Het af te tappen mtiillizer kan  van eeii verdachte zijn, niaar het
is ook niogeluk   te   tappen   iii  de  naaste   onigeving  vati   de verdachte (doeltap). Deze lijii   is
binnen ons reclitsstelsel doorgetrokken tiaar onderzoek van verkeersgegevens. Iii de Vere-
nigde Staten bestaat deze mogelijkheid al veel langer. Voor elke verbitiding is in beginsel een
afzonderlijke vordering van justitie vereist. Daartnee bedoel ik niet voor elke telecotillimni-
catiehandeling, iiiaar voor elk af te tappen nimmier of aansluitnunilner waarvan men over
verkeersgegevens wenst te beschikken. Het is iii beide rechtsstelsels (doorgaans) niet 111oge-
lijk oni op basis van een vordering nieerdere verbinditigen afte tappen ofdaarvan verkeers-
gegeveiis op te vordereti. Dit geldt zowel voor het Nederlandse als het Anierikaanse reclit.
Voor beide landen geldt aan de atidere kant dat ten aanzien van een onderzochte verbilidilig
niet uitslititend het vennoeden dient te besta:iii dat de verdachte aan coniniunicatie zal gaan
deelnenien. Naast de geconstateerde nientaliteitsverandering, is het dits zo dat op basis van
huidige regelgeving niet alleeti de verdachte, inaar ook zijn directe oizigeving object van
strafvorderlijk onderzoek v:Iii telecoinmunicatie kan zijn. Ook dit niaakt dat justitie 11aar

huidig recht over veel ineer infoniiatie over telecointiiunicatieverkeer kati beschikken dan
in de oziderwetse vaste telefoonoingeving.
Oniclat de wet hi beide landen slechts voorschrijft voor welke duitr er binnen het strafvor-
derlijk onderzoek van telecotillininicatie opgespoord niag worden, kan de hoeveelheid data
dat naar de tapkainers doorgeleid wordt enonn worden. De wet stelt geen gretis aan hoe-
veelliedeii of personen.'66 Ook kiinlien iii tegenstelling tot het oude recht per pers0011

ineerdere verbilidiligeti doorgeliclit worden, zij liet op basis vati separate reclitsvorderitigeii.
De ilifbnnatie die voortvloeit uit het motiitoren van al deze verbitidingeti kati als resultaat
opleveren dat er binnen het hitidige otiderzoek vati  teleconwiunicatie stieller en/of getiiak-
kelijker een 111111 of nicer volledig beeld van ieinalids persoonl k leven ontstaat. Dit geldt
zowel voor liet opsporingsgericht tappen als voor het onderzoek van verkeersgegevens. Drie

966  Hoewel de wet niet \·oorschruti hoc\·eel data er op eeti bepaalde \·erbitiditig afgempt nug worden. die,7£
opgeiiierkt te worden dat het tappen iliet nlag le iden rot fishing expeditions en slechts ting plaats,itideti
,·oorzo\·er waarheids\·itiding gedietid wordt. Zodra het sm,&are feit zoals getioenid iti het tapbe\·el opge-
helderd is, kati eti ting er iii beide latideti niet Imiger getapt wordeii of kiuinen niet latiger verkeersgege,·ens
gez·orderd  ·ordeti
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kanttekeningeti zijn evenwel op hiui plaats. De laptstejaren is eeii telecotilintinicatietoename
per verbitiditig geen vanzelfsprekendheid oindat steeds nieer gebruikers hun illfomiatieover-
dracht kiitmen spreiden over verschillende telecommunicatieiiiiddelen en -vomien. Niet +Ile
verbindingen hoeven/kitifien in een lopend onderzoek vati telecotiltiiutiicatie doorgelicht
te worden 0111 belastende infomiatie te verzainelen. Het kan zijn dat uit feitetionderzoek
blijkt  dat het niet aantienielijk  is  dat een verdachte  of atider  af te tappeti persoon  over  ee11
bepaalde verbiliding zal gaan cotillinuliceren. De verbitiding is niet relevatit voor het onder-
zoek van telecoiinninlicatie en zal buiteii dit oiiderzoek gehouden dietien te worden.
Fishing expeditioiis zijii natiielijk niet toegestaail. Er dient volgetis de Wet noodzakelijkheid
aangetoond te worden. Dit geldt ook voor het Aliierikaanse recht. Privacydreiging kati
bovetidien beiivloed worden door de duitr van telecoiziniunicatie. Naartiiate coiimituitca-
tieverkeer langer diturt, zal er doorgaans inter informatie uitgewisseld worden. Dit beteketit
weer iliet dat er per saldo ook nieer gevoelige infoniiatie uitgewisseld wordt. Vooral voor
inhotideluke itifortilatie-ititwisselitig is deze constatering vati belmig. Wat zich iti het ver-
batid van onderhavig onderzoek nioeilijk laat ineten is de privacydichtlieid van de uitgewis-
selde gegevens. Wat voor soort iliforniatie wisselt men uit? Is daariti eeti verschitiving te
constatereii? Is 111en iii het huidige tijdperk illeer bewlist van privacyrisico's en wisselt meii
initider snel gevoelige inforniatie uit? Ofoverheerst juist het gevoel van veiligheid eii wisselt
nien  bijgevolg jitist zeer siiel gevoelige infortiiatie uit? Eiiipirisch onderzoek zal ineer duide-
lijklieid over de geplaatste kaiitteketiingeti dietien te verschali eii.

Geconstateerd is, dat er gezieti de huidige ilirichting Vail de telecointininicatieoingevilig
(veel 111eer ild-ortiiatie) eii het strafvorderlijk onderzoek vali teleconitiittiiicatie (111eerdere
persotieti object   vaii   onderzoek),    sprake    is    van eeti grotere privacydreigitig   bituien   het
opsporiligsgericlit  tappen  eii/of het  vordereii  vati  verkeersgegevetis.  De  vr:,ag  litidt of deze
gecotistateerde toenatiie iii privacydreigitig voldoetide is 0111 extra zekerhedeii in de str;if-
wetgeving  op  te  netneti,  of dat enipirisch otiderzoek de vastgestelde otizekerhedeii  dient  te
bevestigen of te ontkentien alvoretis een eenduidig atitwoord op deze probleniatiek gefor-
tindeerd kali worden. Ik ineen dat de gecoilstateerde toenanie in privacydreiging op zichzelf
otivoldoetide aatileiding biedt 0111 de geldetide toepassingsvoorwaarden iii liet Wetboek vaii
Strafvordering te heroverwegen. Iii het vervolg van dit hoofdstzik zal noclitans blijkeii dat er
111eerdere otitwikkelitigen bintien het strafvorderlijk otiderzoek viui telecotimitinicatie zijn te
herketilieti die niogelijkerwijs 0111 opwaarderilig v:Iii de toepassingsvoorwaarden vragen of
zelfs niogelijk eeti geheel andere ituichting van het huidige strafvordertilk onderzoek vaii
telecoiwiiunicatie rechtvaardigen. hi tegenstelling tot bovenstaatide constatering gaat het bij
de hienia te bespreken otitwikkelingen niet 0111 de privacydreiging bij de optelsoni vati
verschillende vorderitigen bitmen het strati,orderlijk otiderzoek vati teleconlinittiicatie, tiiair
oin toegetionieii privacygevoeligheid binlien 6611 oilaillankelijke rechtsvordering.

7.2 Kapstokbepaling verkeersgegevens niet wenselijk

In zijn bijdrage liierkt Koops terecht op dat er binneii de bevoegdheid tot het vorderen van
verkeersgegevens geen onderscheid in soorten gegeveils gemaakt wordt. Op dit 11101Ilent is
er voor wat betreft otis recht een AMVB waarin de strafvorderluke verkeersgegevens Kin-
gewezen zijii Indien een verkeersgegeven niet op deze lijst voorkonit, dan is het vanitit
strafvorderlijk oogptint geen verkeersgegeven. Alle aangewezen verkeersgegevetis worden
gelijk behandeld. Er wordt niet gedifferentieerd binnen deze groep. In de Verenigde Stateli
worden verkeersgegevens niet expliciet aangewezen, maar wordt aan de hand van het wets-
begrip 'call-identifying itiformatioii' gediscussieerd over de vraag welke verkeersgegevens
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onder dit begrip vallen. Indien een verkeersgegeven inderdaad onder dit begrip valt, dan
gelden algemene toepassingsvoorwaardeti. Ook in de VS wordt er dits niet gedifferentieerd
bilitien de strafvorderlijke bevoegdheid tot het vordereti Vall verkeersgegevens.

Lange tijd werden er lotiter inhoudloze trailsillissiegegevens bilmen de vaste telefoonoinge-
ving verzanield. Dit gebeurde in eerste instalitie door het vorderen van itiliclitingen over
af*ewikkeld telefoonverkeer bij het telefootibedrijf Een medewerker van het door justitie
benaderde telefoonbedrijf verschafte op dietis vordering historische belinforniatie. Deze
belinforniatie bestond uit de betrokken telefoonnutimiers, de duitr van het gesprek, het
tijdstip van belleti en gelijksoortige bel- of stattisinforniatie. Naarniate het autoniatiserings-
proces bi1111eii de vaste telefonieonigeving zich voltrekt, wint het opsporingsgericht printen
aan populariteit. Geeii inenselijke schakels meer, inaar geavanceerde en veelal bedrjfinatige
prititteclinieken verschaffen voortaan op vordering van een hooggeplaatste opsporingsatiib-
tenaar non-content gegevens over toek0111stig telefootiverkeer. Voor het eerst koiiit toe-
konistige belinfoniiatie iii het opsporingsvizier. Het betreft hier nanielijk belinfonnatie die
op het nionietit  dat justitie  de vordering  tot af*ifte  doet  (nog)  niet bestgat  De  rechtinatigheid
vali deze ontwikkeling is voor zowel otis recht als het Anierikaanse recht uitvoerig aan bod
gekoinen.

Wat nog niet aan bod gekomen is, zijn de gevolgen van de voortgezette toepassing van de
bevoegdheid tot het vorderen van verkeersgegevens in de huidige en uiterst coiiiplexe eti
turbitlente ICT-onigeving. Kort hiervoor is stilgestaati bij de enornie hoeveelheid teleconi-
municatievornien die er op dit moment zijn. De 'inlichtingen' die gevorderd worden be-
sta:Iii  al lang niet 111eer exclusief uit belinfortiiatie bu vaste telefoongesprekken. »titie  wil
status- en verkeersinforniatie van alle bestaande en toekonistige teleconimunicatievortnen in
beeld krijgen. Zo wensen Anierikaanse en Nederlandse justitiele autoriteiten te beschikken
over transnlissie- en statrisinfortiiatie bij mobiele telefonie en Internetverkeer.

De vraag luidt echter of het thans geldende strafvorderlijke kader van het onderzoek van
verkeersgegevens nog wel in dezelfde vorm en op basis van de traditiotiele nonnatieve uit-
gatigspunten houdbaar is. Anders geforniuleerd, kan het thans geldende wettelijke kader
voor het onderzoek van telecotillimizicatie zonder tiieer veil toepassilig verklaard wordeti op
recente ontwikkelingen in de uiterst turbulente teleconmiunicatieonigeving? Vooral het
onderscheid tussen circuitgeschakelde en pakketgeschakelde netwerketi, de bijzondere

karaktereigenschappeti van 'verkeersgegevens' op het Internet en de eigetiaardigheid vati het
interceptieniveau zijii van belang. Privacyorgailisatie CDT ilierkte zo'n zes jaar geleden het
volgende op:

Our  legal  franiework  for  electronic  sunveillance was developed  in  an  era of circuit-switched  tele-
phone networks, where  it was  relatively  easy to isolate the conwiunications of a particular target
to the exclusion of the coiziniunications of innocent persons,  and  where it rr·as relatively easy to
distinguish bet„ eeti  tralisactional data. which  -as litilited and  not ven· revealing, and Constitu-
tionall>'-protected content. (...) By design, the Internet's architect:ure is not like that of the phone

systeni. It is not centralized. It does not dedicate a channel or circuit to one conversation. It does
not hare permanent addresses. "Wiretapping" the Internet 111ay require greater oversight and
protection.  If pen registers on the Internet reveal niore than the "nunibers dialed" they once
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provided for telephones, then the standard nitist be higher than the standard for telephone pen
registers.

967

Ook in otis land dateren de wetteluke regels van het strafvorderlijk onderzoek van teleconi-
municatie uit het ciraiitgeschakelde telefoontijdperk. Zo bestaat er nog alt d een futida-
nienteel onderscheid tlissen coinnitinicatie (mhoudgegevens) enerzijds en verkeersgegeveiis
(inhozidloze transniissiegegevens) anderzijds. Wil men achter de kant en klare inhoud vati
teleconunimicatie komen, dali zal er bilmen het stroinende gegevensregilne afgetapt dieneti
te worden. Wil men achter telecoiwininicatieroutes of stattisiliformatie konien, dan zal de
bevoegdheid tot het vorderen vaii verkeersgegevetis het nieest geeigende opsporingsiniddel
zijn. Gegevens vallen op basis van het conteinporaine wetgevingsniodel altijd binneti 6611
van deze categorieen waarbij tegelijkertijd bintien deze groepen niet gediR-erentieerd wordt.
Het lijkt n:tar de letter vati de wet zo sinipel: er zijn inlioudgegevens en itilioudloze tratis-
missiegegevetis die elk op basis van alzonderlijke opsporitigsbevoegdhedeti verzatiield kitii-
nen worden. In dit hoofdstuk zal ik trachten te verduidelijketi dat deze zwart-wit benade-
ring niet latiger hotidbaar is eii dat er verschillende schetiiergebieden besta,117 waarover de
strafwetgever zich zal nioeten buigen. De voortschrijdende toepassing vaii teleconitii,inica-
tieniiddelen, -vortiien en -technologieen brengeti dat met zich mee.

De wetgever heeft er ten tijde van vaste telefonie bewust voor gekozen het aftappeti am
strenge toepassiligsvoorwaarden te koppelen onidat het hier om infoniiatieoverdracht gaat
waarvan van te voren iiioeilijk geschat kai worden tot welk niveati het persoonlijke leefiii-
veau van bitrgers blootgelegd wordt. De inliozid van teleconitiiunicatie is dynatiiisch en
veelal uniek. Elk telecoinnizinicatieproces genereert een alidere uitkonist waardoor er eeti
grote privacydreiging bestaat. Het ligt voor een groot gedeelte aan de telecotillinniicatie-
partners iti hoeverre ook daadwerkelijk privacygevoelige uitbnilatie over een bepaalde ver-
bitiding intgewisseld wordt: zij bepalen de inlioud van de illtoniiatie-uitwisseling. Dit is
wezenlijk anders bu verkeersgegevens. De privacygevoeligheid van deze intoniiatie-uitwis-
selitig staat voor het grootste gedeelte los van de wil en hatidelingen vati cointininicatiepart-
ners. Over liet algenieen wordt verondersteld dat verkeersgegevens autoniatisch nieelifien
met telecoiimiunicatie. Voor wat betreft telefonie gaat dit inderdaad op. Inhoudloze tralis-
niissiegegevens die ontstaan bij de aRvikkeling van telefootigesprekken kimlien bestetiipeld
worden als statische ilitonilatie met een beperkte privacygevoeliglieid. Het betreft 112111eluk
geen intonnatie afkonistig van telecointiiunicatiepartliers en de int-omiatiewaarde is altijd
gelitinteerd tot een beperkt sege bel- of statusgegevens. Deze verkeersgegevens zun boven-
dien eetivoudig vati inhoudgegevens te scheideti onidat er bitinen de traditionele telefoon-
netten twee separate transniissiekanglen bestaan: voor verkeersgegevens en voor CO11111111115-

catiegegevens. Technische scheiding kan dus eetivoudig gerealiseerd worden. Deze techni-
sche scheidingsniogelijkheid is door de wetgever vertaald n:tar de juridische onigeving. De
strafwetgevers hebbeti iii beide landell gekozen verkeersgegevens als minder privacygevoelig
te bestenipelen dan c011111111nicatie en hebben bugevolg besloten de opvraagdrenipels van
deze gegevens in tegenstelling tot inhoudgegevetis relatieflaag te houden. Voor de verschil-
lende toepassingsvoonvaarden verwijs ik naar de voorgaande hoofdstukketi.

96-  The Canii,·ore Controvers,·: Electroilic Stinrillance alid Privacy ill the Digital Age, Testi117011;,· oflanies X.
Dellipsey, Sellior Staff Counsel Celiter for Deillocrac)· and Techtiology, before the Sellate Ji,dician
Conuiuttee, Septeniber 6,2000, raadpleegbaar op
<http://1,11·.cdt.org/testiniom·/("10{)9()6denipse)·.shmil>.
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Er zijii intlissen techtiologische otitwikkelitigen die dit nonizatieve en haast klassieke kader
onder dnik zetten. Teii eerste kan opgenierkt worden dat er ititusseii verkeersgegevens zijn
waarvan  de  vonii  of itilioud door telecoilillitinicatiepartilers bepaald worden.  Dit is bijvoor-
beeld het geval bij het a truilieii vali Intenietpagitia's en achterliggeiide ilivealls, het doen
vati Iiiternetbestellitigen, het zoeken bintieti bepaalde zoekliiachines zoals google, altavista of
wisentit. Ook het illvlillell Vall een otidenverpsregel iii het kopje vati een e-niailbericlit
bepaalt de itiliozid van verkeersgegevens. Men Zoil kinitieti stelleti dat er door teclitiologi-
sclie otitwikkelingen 'coiinininicatieve elenietiten' ami bepaalde verkeersgegevens verbon-
den zijn. Deze conuitunicatieve elenienten zeggen iets over de persoonlijke belangstelliiigs-
sfeer van eitidgebnzikers. Dit zoit tot gevolg kiuuieii hebben dat deze gegevetis als een soort
ttissetivorni gezien dietieii te worden: de privacygevoeligheid is eeii stuk groter dan bij de
oudenvetse verkeersgegevens, illaar significant kleitier dan bij teleconimunicatie. De vraag
luidt ofdit verschil door de strativetgever op dit tizoinetit voldoende (11)erkend wordt ofdat
er afwijkende regels iii het leveii geroepen dienen te worden die dit verschil iti privacyge-
voeligheid rechtens gezien erkentien. Ook bij niobiele telefonie wordt de privacygevoelig-
heid voor een groot gedeelte bepaald door het verplaatsiligsgedrag van inobiele telefoonge-
brtiikers. Hoe nieer nien zich verplaatst, des te ineer kans er bestaat dat er privacygevoelige
infonnatie ontstaat. Er worden itiziners ineerdere plaatsbepalinggegevens gegenereerd door
het niobiele telefoonnetwerk.

De vraag litidt  of deze  eli  nog te noenien ontwikkelingen gevolgen dienen te hebbeti  voor
het thans geldende strafvorderlijk onderzoek van teleconitiiunicatie. Het lijkt er op dat de
oude telefootiregels zonder nadere inschattitig doorgetrokken zijn ilaar de radicaal gewij-
zigde teleconmitinicatieoingeving, terwijl met naiiie voor verkeersgegevens die ontstaaii bij
Iliternetconmiunicatie enige tenighoudendheid op zun plaats geweest zoii zilti. Door talvan
teclitiologische  otitwikkelingen  doet  zich  itimiers  de  vreag  voor  of het  tiog  wel  weilselijk  is
eeti generieke bepaling voor het vorderen van verkeersgegevens te handhaveti. Maar ook bij
niobiele plaetsbepalitig kiullien vraagtekens gezet worden, zo zal blijken. Mogelijk noopt de
ingrijpend gewijzigde telecomilitulicatieonigevilig tot scliakeritig van de harde deniarcatie-
lij11 tussen de twee bevoegdhedeii bituien het strafvorderlijk otiderzoek vati telecoiiuinitiica-
tie en dietit er gedifferentieerd te worden binnen liet vorderen van verkeersgegevetis.
Het lijkt erop dat de discussie rondom de houdbaarheid v:Iii traditionele grensvlakken en
naar de wenselijkheid van een generieke strafbepaling vati verkeersgegevetis iii ons laiid ilog
iii alle hevigheid dient los te barsten. Koops werpt illet recht de vraag op ot- er bi111ien de
bevoegdheid tot het vorderen vati verkeersgegevens gedifferetitieerd dient te worden naar
soorten inhoudloze transinissiegegevens, waarbij de voonvaarden waaronder deze gegevens

gevorderd worden, kuillien verschillen. De auteur formuleert helaas geen antwoorden op
deze interessante rechtsvreag. Op deze plaats vati het otiderzoek wordt dat wel gedami. De
focus ligt daarbij niet op de hoeveelheid verzaiiielde verkeersgegevetis en de toegenoinen
privacydreigitig binnen het strafvorderlijk oliderzoek van teleconullitilicatie als zodanig,
111aar op de privacygevoeliglieid van bepaalde gegevens bi111ien 6617 specifieke rechtsvorde-
rilig. Deze toegenotilell privacygevoeligheid vloeit onder nieer voort uit de veranderde rol
vati verkeersgegevens iii de huidige opsporingspraktijk, de afwukende karaktereigenschap-
peti vati verkeersgegevens door de technologische stand van zaken en de wuze waarop ver-
keersgegevens verzatizeld worden iii de uiterst cotiiplexe telecomnitinicatieonigeving.
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7.3 Grotere privacygevoeligheid GSM's

Iii niijn bijdrage over GSM-locatiegegevens constateerde ik dat de GSM als peilbaken voor
justitie kati gaan fungeren, zelfs wantieer bilitien de fomiele kaders van de huidige straf\vet-
geving ofrechtspraak opgetreden wordt. Zowel in ons recht als iii het Anierikaatise stelsel is
deze vomi van plaatsbepalilig bintieti het onderzoek van telecotiltiizinicatie 1110geluk, niits
het niobiele eitidapparaat actief aangewetid wordt oill tot telecolluminicatie te kotiketi.
Stand-by gegevens als verkeersgegevens worden iii beide rechtstelsels met geaccepteerd.
Voor deze plaatsbepalinginfoniiatie is geen plaats bitmen het stratorderlijk onderzoek vali
teleconmninicatie.968

Bij vaste telefonie bestond het lokaliseren van de vaste eindapparaten in de circititgescha-
kelde telefootionigeving uitslititend uit een 6611111alige vaststelling via gegevenskoppeling.
Daarmee zou de privacygevoeligheid bij mobiele telefootis bintien Un afgegeven reclitsvor-
dering groter kinitien zijn dan plaatsbepalilig van vaste teletoontoestellen. Eeti niobiele eind-
gebruiker kaii zich itillners verplaatsen eii daarbij op ineerdere moiiienten het eindapparaat
actiefaanweliden waardoor er tegelijkertijd op nieerdere monienten afwijketide locatiegege-
vetis ontstaan. Deze infonizatie geeti een aardig beeld vati liet bewandelde pad (verplaat-
siligspatroon) vati een eilidgebntiker. Hoe tiieer inetingen bu belsittiaties, des te nieer op-
sporingswaarde krijgt plaatsbepaling. De telefoon wordt iii principe oingetoverd tot een
soort peilbaketi. Met een peilbaken wordt niet louter een vaste verblijfplaats vastgesteld,
inaar wordt jitist het pad vati bepaalde personen of voertitigen nagegam. Er wordt stelseltila-
tig geobserveerd. Dit laatste gaat vanzelEprekend niet op bij plaatsbepaling van een vaste
telet0011 bilitien 66n afgegeven rechtsvorderilig. waarbij 66n metilig adresinforniatie ople-
vert, tiiaar altijd beperkt is tot itd-oniiatie over 6611 (vaste) locatie. Zodra een eindgebruiker
dan wel verdachte zich gaat verplaatsen zal een aparte vordering het nionitoren vati de op-
volgende telefoonverbindilig dieiie11 te rechtvaardigen. De privacygevoeligheid bu plaats-
bepaling vali vaste teletonie is daaniiee kleiner otiidat bij deze cotiitimnicatievonii binnen
eeii af egeven vordering geen bewegingspatroneii vastgelegd worden. Dit verschil in priva-
cygevoeliglieid Zoit aailleidilig kinitien (en wat 111ij betreft inoeten) zijn een aparte grondslag
iii de straf\vetgevitig, in het bijzoiider liet onderzoek van telecotimizinicatie, te realiseren.
Muti voorketir gaat uit tiaar een separate grondslag, waarbij eeti officier van justitie een
niaclitiging van een rechter-c0111111issaris nodig heeti. Er hoeft overigens geen aparte bepa-
ling opgenoinen te worden. Een afronderlijk lid illet daarili opgetionien de inaclitigitigseis
voor niobiele plaatsbepaling bij telecotilliitinicatie(pogingen) is voldoende. Deze extra waar-
borg dient ervoor te zorgen dat de opsporingsbevoegdheid een additionele rechtiiiatigheid-
toets ondergaat alvorens opgespoord kan worden niet dit 111iddel.

7.4    Verkeersgegevens op het Internet

Op deze plaats vati het boek zal ingegaan worden op de constateritig dat er binneti de Inter-
netonigeving gegevens voor opsporitigsdoeleinden verzanield worden die geen duidelijke

968  Dat wil overigens nier zeggen dat er heleniaal geeti rechtsgrond voor deze gegevenscategorie ge,·otideti kali
worden. Mogelijkerwijs kinitien stand-b>· GSM-gegevetis aangemerkt worden als zuivere peilbakeninfor-
illatie en \·onlit de bevoegdheid tot stelsellizatige obsen·arie een vangnet. Deze bevoegdheid kati geheel
buiten  teleconlmiinicatie  oni  itigezet worden en heeft relatief lage  toepassit gsdrempels.  Zo  hoefi  een rech-
ter-conmiissaris deze observatievonii niet te niachogen. Voor nieer illfomiatie over dit ondem·erp zie
A.H.H Sniirs & I.M. Kooptiimis, 'Mobiele plantsbepaling; het aflitistereti voorbij?'. Neder nicti «hirist,ibhid,
20(12, afl.  38, p.  1888-1895.
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petidaiit hebbeii in de miderwetse analoge telefootionigevilig. Ik ben van niening dat een
vergelijking tiiet de infortilatie die voortvloeit uit het opsporingsgericlit prititen van vaste
telefooilinuiltilers de nieest passende illa,tstat- vortnt. Gegevens die evidetit ativijketi van
111111111iergegevetis kuilneti volgetis 111ij niet plonipverloren gepositioneerd wordeti onder het
beschenningsreginie speciaal ontworpen voor vaste nutilliiergegevens. In het bijzonder zal
otiderzocht dietien te worden in hoeverre het bescheniiingsniveati voor de ouderwetse
verkeersgegeveiis toereikend is voor Iliternetgegevetis. Watilieer door gewuzigde karakterei-
getiscliappeti de privacygevoeliglieid van bepaalde gegevetis niet betrekkitig tot elektroiii-
sche conmnulicatie groter blijkt te zijn dan de gegevens over teleconimimicatie iii de con-
vetitiotiele telecommimicatieonigeving, dan ligt het niet voor de hand hetzelfde bescher-
iziiligsniveati door te trekkeii tiaar eerstgenoeizide 0111gevilig.

Qua karaktereigenschappen wijken de iiieeste gegevens over Internetverkeer otunisketibaar
af vati belinfbrmatie bij vaste telefotiie.  Zo ontstami er bij stirfgedrag dikwijls gegevetis die
otis nieer vertellen dati telefooilizzitimiers iii de traditionele telefootiotiigeving. Http-itifor-
niatie bretigt weliswaar net als muilinerinforniatie de af elegde teleconullunicatieroute in
beeld, inaar verschaft ili veel gevallen tevens itiziclit iii concreet zoek- of surfgedrag. Uit
bedoeld  zoek- of sufgedrag wordt de belmigstellingssfeer  vati  een  individuele  eindgebruiker
blootgelegd. hi tegetistelling tot het priliten van telefoonnimmiers, beperkt http-illfotiiatie
zich iii dit verbalid niet tot informatie over de personeti of instatities waarniee contact ge-
zoclit wordt. Http-infonnatie verschaft  tevens itizicht achter de personen of instanties waar-
mee contact gelegd wordt. Daaniiee is http-inforniatie doorgaans privacygevoeliger dati eeti
telefoontiunulier. Http-inforniatie kan moeilijk bestenipeld worden als zitivere contactili-
fortiiatie en in de conventionele teleconununicatieoingeving zouden vergelijkbare gegevens
slechts niet toepassing van een tap blootgelegd kitmien worden. Later in dit hoofdstzik wordt
hier uitvoerig bij stilgestaan.
Naast de onduidelijke status van http-gedrag is het onditidelijk wat de status van een onder-
werpsregel iii een e-niailbericht is. Hebbeti we in een dergelijk geval te 111aken 111et een
verkeersgegeven of zou men kiumen bewereti dat eeti dergelijke regel cotinizitnicatie
vortiit? De onderwerpsregel vertelt ons nanielijk iets over de inhoud van conumulicatie zel£
Ook is liet op dit nionient niet ditidelijk of- gegevens over elektronische cotiiniutiicatie in
pakketgeschakelde onigevingen tiberhaupt ilog wel teclitlisch te sclieiden zijn van de eigen-
lijke hiternetconmizinicatie. Deze otizekerlieid vloeit voort uit het feit dat elektronische
cotimumicatie zonder dat eindgebruikers dit doorgaans beseffen opgedeeld wordt 81 ver-
schillende Internetpakketjes. Deze data-eenliedeti worden vervolgens via een unieke route
naar huti eindbestetiuning geleid. Oni deze elektronische route in goede batien te leiden
bestaat elk digitaal pakketje uit zowel verkeersgegevens als inhoudgegevens. Bij aankomst
worden de pakkeges saniengesniolten tot de oorsprotikelijke data-eenlieid en wordt over-
tollige routeriliginforniatie vernietigd.

0111 de constatering dat bepaalde hiternetgegevetis geen ditidelijk pendatit hebbeii iii de
traditionele telefoonoingeving te staveti zal ik wat dieper dan geiniddeld iii dietien te gaan
op de technische inrichting en/of werking van het fenonieen Internet. Oin coinplexe Ititer-
netbegrippen iii dit verband wat illeer toegankelijk te niaken voor juristen werk ik in het
vervolg vati dit hoofdstuk op verschillende plaatseli inet otidersteutiende Engelstalige defini-
ties, in het buzonder afkonistig van de gezaghebbende IT-eticyclopedieen. De defitiities zijn
tell:etis opgetionien iii de voettioten en hebbeti illij ill ieder geval op weg geholpen in liet
voor niij tot voor kort oxibeketid gedeelte vati het Intertlet.
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7.4.1    Circuitgeschakelde telefonie versus pakketgeschakeld Internet

In een circuitgeschakelde telecotiummicatieonigevitig worden cotiltiiullicatiestromen apart
van verkeerigegevens verplaatst. 9 Voorbeeldeti van circuitgeschakelde (telefoon)nettet*1 zijn
PSTN, ISDN en GSM:70 Voorat aande 2211 een telefoollgesprek tussen telefoongebruikers
wordt een elektronisclie verbinding opgezet. Het kennierk van deze verbinding is dat be-
paalde capaciteit exclusief voor de nieziwe verbindilig ter bescllikking staat.971  Zolang de
verbiliding voortduurt, kan op de toegewezen capaciteit door atidere netwerkgebntikers
geen beslag gelegd worden.'-2 Na eeti tot stand gekonieii teletoongesprek wordt de verbili-
ding verbroken eli konit de capaciteit besclukbaar voor overige netwerkgebruikers.

Iii een pakketgeschakelde onigeving (zoals het Internet) wordt een teleconnininicatiebericht
in talloze infortiiatiepakkedes opgedeeld.'73 Elk afzonderlijk pakket wordt vervolgens voor-
zien vai eeti adreskaarge c.q. label:1 Het adreskaa«ie bevat de adressen vati de alzender eti
bevat een bestetimiingsadres eli aanpalende vluchtinioniiatie waarinee het reisdoel gespecifi-
ceerd wordt. Tudens het transport van digitale pakketjes wordt gebruik geniaakt vati ontel-
bare switches en routers.9-5 Een switch verzorgt tioniialiter het tratisport bintien eeti bepaald

969  Ciralit-switched 5 a n'pe of tietwork ili which a ph,sical path is obtained ti,r md dedicated to a siligle
conliection between two end-poilis ili the lienvork for tile ditratioii of the coimectioii. Ordilian· \·oice
phoiie service is circuit-s ·itched. The telephone cotiipam· reserves a specific pli»ical path to tile muliber
Aoti  are  callitig  for  the  ditration  of >·our  call.  Durilig  that tiliie.  110  otie  else  cati ise  the  physical lities ili\·01-
ved. (bron: whatis.colii)

971 PSTN: Short for Pliblic  S ·itched Telephotie Network, which refers to the iliternatiotial telepholie systeiii
based on copper  ·ires carn'ing mialog voice  data.  This  is  ili  cotitrast to  ner,·er  telephotie  tiem orks based  017

digital techtiologies  (. ..);  ISDN:  Abbreviatioii of nitegrated services digital ijetwort,  ati intenlational cotii-
nitulcatiotis statidard for setiditig voice, video, and data o,·er digital telepho,ie lines or tioniial telephotie
1-ires.  ISDN Supports  data tralisfer rates  of 64 Kbps  (64,00( I  bits  per second).  Short for Global S,fteni  for
Mobile Cotiniititdcatioia,  one  of the leadilig digital cellillar s,ste,iis, GSM:  (...)  lises liarrowbatid TDMA,
which allows eiglit sinniltatieous calls on the sanie radio freqizency.
GSM was first ititrodticed in 1991. As ot-the end of 1997, GSM sen·ice \,·as aj·ailable iti more than 1()(J
coillinies and has becoille the de facto statidard iti Eitrope mid Asia. (bron: webopedia.coni)

9-1   EJ. Donuiierilig e.a., Hatic/boek Tclercumtimiriticredit, b,lciditig tot het redit m ,/c A'd,nick 1,1,1 LA' tclerm,imil,Iioitic,
Den Haag, 1999, p. 87.

9-2 Het lienverk kali de capaciteit overigells uitslititend garalideren als tijdells het leggell van de ,·erbilidilig
blijkt dat alle betiodigde roorzietiitigeti amiwezig zijii. Als er geeti vrije niniite (circuits) beschikbaar is,
wordt de oproep ilier geaccepteerd en ontrangt de oproeper een bezetroon. De gebntiker kati daaropvol-
getid nog een conwituiicatiepogitig wagen ofhet er (voorlopig) bij late,i

9-3 Packet-si,·itched describes  tile  npe of network ill which relatively miall  tulits of data called packets are
roitted through a network based oii the destinatioti address cotitailied withili each packet. Breakillg cotii-
nnulicatio,1 down into packets allows the sanie data path to be shared among niany users in the tietwork.
This  type  of cotiuintnication between setider mid receiver  is knoB,1  as coilliectioilless  (rather  than dedi-
cated). Most o,affic over the Internet uses packet swirchilig mid the Internet is basically a coilnectioilless
tien,·ork. Voice calls usitig  the hitertiet's packet-switched system are possible.  Each  end of the coin·ersatioii
is broken dozni into packets that are reassenibled at the other end. (bron: whatis.com)

9-4    A  packet  is  the  ullit of data  that is  routed  betweeii an  origili mid  a  destillatioii on  the  hiternet or any other
packet-switched network. When am' file (e-nmil message, HTML file, Graphics hiterch:u ge Fornuit file,
Uniforni Resoitrce Locator reqi,est, atid so forth) is setit froni oiie place to atiother 011 the Inteniet, the
Transnlission Control Protocol (TCP) layer ofTCP/IP di\·ides the file into "clituiks" of an effcient size for
routing. Each of these packets is separateli·mmibered atid itickides the Inteniet address of the destitianon.
The indi,idual packets for a gi\'en file nia\· wavel differetit routes throtigh the hiteniet. When ther· have all
arri,'ed,   they  are  reassembled  into the original  file   (b,·   die   TCP   la,·er  at  the  receirilig  etid).   (bron:
Hilatis.coni).

9-5   Iii a telecoi111111,ilications  network,  a switch is a device that chanliels ilicoillilig data 50111  an,· of nniltiple
iliput ports to the specific output port that will take the data tow,·ard its ilitetided desnnation. In a wide area
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coniputernetwerk, routers verzorgen het trmsport van pakketjes tzissen verschillende com-
pitternetwerken indien de pakkeges zich over ineerdere netwerken verplaatseti 0111 uit te
koinen bij de eitidbestenitiiing. Een rotiter/switch is iii priticipe een intelligent doorgeefluik.
Het beslist bij aankotiist vati een pakket welke route liet pakkege het beste kaii aileggen. De
vlitcht van eeti pakketje zal onder invloed van deze doorgeefluiken vrijwel nooit correspon-
deretid zijn. Otiidat er zoveel routeonizettingen plgatsvindeti, dient er voor gezorgd te wor-
den dat de itilioud van de tratisiizissiegegevetis onveranderd blijft. De genoenide opbouw
vati een pakket zorgt daarvoor. De headers (kopjes, labels, adreskaarten) van pakkeges zijn
esseiitieel voor een goed verloop vati de reis en daannee de conmiunicatie.'-6 Op de inhoud
eli opboitw vati digitale pakketjes koin ik later in dit hoofdstilk terug. Het kan voorkonieti
dat er eeli bepaalde switch of router niet goed functioneert. Bij pakketgeschakelde netwer-
ken wordt data 0111 deze router heen onigeleid. De storitig wordt niet of nauwelijks opge-
nierkt. Dat is aliders bij circuitgeschakelde netwerken. Indien een switch in dat 11etwerk niet
Einctioneert zullen elle circuits die van deze switch gebrttik inaken af esloteti worden eli zal
het teleconitimnicatieverkeer voor een groot gedeelte niet 4ewikkeld kitimen wordeii.

Waaroni is het onderscheid tlissen de genoeinde netwerksoorteii van belatig? Bij pakketge-
schakelde netwerken is het iii afivijking vall circuitgeschakelde netwerken niet zo dat er
twee aparte transtiiissiekaiialen bestam. Dit afbakeningsprobleeni is iii de inleiding van dit
hoofdsttik genoenid. Binneii pakketgeschakelde oingevitigen wordt conununicatie niet
gescheiden van verkeersgegevens getraiisporteerd. Beide gegevenscategorieen zijn terlig te
vitiden iti dezelfde data-eenlieden, doorgaans IP-datagranmieti genoenid. Hierdoor kaii
logischerwijs de vraag worden gesteld in hoeverre technisclie scheiditig tussen conlnimiicatie
en verkeersgegevens bij pakketgeschakelde netwerken helder is. Is het denkbaar dat het
jitridische ondersclieid tlissen genoenide gegevenscategorieen door techtiologische ontwik-
kelingen onder druk koint te staan? Kullnen tap- en verkeersgegevens uberhaupt wel tech-
nisch gescheiden worden door justitiele autoriteiten bintien een pakketgeschakeld netwerk?
En, indien dit inderdaad inogelijk blijkt te zun, hoe filtert justitie dan alleen de pakketjes van
een bepaald cotimiunicatiebericht ilit eli hoe sluit inen onsclitildige pakketjes uit van het
teclinische filterproces? 0111 deze legitieine rechtsvragen te beantwoorden wordt onder
aiidere de werking van de twee tiieest gebruikte Internetapplicaties nader bekeketi, te weten

packet-s\\·itched network such as the hiternet, a switch deternihies koni the IP address iti each packet
which Olitput port to use for the liext part of its trip to the intended destinatioti.
Iii packet-srw·itched lietworks sitch as the Ititernet, a router is a device or, iti sallie cases, sofbrare in a com-
puter, that determines the next nenvork poitit to which a packet slimild be forwarded toward its destilla-
tioii. The router is comiected to at least two nem·orks md decides which way to setid each infoniiation
packet based oti its curretit understatiding of the state of the nen,·orks it is contiected to.  A router is located
at ally gateway (where one nem·ork nieets another). including each point-of-presetice on tile hitemet. A
roilter  is  ofien  iticluded  as  part  of a network  mitch.  A  router nlay create or tilailitaili a table  of the available
routes and their cotiditiotis and use this itioniiatioti along with distance atid cost algorithiiis to detemiine
the  best  route  for a given packet. T,·pically, a packet iiiay  travel  through  a muiiber  of nenvork  poitits  with
routers before arrivitig at its destitiatioti. Rountig is a fittiction associated with the Network layer (layer 3) iii
the  statidard  model  of nem·ork  progrativiling,  the  Open  S,·stenis  Interconnectioil  (OSD  tiiodel.  A  la\·er-3
switch is a switch that can perfortii routing Unctiotis. (broti: whatis.coni).

9-6  In teleconuillulications. a fratile is dam that is tratatilitted between nem·oil: points as a imit coniplete with
addrasuig at id tiecessan· protocol cotiaol infortiiation. A f+anie is imially trans,nitted serial bit by bit and
contaills a header field mid a der field that "Gatiie" the data. (Sonie cotitrol Ganies contain no data.) The
6aine check sequetice mid seco,id flag fields constitzite the Hiler. The inforniatioti or data in the Gatne 1112>
cotitaili atiother eticapsillated Ganie that is used in a higher-level or dikrent protocol. Iii fact, a  ame relay
Gaille n.pically carries data that has beell franied bj· an earlier protocol program. (bron: searchnemork-

ing.coni).
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e-niail en webstruingedrag. Alvorens ik deze poptilaire hiteniettoepassingeti beschrijf, zal ik
kort beschrijven hoe het Inteniet in zijn algemeeiilieid iti elkaar steekt.

7.4.2 Het Internet in vogelvlucht9i

Een van de 11100iste eigenschappeti vall het Inteniet is dat het aan nieniand toebehoort. Het
is een concetitratie van afzonderlijke computertietwerken, zowel klein als groot. Deze
afzonderl ke deelnetwerken staan inet elkaar in verbiliding eli de optelsoni van deze verbili-
dingen noenien we 'het Internet'. In principe vloeit de Ilaalll voort uit de notie van inter-
coilliectieve netwerken. De herkonist van het Internet is te vinden in ARPANET, een 111
1969 gestart iililitair coiiipitternetwerk, en later ook universiteitsnetwerk, in de Verenigde
Staten. Intinddels is het hiternet een universeel verschijnsel dat de hoedanigheid van een
illassallieditull heeft gekregen. Hoewel liet volledige hiternet nietiiand toebehoort. behoren
de tilateriele lietwerkonderdelen wel degelijk toe aaii uiteenlopende eigenaars.

DRAADGEBONDEN EN/OF DRAADLOOS
Meti kati op dit nionient op versci:tilleiide nianieren de hiternetsnelweg op. Zo kati illell
inbellen met  een  conipitterniodem  of verbinding  leggen  via een vaste  ADSL of breedband
Internetverbitiding. Daarnaast wordeii draadloze Coliiputenietwerkeii steeds populairder.
Het enige dat u daarvoor nodig heefi (teimihiste als 11 zelfeen Internetverbinding aanlegt) is
een draadloze router en een coniputersysteeni coinpatible niet WLAN standaard en vati-
zelfsprekend ilitgenist niet een draadloze netwerkkaart. Met een laptop kimt ti zich ui prin-
cipe aatuiieldeii bij elk onbeveiligd draadloos netwerk waillieer het 111obiele appargat daar
niet al te ver van venvijderd is. Tegenwoordig treft nien hi veel hitizen zowel draadloze
(voor laptop) als draadgebonden Internetverbitiditigen aati.

IP-ADRES
Elke computer op het Internet heeft eeii hitertietadres. Dit herketinuigsadres wordt door-
gaans IP-adres of IP-minmier genoenid. Door dit frsieke conipitteradres weet een andere
netwerkcoinpitter waaniaar bepaalde iliforliiatie toegestintrd dietit te worden. Sonililige
coniputers hebben een onveranderlijk IP-miiiiizier: bij elke inlogsessie wordt gel)ruik ge-
niaakt van het vaste IP-mitimier. Dit is titet naine het geval bu 'Open hitertietverbiiidiiigen',
zoals breedbatid hiteniet. Het kotiit ook voor dat compitters eeii dytianiisch IP-minziner
toegewezen krijgen telketis watitieer ze het Ititeniet opgaan. Het kan gebetiren dat dezelt-de
persoon meerdere 11121eti ilibelt en ititeeillopende IP-nimmiers toegewezen krijgt van zijn of
haar Intenietprovider. Een bepaald IP-ininuiier kan dlls liieerdere inalen per dag aaii ver-
scheidene personen worden toegewezen. Een IP-innimier is dlls iliet per defiizitie gebonden
aan een bepaalde conipziter en daaniiee corresponderende gebmikers- ofabotitieegegevens.

IP staat voor Inteniet Protocol. Internet Protocol is de taal waarin compitters met elkaar
over het Internet communiceren. Een protocol is de gepredefinieerde wijze waarop ieinatid
(meestal via een coniputerprograliltlia) contact niaakt ot- zoekt met een Internettoepassilig.978

9--    A.S.  Tanetibaiull.  Co,Itptiwr Nenivrks, Vrije Utin·ersiteit Amsterdam,  New Jersey:  Prentice  Hall PTR 2003,
L. Gole,dewski, Telecot,littiliticatimis Essetitials: 7112 Colitplete  Glob,11  Solirce for Colittimtic,itiets  Ft,11,11„tenitals,

£11&1 Nentorking ,"id die Ilitentet, ,<11,1 Ncxr-Grtit·nit,011 Nentvrks, Bostoil: Addison-Wesley Professioilal 2001.
9-8  Tanetibatinl, 2003, p. 27. Voonioetilde auteitr onischrufi een protocol als volgt: "Basicall\·, a protocol is an

agremient between the collullunicatilig parties on hmi· cotllnllttlicatioll is to proceed. As aii mialogy, when
a woniati is iliaoduced to a nian, she tim choose to stick out her halid. He, ill timi, illa,· decide either to
shake it or kiss it, dependitig, for exaniple, on whether she is mi Anierican lin-wer at a busitiess tileetilig or
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IP-adressen zijn onzichtbare getalleti van 32-bits (32 binaire eenheden van 0 en 1) en
bestaaii ziclitbaar uit vier decitnale getallen tlissen de 0 en 255, gescheiden door een punt
(bijv. 1.160.10.240). Deze cijfermatige weergave van eeti IP-adres is niet bijzonder klant-
vrieiidelijk te noeiiien. Oin deze reden gaan IP-inmuners satnen inet een hostlialne.9-9

Iedere coinpitter heeft eeti IP-adres en een iniieke hostiiaiiie. Een hostnatiie vornit iii priti-
cipe niets atiders dati een coniputertiaain. De nieeste Internetgebrltikers weten niet welke
tiamii huii eigeti conipitter draagt. Wel weten ze iii bepaalde sittiaties de naatii van atidere
coliiptiters. Dit is vooral handig wallneer men via een browser bepaalde hiternetpagnia's wil
raadplegeti. In deze context is het handig met hostliatiies te werken in pla:Its van ingewik-
kelde bitiaire of cijfermatige conibitiaties. Een hostiianie heeft een bepaalde structinir die
gebaseerd is op eeii hierarchisch systeeni van doineitim.wo hi de hostname findlaw. com is
co,11  het  geiierieke  donieiti.98 1  Naast  eeti  generiek doniein bestaat  er een landdonieiti.  Voor
Nederland is dat,il, voor Belgie be, voor Duitsland de, voor Italic it eti voor de Vereiiigde
Staten is dit its. Elk land niet eeti Intenietinfrastrtictittir heeft een eigen latiddoineiti. De
getioenide donieinen worden aangeditid als top-level doniein. Er zijii naast getierieke
doineitieti en latiddonieineti ook top-level donieinen die orgatiisaties accetitzieren. Detik iii
dit verband aan CDT.org, fbi.gov, oecd.org, till.edu, harvard.edu, illit.edu, ilato.Ult,
wlio.int, defeiiselink.mil en navy.nul'82 Het kali daarbij gaan oni 111ilitaire instatities, over-
heidsinstanties, onderzoeksorgatiisaties, wetetischappeliike ilistellingen en/of zitiiversiteitell,
privacyorganisaties,   iliternationale  eti  supratiationale  organisaties,   etc,   etc.

ARCHITECTUUR VAN HET INTERNET
Het hitemet is opgebouwd llit verschillende lagen. Volgens het TCP/IP-tiiodel bestaat liet
Ititeniet uit vier verschilletide lagen: 1) frsieke netwerklaag en datalinks; 2) Internetlaag; 3)
transportlaag en; 4) applicatielvag.983 In de fysieke netwerklaag bevitiden zich zeer shiiplis-
tiscli uitgednikt de tastbare transportkatialen e,1 -fiincties vali een netwerk. Wat techiiisclier
uitgednikt: hier bevinden zich de interfaces met het netwerk, nalnelijk de elektrische en
niechanische karakteristieken liiervan. In deze netwerklaag wordt er geregeld op welke
wijze de bits georganiseerd worden over verschillende niedia. De data-eenlieid in deze laag
noellit illen doorga;Ins een bit.'84 Transportkilialen zijii 1100dzakelijk voor de overdracht
van een strooni bits. Zo kinuien Internetgegevens getratisporteerd worden via ititeenlo-
pende transinissieinedia. Denk in dit verbatid aan de oziderwetse koperen telefoondradeti
(twisted pairs), coax kabels en glasvezel kabels. Daarbitmen kati er gedifferentieerd worden.
Zo kati een ehidgebruiker optereti voor bijvoorbeeld een snelle ADSL-verbinding of Inter-
netkabelverbinding. Indien de eindgebruiker niet zo veel waarde hecht aan een snelle en

ati  Eitropeati priticess at a fortiial ball.  Violatilig the protocol Will niake cotiuiiitilicatioii tijore difficitlt,  if tiot
conipletely inipossible."

9-"  Surftiaar <http://www.,vatisitiijilip.ill/> 0111 ziw di,imizische ofstatisclie IP-adres re bekijketi. Op dezelfile
pagilla staat tegelijkertijd lm hosttimne vemield. U kzuit liw IP-niuimier ook achterhalen op de harde schijf

1·mi uw cotiiputer. Type dan IPCONFIG.EXE achter de opdrachtprotiipt (MS-DOS) in.
9811

Donmiering 1999. p. 112.
981 <Hup://w\n\.iatia.org/doiiiaiii-natizes.htin>.   Her   .coni   donieiti   is   otim·ikkeld   door   Verifigii   Global

Registry Senices. Er Zijtl nieerdere getierieke donieinen. Denk ami tiet. cr eti w. R.aadpleeg voor meer in-
fomiatie <http://www.zerisigii.coni/products-sen·kes/tiaming-and-directon·-senices/index.hmil>.

982 Raadpleeg voor de cotiiplete lijst van top-level dotiieinen <http://data.iatia.org/TLD/tlds-alpha-by-
do! 11:lit i.trt>

983  Zie ,·oor antintllende infornlatie over tiem·erklagen Tanenbauni 2003.
984  Eeti bit is de kleitate eetiheid rail illfonitatie, liatiielijk eeti s>,11bool ok-signaal dat twee waarden kati militie-

tiien: aan ofitit, ja of nee, hoog of lang. In bet bitjaire talstelsel worden deze,\·aarden gerepresenteerd tiiet 1
eli 0. (Broii: „·ikipedia.id).
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open verbinding kan voor een inbelverbitiding gekozen worden. Laatstgenoenide Inter-
netverbinditig komt tot stand via het alialoge vaste telefoonnetwerk. Op het moinent van
hiternetten is de telefootiverbitiding bezet. Naast deze draadgebonden media bestaat er
draadloze conmitmicatie. Deiik bijvoorbeeld aan draadloze coniiiiunicatie op elektroinagne-
tische (kHz, MHz, GHz en THz) golven zoals hiffarood, DECT, GSM, UMTS, Satelliet.
WiFi en Bluetooth. Voor het Internet is WiFi vati belatig.

Datalinks zorgen   voor een betroi,wbaar   tratisport   van   de  data   over  eeii   verbinding   (link),
bijvoorbeeld tussen een gel)ruiker eii eeti router. Deze sublaag lieet-t als belangrijkste taak het
opsporen en corrigeren van tratismissiefouten die iii de fysieke laag ontstaan zijn. Dit wordt
error coi,trol genoeind. Een andere belangnjke Winctie is het bepalen van de Slielheid waarili
een verzender bepaalde bits verstuurt over het netwerk. Dit wordt ook wel-/10,1, control ge-
noenid. De data-eenheid iii deze laag heet een fraine.
De Iiiternetlaag (IP-laag) zorgt ervoor dat de data op een zo optiliiaal inogelijke manier door
het netwerk wordt getratisporteerd. De laag heeti als belaligrijkste fiuictie er voor te zorgeii
dat aaii het netwerk aatigeboden data door het netwerk van bron naar eilidbestetiliziilig
gebraclit wordt. Hier wordt niet louter reketiing gehotideti illet de kortste, niaar evenzo 111et
de snelste route. Hier vindt dus IP-adressering eii -routering plaats. Itidieti 11 de weg wilt
nagaaii tussen liw (thitis)computer eii de coinputer van een bepaalde server (bijvoorbeeld
google.111) kimt u achter de MS-DOS proinpt het volgetide cotilliiatido ilitypeti: tracert
www.findlaw.coin.985 Er verschijnt een lijst met daarop het aalital routers nodig voor de
verbinding, de IP-adressell van deze routers eli het IP-adres vati de google-server. Ook het
eigen IP-adres wordt zichtbaar.
De data-eetiheid iti de Intemetleag heet eeti pakket c.q. datagratii. De netwerklaag draait

986vanafde netwerkroitters iii het netwerk. Deze behoreii toe aail lietwerkbeheerders.
De tralisportlaag zorgt ervoor dat alle infonliatie-eeilliedeti in de juiste volgorde door liet
netwerk worden gestinird. Bovendien vindt inspectie plaats ofalle eetiheden ook liietterdaad
worden overgestlitird. In de transportlaag worden data-eenlieden segtiients genoeind. Elk
afzonderlijk pakkege wordt vervolgens vatiat- het bronadres verstzizird over het Inteniet.
Daarbij is het mogelijk dat de pakkeges herhaaldelijk worden gefraginetiteerd tot nog klei-
nere pakkeges. Dit gel)eurt door routers. Wanneer alle pakkeges c.q. segliients amigekoineti
zijn bij het beoogde besteimningsadres, worden ze aldaar saniengesinolteii tot de origitiele
pakkeges. Vervolgens wordt de oorsprotikelijke bitsstrooin gereconstructueerd. Dit gebeurt
door de TCP-entiteit op de otitvaiigetide compitter. De transportcode opereert dits 101iter
valiafde conipitters van eindgebruikers. De eindpiniteii van de nlet elkaar conuii,inicerende

98-
computers (hosts) worden Transport Service Acces Ponits (TSAP) ofwel ports getioeind.
Op het TCP/IP protocol kom ik zo dadelijk ilog tenig.
De applicatieing maakt het netwerk passend voor het gebruik en zorgt voor de diensten die
nodig zijn 0111 een gebruikersprogratiniia te kitillien laten draaien in eeti netwerk. hi de
applicatielaag viliden we de verschillende Iliteniettoepassiligeti terug.

985 Broti: Hm\·stuffworks.coni.
986  Tallenbaion 2003, p. 482.
98-  Er zijil verschiletide ports. De \·olledige lust ,·mi bestaande ports is tellig te vindeii op

<http://11,7,·.ialla.org/assigmietits/port-,irtiibers>.
Beketide ports zon 21 (FTP; file Halisfer), 25 (SM'IP, e-illail), 11(} (POP-3, renlote e-!liail access) eli 8(1
(http;  ·ebsurfen, WWW).
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HART VAN HET INTERNET: TCP/IP
Het Internet heeft als onafliankelijk dataconmizinicatienet een structinir gebaseerd op het
hiternet Protocol eli het Transinission Control Protocol, saliiellgevoegd TCP/IP. Deze
protocollen vornien sainen het hart vaii het hiteniet. Het IP heeft als hoofdtaak het roittereti

eli fragtiletiterell vali pakketjes door het netwerk op basis van IP-beste:imiitigsadresseti en
aiidere roitteritiginfoniiatie. Als een pakkege te groot is voor het netwerk dat hu nioet pas-
seren wordt dit pakkege opgesplitst iti fragnienteii. Bij splitsing wordt het pakketkopje 11aar

de fragliietiten gekopieerd. Indien de fragnienten bu het beoogde besteiimiingsadres aanko-
111en, worden ze gedefragliietiteerd tot datagratiniien. Het IP protocol garandeert niet dat
versttilirde pakkeges ook daadwerkelijk aankonien of dat verstuurde pakketjes op de jitiste
volgorde aankonieti, Daarvoor dient TCP. Dit protocol zorgt niet andere woorden voor
co,i,tectio,i ilialitwet,ic·,it. Evetittiele tietwerkstoringeii worden door TCP opgevangen door
alteniatieve routes te bedenken, niet inaclitneniing van begiti en eindpiint. Dit wordt ook
wel End-to-End foutdetectie en hertransinissie genoeind. TCP/IP wordt door elk wille-
keurig cotiiputernetwerk otidersteunt, vatidaar de tenn netwerkonafliatikelijk. Gel,ruikliia-
kend van het TCP-protocol kan eeti computer een verbinditig opzetten naar een willekeu-
rige aiidere coinptiter op het hiteniet. Het TCP-protocol zorgt er tot slot ook 11Og VOOr dat
de afzender zijii bytes niet sneller versttiurt dan de ontvanger ze kan verwerketi.
TCP/IP is welliclit het beste te vergelijken niet het traditiotiele postsysteem. Itidien u een
brief 11aar verschillende  landen  opstinirt  is  de kalls groot  dat  deze  brieven  ook  daadwerkelijk
het door u beoogde bestetimiingsadres (dat door 11 kenbaar is geniaakt op de etivelop) berei-
ken.  Het  is  daarbij  iliet  van belatig postzegels of andersoortig postiiiateriaal van liet land  van
bestenmiilig voor verzending te gebruiketi. Postzegel eti etivelop niet daarop besteinniings-
eii afrenderinforniatie zijn te vergelijketi nlet het netwerkonallianketijke (Internet)proto-
Col.988

In een header van elk willekezirig Internetpakketje zijn de IP-muntners vati de ontvangende
en verzendende cotiiptiters vernield. Ook andersoortige routeringinforniatie is doorgaans in
het kopje vall een elektronisch pakketje opgetionien. Ter illustratie is hierotider de sanien-
stelling van een header iiiliozidelijk weergegeveti:

i --  4 1       8 -It -_9  -      -        -      16  -1--   -  2-- - -  -  v  ----              3-1- 1,  1
[    Ver.  _ i 1'14--1-- _ TYE«pf -s rvi9      -   Totillgngth

dentification 1     Flags    11      Fragment offset       
Time to live

11
Protocol il Header checksum

Source address                                                 1

Destination address

- -                     -    -  -_ -                               Option  +  Padding                                          ---                              

Data

IP header structure

(Broil: protocols.coiti)

Naast een header bestaat elk Internetpakkege uit een body. Iii dit gedeelte is een fractie van
de oorsprotikelijke hiternetconiinutiicatie terug te vinden. Men Zoil kiinnen stellen dat dit
de harde kem van elke data-eetilieid is en dat de header telkens in dietist van laatstgenoenide

988  Het door nij geschetste voorbeeld is otitleend aan Tanetibatuii 2003, p. 42.
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kern staat. De header dient ervoor te zorgen dat het conmiunicatiegedeelte op de juiste
volgorde en op het bestenmiingsadres aankonit. De twee pakketonderdeleti zijii onlostiiake-
lijk verbondeti en worden tegelijkertijd verstutird over het net, waarbu de header ilaar ana-
logic van het traditiotiele postverkeer de futictie vati eeii etivelop heefi en de body vati een
dAtagrani de (gedeeltelijke) postbrief voniit. De bestetillilings- eli brotigegevens uit elk Iii-
tenietpakketje lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar niet vaste telebontnumners 01
atidersoortige bel- en statusitd-ortiiatie uit de traditionele oillitie-0111gevilig. Vlak voor aan-
konist vati de verschillende deelpakkeges bij de beoogde ontvaliger wordt de opgedeelde
cotiumniicatie tot de origiliele sylithese sanietigesniolten.

7.4.3 Webbrowsing

Het World Wide Web is een van de ineest popul:lire hiternettoepassitigeti. Wanneer nieti
een bepaalde Ititenietpagilia wenst te bezoeken,  dan zal er vatiat- een bepaalde  coizipitter en
niet gebruikliiaking van een Intertietbrowser ilaar eeti bepaalde webpagina gebladerd dienen
te worden. Met het activereii van de webbrowser, welk progranuna als eeti applicatiepro-
granitiia bestetiipeld kan wordeti, zal er contact gelegd worden met een computer op afstand
eti  zal  er eeti  startpagitia  verschijneti.  U  kimt  iii  de  browserinstellingeti  zelf bepalen welke
pagina dat is. Nadat de eerste verbinditig gelegd is, kati er verder gesitrft wordell. Het web-
browseti c.q. de http-sessie vaiigt dati pas echt aati.

Men kati het adres van een gewenste Internetpagiiia eigetihandig iii de webbrowser ititypen.
Het kan ook zijii dat u op zoek bent naar bepaalde inbrtilatie en daartoe bepaalde zoekacties
in eeti zoekliiachine ilivoert. Vervolgeils kimt u via 6611 van de zoekrestiltaten doorslirkii
(doorlinkeii) tiair een specifieke Intertietpagitia iiaar ketize. Iii beide gevalleti bent it K,11 het
webstruilien . Het surfeti vindt plaats door 111iddel vali eeti webrequest.'89 Hieronder wordt
kort beschreven hoe dit opvmagproces werkt en wat voor soort illfortilatie hieruit op ver-
schillende niveaus voortvloeit.

Bij eeti reqziest wordt in wezeii de volgende elektronische opdracht door de eindgebnliker
doorgegeven ami een lokale doineintiaaniserver (DNS)'x: 'Heefi 11 Vall deze Ititenietpagina
gehoord?'. Het kaii zijn dat tiw DNS de Intemetpagitia (nog) niet kent. Er zal dan door de
DNS contact gezocht wordeti met de root server systeiii. Dit systeetii bestapt uit 13 file

989  Microsofi otijschrijft eeti webrequest als ,·04: 'Wel,Request is the abstract base class for the .NET Fratiie-
work's request/respotise model tor accessitig data 50171 the hiteniet. Ali application that lises the
request/respotise niodel can request data 50,11 the Internet in a protocol-agnostic iiialitier, in \\·Ilich the
application works „·itli itistatices of die WebRequest class while protocol-specific descelidalit classes cam·
otit the details oftlie reqi,est. Requests are sent fro,11 an application to a partia,lar UR.I. sikh as a Web page
on a server. The URI deteniihies the proper descendatit class to create from a list of WebR.equest descen-
datits registered for the application. WebRequest descendmits are typicall>· registered to hatidle a specific
protocol, such as HTTP or FTP, but Call be registered to hmidle a request to a specific server or path oii a
sen·er'.

R.aadpleeg ,·oor ami,zillende illfortitatie <http://tilsdn.niicrosoft.cotii/libran·/defatilt.asp?url=/libran·/
eti-its/cpref/hnill/filrfsystelimetwebrequestclasstopic.asp>.

99(1 The dotilaill limile systeni (DNS) is the Way that Ititeniet domaili names are located md tratislated ilito
hiternet Protocol addresses. A doniain name is a meaningful atid easy-to-renieniber "handle" for an Inter-
net address. Becatise inailitailling a ce,inal list of doiiwin nmiie/IP address correspondences \\·orild be
inipractical, the lists ofdonlain nanies and IP addresses are distributed throughout die Internet in a hierarchi
ofauthority. There is probabl,· a DNS server J,·ithiti close geographic proxiniity to your access provider that
tilaps the dotilain tianies iti ,·ozir hitemet reqi,ests or fom·ards theiii to odier sen·ers iti die Ititeniet. (broti.
whatis.cotii)
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servers.w'   Het root server systeein  is  bekend  inet  de  IP-nutilliiers  vali alle webservers  die  op

top-level doiiieiti opereren. Daartoe wordt een gezagliebbetide lijst gehanteerd. De lokale

DNS zal via de root nanie server beschikking krijgen over het IP-adres van de webserver

vati de gevraagde hiternetpagina (bijv. http://www.tweakers.tiet/nieuws). De DNS geeft :tls
atitwoord aan de browser eeti IP-muimier. De Ititernetbrowser niaakt vervolgens een TCP
contiectie aan via port 80 op het van de DNS verkregen IP-adres. De browser zendt vervol-

gens een coniliiando  voor een bepaalde subpagina  (rest  vati  de  URL). De webserver  ver-

schaft op dit cotinnando de rest van het adres van de geweiiste Internetpagitia aati de brow-
ser. De pagina verschijnt vervolgens op uw beeldscherm. Dit gehele proces gebeurt nonlia-
liter iii 111illiseconden. De coillillunicatie tussen die,it (bijv. thuisconipitter) en server (web-
sever op ahtatid) gel,eurt via het HTTP-protocol, HyperText Transfer Protocol."2 Dit is
het protocol dat alle compitters gel)ruiken 0111 met elkaar te c0111111uniceren over het
WWW, Er zijii talloze coiilinzinicatieprotocollen, nuiar deze is speciaal besteiiid voor het
surfeti op het Intertiet. 0111 te kuillien webstirkil is zoals opgenierkt eeti speciaal993

Internetprogratillim vereist, tiatiielijkde webbrowser (webverkeillier, bladerprograinma). Dit
applicatieprogra11111197 dient op uw coniptiter geflistalleerd te zijii Voorbeelden van Internet-
browsers zijn Netscape, Firefox, Opera en Internet Explorer.994 Een browser vertaalt de

verkregen data  in HTML (HyperText Markup Laiiguage) en beeldt de restiltaten  at-voor de
gebrltiker. HTML is de taal waarili Intenietpagina's opgeinaakt zijn. Eeii browser zal nor-
111aliter via port 80 een TCP verbinditig opzetten niet eeti webserver. TCP is nodig 0111 de

conununicatie in goede batien te leiden. Vervolgens wordt door een browser een webre-

qitest gedam iii HTTP. Wat dan volgt, is al uiteengezet.

VRAGEN NAAR. DE BEKENDE WEG

U kunt als enidgebruiker eigenhandig het adres van de door u gewenste Intenietpagina iti

991 Op <http://#757,·.whatis.cotii> wordr eenftlc senry als roh onischreven: '111 the climt/sen·er model, a file
sen·er is a conipi,ter responsible for the cetitral storage and nianagenietit ofdata files so that other conipitters

011 the saliie tietwork cali access the files. A file sen·er allows itsers to share inLnilation over a tietwork
\vithout havilig to ph&·sically trailsfer files by floppy diskette or some other external storage device. Atiy
cotitputer cali be configured to be a host and act as a file sen·er. In its siniplest fonii, a file sen·er tiiaj· be mi

ordilian· PC that handles reqi,ests for files alid sends theiii over the tienvork'. Zie voor de lijst niet root
ser\·ers <http://www.root-servers.org/>.

992 Short for H,perText Tratjsfer Protocol. the miderlying protocol used by the World Wide Web. HTTP
defilies hozi·messages are fortiiatted alid trmatiutted, mid what actions Web servers mid browsers should
take iti response to various confilands. For example, when wit enter a URL iii i·our brorr ser. this actuall>
setids an HTTP conmiaiid to the Web sen·er directing it to fetch and transmit the requested Web page.
The other maiti standard that controls how the World Wide Web works is HTML, which cc,vcrs how

Web pages are fomiatted atid displayed. (bron: webopedia.coni)
HTTP  (Hypertext Tratisfer ProtocoD  is  the  set of niles  for transferring files (text, graphic iniages, sound,
,·ideo, and other iiniltiniedia files) Oil the World Wide Web. As soon as a Web ilser opeils their Web
bro ·ser,  the  user  is  uidirecth·  niaking 1,Se  of HTTP.  HTTP  is  ali  application  protocol  that nuls  on  top  of
the TCP/iP sitite of protocols (the foinidatioii protocols for the Inteniet). (broii: whatis.com).

993   All conmittixications betweeti devices reclitire  that die devices agree  on  the  fomiar of the data.  The  set of

rules defitiilig a foniiat is called a protocol.  (bron: webopedia.coni).
994  A browser is :111 applicatioti progratii that provides a wa,· to look at alid interact with :111 the illfornlation on

the World Wide Web. The  ·ord "browser" seenls to have origillated prior to the Web as a geiieric teltil

for raer ilitert.xes diat let >·oii browse (navigate through and read) text files onlitie. By the miie dr first
Web broii·ser with a graphical tiser interface was ge,ierally available (Mosaic, in 1993), the ten 1 1 seemed to
apph to Web cotitent, too. Technicall,, a Web browser is a clietit progralii thatilses the Hz·perrext Tralls-
fer  Protocol  (HTTP)  to  iiiake reqziests  of Web sen·ers throlighotit  the  Ititeniet oti behalf of the broH·ser

Liser.  (broti:  whans.cotii).
R„ladpleeg ,·oor tiieer illtomiatie over webbrowsers <http://nl.wikipedia.org/,viki/Browser>.
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tiw eigen broswer invullen. Dit zlilt u nornialiter doen wailneer u precies weet 11aar welke
Iliternetpagina u  toe wilt sitrfen.  U genereert iii dergelijke  gevallen zelf een URL.  Deze
atkorting staat voor Uniform Resource Locator. Een URL kan er als volgt uitzien:
Hnp://t„i„,.,nidreys,ilits.co,11. Het eerste gedeelte van de URL geeft het toe te passeli protocol.
Het tweede gedeelte van de URL limidt de DNS iiaatii v:Iii de machine ill waarop de
pagilia opgeslageti is.
hidieli illeil het adres vall eell specifieke (sitb)pagilia ketit zal deze achter getioenid Internet-
adres geplaatst   kitillien   worden   (bv.   /nietiws).   Men   stirti dan direct   naar  de   subpagiiia  eii
slaat de lioniepage (startpagitia) over. Vaak is nieti niet beketid niet de adressen van achter-
liggende pagina's tell Stirft 111ell eerst naar de startpagina. Daar klikt men op alles wat 111en

interess:tnt vilidt en wordt inen autotiiatisch doorgeleid naar de achterliggende pagina's. Ter
illtistratie   noeni   ik   nieziwspagina   hup.//ii,i,r.iiii.iii/.   Het   kan   zijn   dat   u   deze   Internetpagina
dagelijks bekijkt voor het laatste nieuws. Achter deze hoofdpagitia schuilt eeti hoop inf-or-
inatie die u van dag tot dag witt bekijken. De volgende URL geefi eeii aardig beeld vatide
mforniatie wagniaar achter de hoofdpagitia door illij rece,iteluk gezoclit is:
littp: / /114,4,·.,1,1.,11/,wit,s/ 522302/ 10/%23Kiliderpon,o_op_compitter_,1,1,ikidger·_TO,ii,io%2;.liti,il.

ZOEKEN NAAR ONBEKENDE INTERNETPAGINA'S
Op het WWW kiumen uiteeillopende zoekinachines gebruikt wordeti 0111 de gewetiste
illfonilatie te vitiden. Door eeti zoekinachine te selecteren en vervolgens een zoektenii iii te
typeti en op de zoekknop te dnikken wordt de zoeklilaclline geactiveerd. Vervolgens ver-
schijnt er een lijst tiiet zoekrestiltaten. Via hyperlinks surf je naar de gewenste pagilia's iziet
zoekresultaten toe. Voorbeelden vati zoekniachities zijii Google.id, Alltheweb.coin. Alta-
vista.com, Wisenut.com, Vindex.111 en Lycos.111. Op gebrttikersniveati kaii eeii bepaalde
zoekactie    er als volgt uitzien:    Ht41://It'1171'·google·"//seard,7/1/=11/6,1 =lillize,1 +1,1,ikcl,1,1156,1,ct,1.    In    de
URL is terlig te lezeii dat er tijdens de http-sessie gebniik is getiiaakt vati de zoektiiachitie
Google. Bovendieti kan afgeleid wordeti dat er gezocht is naar hitizeti eli inakelaars. Het is
trouwens ook tiiogelijk dat u op cell bepaaide 110111epage gebruikt 111aakt van eeti bepaalde
zoekinachilie 0111 te zoeketi tiaar itdoniiatie achter deze hoofdpagitia.

ANDERE KARAKTEREIGENSCHAPPEN, ANDERE PRIVAC)'GEVOELIGHEID
Voor jitstitie zijii allerhande sitifgegevens iliteressant voor ititeeillopende opsporingsdoeleiti-
den. De belatigrijkste reden zal zijn dat deze itdoniiatie laet zieti met welke verbitiditigeii en
acliterliggetide  itistellitigeti,  orgatiisaties  of persotien  door een bepaalde coniputer cotitact  is
gezocht. De surt-gegevens vertelleti justitie bovendieti iets over de belatigstellitigssfeer van
bepaalde Internetgebruikers  of visitaliseren  bepaalde Inteniethandelingen  zoals  hiternetwiti-
kelen eii het doeti van online-bestellingen. Onze wetgever is van oordeel dat deze gegevens
over de belatigstellingssfeer onder de reikwijdte van het begrip verkeersgegevens zoiideti
111oeten valleti:

Ook de aanduiding  van een website  of een paging  billneti een website  kati vallen onder  het
begrip verkeersgegevens.  (,..)  Dit geefi inforniatie over de belatigstellitigisfeer van de ge-
bruiker, net zoals zijn contacten niet persollen en instanties inforniatie over hein geven. Het
betreft echter niet het kentiis tienien vali (de inhoud vali) de vertrouwelijke conwilitiicatie
vati de gebruiker.

995

995   K„,immkka, H 2001/02,28 059, tir.  3, p.7.
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Volgeiis mij zijn slechts bepaalde surf*egevens te vergelijken met de infortiiatie die VOlgt ilit
het otiderwets priliten vall telefooilnutimiers. Voor wat betreti sitrfilitorniatie gaat de verge-
lijking louter op voor start- c.q. hoofdpagitia's. Deze URL-illt-ortiiatie houdt net Als uitge-
prilite telefooilliutimiers niet nieer dan contactinforliiatie in. Door deze gegevetis op te
vorderen kali jitstitie achterlialen of.  en zo ja. tussen welke partijen geconununiceerd is, hoe
laat eli wailneer. Deze iliforniatie is gelijkwaardig aaii de inforniatie uit het opsporitigsgericlit
prillten vall telefooilillilililiers. Ill alle aildere gevalleil leggell surf egevens de persoonlijke
levetissfeer van teleco1111111uiicatiegebn,ikers nicer bloot dati telefootinunuiiers en gaat eeii
vergelukilig inet de alialoge teletoonoingevilig niet langer op. Clickgedrag gaat verder dall
belgedrag. Daarbij is het tegelijkertijd zo dat bepaalde URL's ontstaan door invoerhandelin-
gen van eitidgebruikers. Bepaalde zoekhandelingen of andersoortige handelitigen worden
weergegeveii iii URL's en vomien iii dat verbmid cotiitimnicatieve elementen waardoor de

privacygevoeligheid van deze gegevens opeens een sttik groter wordt.
Dit brengt tiiu tot de pre111isse dat de tiieeste URL's geen ditideluke pendant hebben in de
cotiventiotiele teleconmiunicatieonigeving Hierdoor kan de vraag gesteld worden of deze
gegevens op basis van de bevoegdheid tot het verzanielen van verkeersgegevens opgevraagd

111ogen worden, het opsporingsgericht tappen de ineest passeiide bevoegdheid is, of dat een
nieuwe wettelijke opvordergrond wenselijk is. Dit geldt dus vooral voor URL's niet click-
illformatie over bezochte subpagina's  of illet infoniiatie over bepaald zoekgedrag of ander-
soortige invoerliatidelitigen. Hierotider wordt deze hypothese toegeliclit.

Registratie van teletootiniminiers lapt doorschenieren illet welke personen of instalities
telefonisch contact is gezocht. En, hoewel aan telefoonnutimiers ook een bepaalde infornia-
tiewaarde kleeft, nieen ik dat deze infbrinatiewaarde norniaal gesproken geringer is dati de
itd-omiatiewaarde die voortvloeit uit surf-gedrag op het Internet. Ter illustratie het volgende
fictieve voorbeeld. Uit een geprint telefoonnumnier kaii afgeleid worden dat de heer
I<roiiipboer (lees: het aansluitnzinuner op naain van de heer Kronipboer) naar boekhandel
Gerrissen B.V. iii Anisterd:un heeft gebeld. Ook wordt duidelijk op welke dag en welk
tijdstip met dit aansluitnutiniier gebeld is en hoe lang het teletonische contact niet de boek-
handel gedmird heefi. Wat niet duidelijk wordt, is wie achter het aalisluitnunmier zit en wat
zich  achter de telefoonniniliners afgespeeld heeft.  Het is onduidelijk  of het gesprek zakeluk
ok-privE  was en  van  de inhoud weten  we  al heletilaal  niets  af

Het kan ook zijn dat de heer Kroinpboer (of ieniand met zijn pc) de boekhandel via het
Ititernet benaderd heeft. Wellicht dat de enidgebruiker de gewenste contactinforniatie

(telefoonnitinnier van het betreffende filiaal) via de startpagina van het Internet tracht te
achterhalen. Dit zou de volgende denkbeeldige URL kunnen oplevereli: hup://ti,i,1.. Gensseli-
bockc,i.iii. De infoniiatie die voorvloeit uit deze URL is vergelijkbaar met het telefoomiutii-
iiier dat voortvloeit  uit liet opsporingsgericht printen  of het vorderen van historische  muii-

mergegevens. De URL laat oils slechts eeii fractie van het Internetbezoek zien, naiiielijk het
contact tusseti de pc op tiaani van Krompboer en de coniputer niet daarop opgeslagen de
startpagilia van de Internetwinkel.
Stelt u zich vervolgetis eens voor dat de eindgebruiker (in dit geval de heer Krompboer zell)
op zoek is liaar een Engelstalig boek over prostaat kanker. Zijn vader heeti prostaatkanker en
de heer Kronipboer wil over deze ziekte en de sociale gevolgen ervan voor patient en
directe 0111geving zo veel 111ogelijk te weten konien. Van een zeer goede vriend (tevens

psycholoog) heeft hij vemomen dat Internetwinkel Barnes and Noble gezaghebbende boe-
ken over dit ondenverp iti het assortitnent heeti. Het Internetadres vati deze winkel is
Http: / /,1,1, i.lwnies.,1 i ihioble.cotit.
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De heer Krompboer besluit deze Internetwinkel te bezoeketi. Op de honiepage van de
Intenietwilikel treft de heer Kronipboer een zoektiiachitie am. Hij vult de trefwoorden
'prostate' en 'cancer' in en drukt vervolgens op de zoekknop.
Er verschijnt een lust tiiet boeken over de ziekte. Bij de zoekactie verschunt de volgende
URL in de Intertietbrowser van de heet Kronipboer: 1,"p: //scardi.li,intes,1,id,ioble.co,1,/booksc,ird,
/restilts.,tsp?WRD=prot,ite%20(,1,1(er&iserid=ox75p4O131·tiE,(ds2Pid=946. De URL laat zien dat er ge-
zoclit is ilaar boeketi eii laat via weergave van de ingevoerde tretivoorden zien naar welk
onderwerp gezoclit is. hidien de heer Krompboer vervolgens bestuit eeti bepaald boek aan
te schaffen ontstaaii er opvolgende URL's. De URL otithult nieer dati telefooilliiuiliners.
De volgende URL dietit ter illustratie vati het elektronisch Wilikelgedrag:
http://cart2.baniesmidtioble.cotii/Shop/op.asp?path-state= 1&step-ite,il.Added& UIActioti=addToCart&opt
=cons,inier&:OpCode=Add&ProdtictCode=BK&ContShopPage=%2Fbooksearch%2Fisbnlnquin.asp%3Fis
bi*63D0+46679143%26iti %3Dl&Host=search&selection=9781)446679145&ziserid=ox75p#OBki&AddT
(,Cart.x=16&AddToCart.>·=11.
Uit laatstgenoeinde URL kan af eleid worden dat er eeli bepaald boek aan de digitale win-
kelkar is toegevoegd. De URL specificeert daaniiee eeti bepaalde ilitetitie van de lieer
Kronipboer, natiielijk de wil 0111 eeti boek te kopeti.

De vrijgekoiiien iliforniatie uit de weergegeven URL's vertelt otis tiieer over de persoon-
luke belangstellingss er vati de heer Kronipboer (lees: de abotinee achter de pC illet Ititer-
netamishtitilig) dan de registratie vati vaste telefooillizinliners. Bij telefootitiiuiiiners wordt
het persootilijke interessegebied sleclits tot het niveati van het contact niet de boekwitikel
blootgelegd. Wil jtistitie nicer weten, dan zal dit doorgams niet een tap dietien te geschie-
den. URL's kitivieii ons veel nieer infoniiatie verschaffeii. Deze itioniiatie beperkt zich niet
tot inzicht  iii  Ititertietgedrag, iiiaar visiialiseert tevens coimnimicatie eli/of breligt bepaalde
activiteiten vati Ilitenietsurfers iii beeld. hidien justitie deze gegevetis verzainelt, worden
coimiizinicatiestrotiien of bepaalde en veelal speafieke belatigstellitigssfereti zichtbaar ge-
tilaakt, terwijl mar analogie van de traditionele telefoononigeving via het opsporingsgericht
printeli sleclits coitactstronien en via koppeling vati gegevens soms ook globale belangstel-
litigssferen zichtbaar getimakt niogen en kunnen worden.

011idat voor wat betrefi ons latid niet dizidelijk is met welk interceptiesysteeni en op welk
hitertietniveait Nederlatidse opsporiligsdielisten liaar Internetgegevetis zoekell, zijn ilitercep-
tiewegen niet afu,ijkende hiternetgegevetis niet uitgesloten. Het is 81 het verletigde hiervati
bijvoorbeeld zeer wel niogelijk dat justitie heletiiaal niet naar URL's op applicatieiziveau
zoekt, 111:lar jtliSt achter liet gebrttikersniveati naar bntikbare http-iiifoniiatie zoekt. Daarbij
kan gezocht wordeti tiaar de volgende surt-gegevens:
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1 TIME: 15:02:27.439225 (0.111930)

2 LINK: 00:80:19:42:21:68 -> 00:DO:58:A9:30:52 type=IP

3 IP: 207.226.3.43 -> 208.158.245.141 hlen=20 TOS=00 dgramlen=695 id=6638
4 MF/DF=0/1 frag=0 TTL=255 proto=TCP cksum=79CE

5 TCP: port 1559 -> http seq=3306680833 ack=0184661700
6 hlen=20 (data=655) UAPRSF=011000 wnd=17520 cksum=ClDE urg=0
7 DATA: GET /booksearch/results.asp?WRD=prostate+cancer&userid=4MOT3

8         F70ED HTTP/1.0.

9          Referer: http://www.bn.com/.
10 Connection: Keep-Alive.
11 User-Agent: Mozilla/4.72 (Macintosh; U; PPC).
12 Host: shop.barnesandnoble.com.
13 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg,

,

14 image/png, */*.

15 Accept-Encoding: gzip.
16 Accept-Language: en.
17 Accept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8.

18 Cookie: SITESERVER=ID=3b671bc4c04048950bc8a20a61c31d96; brow

19 serid=BITS=0&OS=4&VERSION=4%2E72&AOLVER=0&BROWSER=1; Shopper

20 Manager%2 FBNShop=SHOPPERMANAGER%2FBNSHOP=2D9DNPCEBGS92MJ1001
21 PQUW93SAR9582; userid=2NWST2ANM7; SalesURL=Rwww%2Ebn%2Ecom%2
22 F; ASPSESSIONIDQGQGQQCD=NACHKFKCMBPBEANEEODHLDAI.

(Broil: CDT.org)

Dit itigewikkelde overzicht is in priticipe niet ineer dan een URL, iiiaar dan weergegeven
iii computertaal. Deze http-gegevens bevinden zich niet op het gebruikersniveau wat voor
iedereen zichtbaar is, inaar zweven achter dit toepassingsiliveati op het elektroiusche net
rond. Uit het voorbeeld volgt dat er bu surfgedrag IP-1111111tners zichtbaar geniaakt kzinnen

worden. Dit is logisch, onidat Intenietpagina's iii computertaal niet ineer dan deciinale
tizinitners zijn. Er wordt ill HTTP geconitiiuniceerd tussen twee ofineerdere co111puters en
deze cotiiputers hebben elk een utiiek IP-adres. Dit is al eerder in dit hootilstilk gecoiista-
teel:d. De nanien iii URL's dienen slechts voor gebruiksvriendelukheid en herkenbaarheid.
Iii het voorbeeld is 207.226.3.43 een netwerkconiputer van privacyorganisatie CDT en is
208.158.245.141 het imieke nuninier van de eindbestenlinilig. hi casii is dat een webserver
verbonden niet Intemetwinkel Barnes & Noble.cotii. De inforniatie over specifiek stirtl en
zoekgedrag, is tenig te vinden in het datagedeelte van het Intenietpakkege (regel 7). Deze
itifortiiatie is equivalent aan de eerder weergegeven URL bu het zoekgedrag vai de lieer
Kro111pboer iiaar eezi Engelstalig boek over prostaat kanker.

Ik ben van tiiening dat IP-1111111111ers zonder tenighoudendheid zichtbaar geniaakt niogen
worden door jitstitie. Deze numniers betreffen louter contactinfonnatie eti zijn te vergelij-
ken niet de vaste telefooimitiniziers die ontstaan bu het opsporingsgericht printen. IP-1111111-

iners brengeii de vlucht van Internetcotimizinicatie in beeld en verschaff n infomiatie over
de frsieke begiii- en eindpittiten van elektronische conmizinicatie."6 Het wordt pas
probleiiiatisch wantieer justitie de inforniatie uit regel 7 iii volle glorie onder zich krijgt.
Deze  iliforniatie  is veel privacygevoeliger  dati  een  telefooninuillner of IP-muilliier. Jilstitie
dieiit er dan ook voor te zorgen dat er op interceptietiiveati een scheidmg aaiigebracht

99(,   Sitrt-\·oorhetachterhaleti van je eigen IP-nitninier nmar<http://\nnv.whatisim,ip.com/>.
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wordt tlissen het verzalizelen vali IP-muiliners en andersoortige Slirf- of zoekillfoniiatie.
Moclit justitie niet gelliteresseerd bkiken iii http-coiilimuiicatie weergegeveti  iii c0111pitter-
taal, inaar vooral iii URL's op gebntikersniveati, dan zal justitie niet dieper 1110geli graveli
dan hoinepages. Deze inforniatie levert iii computertaal een IP-nutiuiier. Al de atidere surf-
infortilatie is privacygevoeliger dan registratie va11 teleloonnutillners.

Ollze wetgever dient zicli op basis van het beschreveiie te buigen over de vraag op basis vati
welke bevoegdheid en/of toepassitigsvoonvaarden hij het wenselijk acht http-gegevens op
te vragen ten faveure van opsporitigsonderzoek. Het plonipverloren van toepassilig verklaren
vati bestaande bevoegdheden op nietirve teleconlillitilicatieoiligeviligen eli er vall ilitgaan
dat alle http-ittomiatie naar atialogie gelijkgescliakeld kan worden illet vaste telefooimitin-
iliers herbergt tal vali privacy- en idbakeniligsrisico's en iniskent de grote ilivloed vall tech-
tiologisclie ontwikkelitigeti.

7.4.4 E-mail

U hebt vatidaag niogelijk al diverse elektrotiische postberichten (e-inail) otitvatigen en/of
verstintrd. Oni elektronische post te bekijken liiaakt men gebmik vali een e-inail die, it (user
agent, tilail reader). Beketide    e-mail    die,its    zijn    onder    ineer   Eudora, Olitlook Express,
Microsoft Oittlook en Pegasus. Itidien u gebruik iliaakt van een gratis e-iiiail dietist zoals
Hotniail of Yalioo  dati  verschijtit  de  e-inail die,it  iii  een  webpagitia.  Ook  veel  hitertiet  Ser-
vice Providers bieden e-inail op een dergelijke wijze aan iti huti dienstenpakket. Wailneer
111en beschikt over een e-111ail die,it, dmi is nien doorgamb ill staat berichten te verstureii of
te otitvaligen. Wat nog rest, is een e-mail sen,et· (message tratisfer agetit) waarmee de e-tiiail
dic,it verbitiding zoekt.

Mailservers spelen eeti grote rol bij elektronisclie postoverdracht. Een e-tiiail die,it zal voor
de overdracht van elektronische post cotitact zoeketi tiiet een SMTP-sen,er."7 DeSMTP-
sen,er commimiceert niet de e-niail dieilt.
Het volgetide voorbeeld typcert eeti dergelijke conmititiicatie. De dimit is aatigeditid illet de
letter C, de SMTP-sen,er 11iet de letter S.

99-  Short for Siniple Mail Tratisfer Protocol, a protocol for setiditig e-niail tiiessages between servers. Most e-
mail s,·steiils that send illail over the hitemet i,se SMTP to setid messages 50311 otie sen·er to aliother; the
messages can then be retrieved with an e-nlail chetit using either POP or IMAP. (bron:
www.webopedia.£0111) Siniple Mail Trmisfr Protocol (SMTP) is the de facto stmdard for etilail traiatilis-
sioti across the Internet. SMTP is a relatively simple, text-based protocol, where one or iiiore recipietits ofa
message are specified (atid in tiiost cases verified to exist) alid then the titessage text is transferred. SMTP
uses TCP port 25. (bron : wikipedia.cotii)
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S: 220 www.example.com ESMTP Postfix

C: HELO mydomain.com

S: 250 Hello mydomain.com

C: MAIL FROM: <senderImydomain.com>
S: 250 Ok

C: RCPT TO: <friend*example.com>
S: 250 Ok

C: DATA

S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>

C: Subject: test message
C: From: senderlmydomain.com

C: To: friend:example.com
C

C: Hello,

C: This is a test.

C: Goodbye.
C: .

S: 250 Ok: queued as 12345

C: quit
S: 221 Bye

(Broit: 11'ikipe,li.1.colit)

Tijdens bovengetioeinde cotimiuilicatie tusseli einail die,it en SMTP-st·,i,er geefi de die,it het
eigen niailadres door en het elektronische postadres van de beoogde ontvanger. Ook de
body van her elektronische bericht wordt doorgegeven. De SMTP-sen,er breekt het elek-
tronische postadres vali de geadresseerde iii twee delen. Zo wordt het fictieve mailadres

deGrootHC 1/@rhello.,il door de inailserver opgedeeld in deGrootHFC en diello.,il. Vervolgens
treedt de SMTP-server in contact niet  een  DNS  (Domain Nanie Server). Daarbij wordt  het
IP-adres van de SMTP-server op het domein chello.nl opgevraagd. De DNS zal daarbij
doorgaatis  een  of nieerdere  IP-adressen  verschaffen. De SMTP-server  van de verzender  zal
nu een verbinding opbouwen met de SMTP-server van de geadresseerde. Dit gebeurt via

poort 25. De SMTP-server van de geadresseerde herkent dat deGrootHCI'geregistreerd staat
op het doniein diello.,11 en zal het bericlit accepteren. De elektronische post wisselt nu van
SMTP-server. De SMTP-server van de geadresseerde stiturt het elektronische postbericht
door naar de Post Office Protocol-server (POP) waar het bericht blijft liggen totdat de gea-
dresseerde contact legt met de POP-server. Het ophalen van tiiail gebeurt dus met het Post
OBice Protocol. Een POP-server (grote computer van eigen provider) bergt ontvatigen iiiail
vaii aboiniees op in aparte e-postvakjes. De elektronische post wordt daar bewaard totdat de
geadresseerde contact zoekt oni zijn elektronisch post op te helen. Bij dit contact tussen

POP-server en e-mail dity,t wordt de inhozid van het elektronische postvakje overgeheveld
iiaar de tiiailbox van de e-niail dinit. Deze mailbox kan op de harde schijfvati de PC van de
gebntiker staan (bijv. Oudook Express), maar kaii zich ook bevindeii op een computer van
een  webmailserver  (bijv.  Homiail ot- Yahoo).

HEADER. EN BODY
Belangrijk is te ontlioziden dat elk e-iiiailbericlit op gebnzikersniveait uit twee hoofdveldell
bestaat: header en body. Iii de header van elk bericlit treft illell adresseriligs- eii routering-
inforniatie aan. Een header is ilaar analogie het beste te vergelijkeii niet een ouderwetse
etivelop. In een header is nainelijk terug te vindeli wie de elektronische post verstiturd heeft
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en wie de geadresseerde is. Dit is doorgaans ook het geval bij een etivelop, al dient opge-
nierkt te worden dat de afzender niet altijd vernield hoeft te worden. Ook onderwerpsiti-
fortilatie treffen we doorgaans niet op een etivelop aan, terwijl eeli otidenverp nieestal wel
iii de header van eeii elektroiiiscli postberichge tenig te vilideii is. De eigenl ke c01111111111i-

catie wordt ingevoerd iti de body van elk e-niailbericlit. Een body kati naar analogie gelijk-
gesteld worden inet briell)apier ili een elivelop. Het volgende voorbeeld dimt ter illustratie:

lox
Ele Ecit Miew Insert Form# Dds Compose Meig

»                  3 F-3  8  /1 1(   EE *i*  rE- *  =     1
Tg.            |comments@learnthenet.com                                                                                                                                       

r,   11                                                          31 :
Subject:     1Your website

Hello,                                                                         =.1
I have been searching your site to find some information about MP) technology,
but there doe:nt seem to be anything Maybe you can refer me to the appropriate
page or tell me where I can find it.

Thanks

(Broii. le,inttlicitet.coi,11

Het grijze gedeelte van het weergegeven niailbericht is de header. Het witte gedeelte illet
tekst is de body c.q. conitiiunicatiegedeelte van het inailbericht. De header verschaft otiniis-
kenbaar inziclit iii de afkewikkelde telecoinliititiicatieroute. Itidieti u een niail 011tvaligeti
heeft, wilt u vanzelfspreketid weteti van wie het e-berichtje afkotiit. Dat kitilt 11 Ziell illet het
Afretiderveld. Wie het bericlit opgesteld heefi kunt u naggati 111et de Van-regel (Froni). Dit
kali, niaar hoeft tiiet. hetzelfde adres te zijn als ventield iii het afzenderveld. Wanneer 11 ee,1
111ail verstlitirt is het niet onverstandig een onderwerp iti de onderwerpsregel (Subject Litie)
van de header hi te vitllen. Het bericlit krijgt daarinee wat nicer stattis waardoor het door-
gaans sneller gelezen wordt. Iii het Cc-veld (Carboti copy) van de header kati eeii tweede
ontvanger of groep otitvaiigers opgegeveti wordeti. Het is ook niogelijk de derde regel vati
de header iti te littlell, de Bcc-regel (Blind carboti copy). In het voorbeeld is deze optie niet
weergegeven. Met de Bcc-regel kiint u derde partijeti niail stitren zonder dat de partijeti
getioetiid iii de eerste tweede velden dit weteii.

In de body kati het eiget lijke bericht ingevoerd worden. De itihoud daarvati is vrij. De
ineeste e-niail die,its verschaffen tegelijkertijd de illogelijklieid attachnietits aan het e-bericht
te koppelen ofeen bepaald bericht (via een zogeheten niailing list) gelijktijdig te verzenden.

Hoewel het gesclietste voorbeeld illitstreert hoe een e-niail er op gebruikersniveati door-
gaans uitziet, hoeft dit niet te betekenen dat opsporingsdiensten ook daadwerkelijk op liet-
zelfde niveait zillen onderscheppen. Het zoit best eens kunnen zijn dat er achter het gel)rui-
kersiliveau naar mailgegevens gezocht wordt. Net als bij het surfen is het denkbaar dat er op
verschillende niveaus door justitie 'gesniffed' wordt.  Iii conipittertaal ziet eeti elektroiiisch
postbencht er :tls volgt uit:
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1 TIME: 17:25:32.394378 (0.314456)

2 LINK: 00:80:19:42:21:68 -> 00:DO:58:A9:30:52 type=IP

3 IP: 207.226.3.43 -> 216.32.69.186.25 hlen=20 TOS=00 dgramlen=472 id=3DC2

4 MF/DF=0/1 frag=0 TTL=255 proto=TCP cksum=4B75
5 TCP: port 2064 -> smtp seq=0122753662 ack=4082691367
6         hlen=20 (data=432) UAPRSF=011000 wnd=17520 cksum=C20C urg=0
7 DATA: x-Sender: aaron:mail.cdtmail.org.
8         Message-Id: <p0432041ab59e704b5ca9.[207.226.3.43]>.

9 Date Fri, 21 Jul 2000 17:27:27 -0400.
10 To: paul.tayloramail.house.gov.

11 From: Alan Davidson <abdicdt.org>.

12 Subject: Thanks for your help.
13 Content-Type: text/plain; charset="us-ascii" ; format="flowe

14 d".

15

16        Paul,.
17

18 Thanks for your help in locating a projector for Monday's he

19 aring.  I .
20 will be forwarding my testimony shortly..
21                                                                     '
22 Alan Davidson.

23        ..                                                                   ·,

(Brat: CDT.org)

Ondanks het verschil in vomigeving bestaan er geen wezenlijke verscliillen niet de opboliw
van een e-iiiail bericht op gel,ruikersniveau. Zo kimt u nog steeds afteiden wie de coinniu-
nicerende partijeti zijn. Ook het ondenverp vati het elektronisch postbericht kaii uit de
gegevens afgeleid wordeii. Bovetidien treft u een afzonderlijk conimunicatiegedeelte aaii.
Dit gedeelte is met een witregel gescheiden van de routerings- en ondenverpitdomiatie.998

Het grote verschil is dat deze weergave minder klantvrietidelijk is. Technisch onderzoek zal
overigens  uit nioeten  niake11 of headergegevens gescheideti kumien worden van bodygege-
vells. Dit geldt dits zowel voor interceptie op gebruikersniveau als dagrachter.

Stel int dat teclitiische scheidilig 1110gelijk is, hoe zit het dan met de regel waariti het onder-
werp ingevuld kan worden? Deze bevindt zich ontiiiskenbaar iii de header van elk wille-
keurig e-iiiail bericlit. Degene die eeti elektrotiisch bericht opstelt, kan ervoor opteren een
onderwerp  26111  zijii of liaar bericlit te koppelen.  Detik onder andere  aan de volgende on-
derwerpregel: a preken 0111 twee uur bij restaurant Eetwel! De itihotid van de onderwerps-

regel wordt bepaald door de eindgebruikers. Daanziee lioudt de onderwerpsregel zoiineklaar
eeti  conimunicatief elenient iii.  Meestal zal de  i ifortiiatie opgenometi  in dit veld  inforniatie
over de coiminitiicatie itit de body zijii, tiiaar het is zeer wel mogelijk dat er geen inf-omiatie
iii de body vati het e-mail bericlit opgetionien wordt. Iii dat geval kan het ondenverp zelfs
de eigen]ijke coiillimnicatie vornien. Deze infonnatie is naar analogie het beste te vergelij-
keii itiet de telefonische illededeling dat een ahpraak 0111 twee litir bij restauralit Eetwel
plaatsviti(it. Wil jiistitie achter deze itifortiiatie iii de conventionele telefoononigeving ach-

998  Zie O.S. Kerr, 'Iliternet Sun·eillatice Law after the USA Patriot Act: The Big Brother that istit'. Non/niest-
ent Uitiersity Lm' Repiete, 2003,97 Nw. U. L. Rev. 607.
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terlialen, dali zal er getapt dietien te wordeii. De ii#ortiiatie hi het onderwerpsveld kent
daarniee geen ditidelijke pendant iii de traditionele offlitle-onigevilig. Ill de conventionele
telecoiinnunicatieonigevilig werd (eli wordt) de inhotid van verkeersgegevens niet bepaald
door de gedachtespinsels van de gebntikers zelf, niaar hoogilit door het telecotimiunicatie-
gedrag van de eitidgebntikers.w' Hier is dat dits niet het geval. Het is 2212 de gebruikers vrij
oni iii te vzillen wat zij Wille,1, 1llitS het qua grootte in het invoerveld past. Dit iiiaakt een
onderwerpsveld een uiteniiate privacygevoelig veld iii de header vati eeii elektroizisch post-
bericht. Deze gevoelige infonilatie vertoont eigenschappen van conltininicatie eli kan illoei-
lijk qi,a beschenningsniveau op 6611 lijii gezet worden nlet verkeersgegevens.

Los v:Iii de problematiek rondoni de otiderwerpsregel, is het voor inij nog altijd niet duide-
lijk  of de scheiditigslijn  ttissen  inhoudgegevens  en  verkeersgegevens  bij e-mail helder  is.  Uit
de voorbeelden volgt uitsluitend dat inhoud en verkeersgegevens door een witregel ok-aparte
velden vati elkaar gescheiden zijn. Zoals opgeitierkt is het voor de beantwoorditig van de
vraag of we  te niaken hebbeti  met  gegevens  equivalent aan  telefooillizinmiers  iii  de  convell-
tiotiele onigevilig belatigrijk na te gaati ofjitstitie bepaalde Ititenietgegevens vati elkaar tedi-
nisch-itihoudelijk kan sclieiden.

7.5    De ultieme packetsniffer

7.5.1    Interceptie in Nederland

Paul Wouters, iliitiatiefiieiner van het Internettortim Opentap.org, vond het geen goede
ontwikkeling dat er geeii o ]iciele brontien beschikbaar zijn over hoe er in Nederlatid alge-
tapt wordt. Wouters legde de hand op geheiine tapspecificaties (TIIT) uit 2002 eii zette deze
als pdf op zijn website. De TIIT-specificaties  zijii afkoinstig van  het Nederlands  Forensisch
Institlilit, onderdeel van  het niinisterie van Justitie.  Via zijii website probeerde Paul Wo„ters
om tot open source software te konien en een discitssie rondom aftapbaarheid van het hiter-
net te starteti. Het project is gestraiid doordat er te weinig sponsoritig plaptsvotid en ver-
scllilleiide tapleveranciers niet 111ee wilde werken aati het prijzenswaardige initiatief. De
hiterlietsite bestaat gelitkkig nog altijd en bevat diverse brtiikbare broimen over het opspo-
ritigsgericht aftappen iii Nederlmid.

De TIIT-specificaties laten helaas niet zien op welke wijze er af etapt wordt ofhoe bepaalde
gegevetis geatialyseerd worden door justitie. Het zijn met nanie teclmische specificaties die
toezien op de wijze waarop teleconlinitnicatieaatibieders bepaalde tapgegevens en verkeers-
gegevens dienen door te sluizen naar de acliterliggende tapkaliiers vati jitstitie. Deze weg
tussen provider en justitie wordt doorgaans aatigeduid niet de tenii Handover Interface. 1000

Het THT-rapport bevat geen specificaties  over het opsporingsgericht  afiappen  of het verza-
melen van verkeersgegevens zelf. Daannee blijft het ititerceptieniveati voor een belaiigrijk

999  De persoonlijke contnizinicatiekeitze eti het conmituitcatiegedrag vmi eeti eitidgebruiker bepaleti de soort
en inhoud van verkeersgege\·ens. Besluit ienimid A. Janzzi int Eitidlioven te bellen, dan zal door de eitidge-
bruiker een relefoonnuninier gekozen worden (040213****). Ami dit nunmier kleeft in zijn geheel geeti
conuiR,nicatief element.  Verkeersgegevens  i·loeieti dits uitsluitend \·oort uit her belgedrag vati de heller eii
zijn Li het \·erlengde hien·mi aan veratideritig otiderhevig. De beller heefi aaii de andere katit geen cotitrole
over de inteindeluke uihoud van de verkeersgegeve,is. De beller kan de gegevens over zijii belgedrag tiiet
eigetihandig wijzigen, hoogitit bettivloeden door zijn belgedrag

10(.Ki Zie ui Europees rerbatid ETSI TS 101 671 V2.7.1 (2003-1}9), Teleconmnmicatioils security; Lawfitl
hiterception (LI).Handover interface for the lawfill Biterceptioti of teleconmninicatioils traffic. Refer-
ence:RTS/Ll-(10(107.

404



7. AANPASAIN(; STRAFVC)RDER.LUK ONDERZ<)EK TELE(:()1 11 1UNIC'ATIE?

deel onderbelicht. Tocli heeft het rapport een ineerwaarde. Zo blijkt op welke elektrotiische
nialiier opgevaligeii gegevens door hiteniet Service Providers ter beschikkitig gesteld wor-
deti aan justitie, welke systeiiien daarvoor gebnzikt worden en hoe er tlissell providers eti
jlistitie tell belioeve van gegeveiisoverdracht gecoiminuiiceerd wordt. Uit het rapport volgt
dat  rechterlijke   tapbeveleii  via   de  zogeheten   Handover  Interface   1   (HI 1) elektro11isch  ver-
zoiideti wordeti vati jitstitie naar provider.  Ook een evetititele verletigitig of beeitidiguig vaii
eeti geplaatste tap wordt middels dit katiaal ketibaar geniaakt. Via de Handover Interface 2
(HI2) worden gegevells over telecoillillitilicatie doorgestlizird tiaar jitstitie. hi het rapport
worden deze gegeveiis aaiigeduid  illet de terni Interception  Related  Infommtion  (IRI),  inaar
het zijii iii essentie gewoon verkeersgegevens. Middels de Handover Interface 3 (HI3) wor-
deti de aftapgegevetis elektronisch doorgegevens aan jitstitie. Deze gegevens worden aatige-
ditid  als CC (Content of Conliminication).  In het rapport is tenig te lezezi dat de verschil-
lende gegevetis ook gebimdeld kuillien worden en dat voor wat betreft het doorgeveii vati
Iiitenietgegevens wordt aanbevoleti verkeersgegevelis en inhotidgegevens via een kaliaal ter
beschikking te stellen 2211 justitie. Dit wordt verder 11iet toegelicht. Wat tevens uit de TIIT-
specificaties volgt zijii de eetiliedeti noodzakelijk voor het doorgeveii vati tapgegevetis. Zo
zijn er am de kant van de providers twee eenheden tertig te vinden, nainelijk Sl ell S2.
Voor wat betreft het verzanielen vati Internetgegevens vortiit Sl een packetstiiffer of een
interceptiefulictie iii eeti mailserver.'"1 Vanzelhprekend wordt hier gezien de doelstelling
vati het rapport verder geen aailditcht aati besteed, tiiaar het illag ditidelijk zijn dat deze en-
titeit het stukje hardware vomit waaniiee het technisch opvangen van Internetgegeveiis

gerealiseerd wordt. S2 vornit de entiteit waaniiee de opgevangen gegevens doorgegeveti
wordeti aan justitie. S2 zet een verbinding op inet de achterliggende tapkaniers.  Tapkaniers
wordeii iii het rapport aangeduid met de tenn LEMF. Dit staat voor Law Enforcetiient
Monitoring Facility. In de tapkaniers vatijustitie zijn twee LEMF-eenhedeti gepositioneerd.
Ten eerste is er de Tl terug te vitiden. Deze entiteit accepteert en verzanielt de gegevens

afkoinstig van S2. Vervolgens dient T2 voor de opslag van geaccepteerde en Ontvatigell
tapgegevens. Het rapport gaat vooniatnelijk iii op de wijze waarop het tratisport van Inter-
netgegevens beveiligd c.q. versleuteld dient te worden. Er zijn hmiiddels tapleveraticiers die
volgens dit niodel tapinaterialen kiintieti levereii:mil Uit de specificaties volgt zoals opge-
iiierkt helaas iliet Op welke wijze hiternetgegevetis op het Internet techliisch opgevaligen
worden. Ook verd,lidelijkt het rapport niet welke partijen bij het interceptieproces betrok-
keti zijn en iii welke mate. Het rapport laat uitsluitend doorschenieren dat interceptie niet
de itizet vaii een packetsniffer gerealiseerd wordt en hoe het doorgeefproces vaii technisch
opgevaligen Intenietgegevens verloopt. Wie deze iliterceptiefiinctie(s) ontwikkeld heeft en
wie het interceptieproces als zodanig controleert, wordt niet duidelijk uit de TIIT-specifica-
ties.

Op de Internetpagina van het Agetitscliap Teleconiniunicatie is terlig te lezen uit welke
schakels het aftapproces bestagit. Hierotider is het aftapschenia zo veel niogelijk ongewijzigd
weergegeven:

1'0,1 <Http://„·ww.opentap.org/doattijetits/TIIT-5·1.11.{).pdf>. p. 10.
1./2 <Http://www.Lawlillinterception.coni/>.
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Op de Internetsite van het Agentscliap is bovendien tellig te lezen dat er twee voorgeschre-
ven protocollen zijn 0111 de afketapte telecotilintinicatie bij de behoeftesteller (lees: justitie) af
te leveren. Het Transport of Intercepted IP Traffic, ofwel het TIIT-protocol, is in gebmik
bU liet tappen van pakketgeschakelde teleconimunicatie en is dus van belang voor het Ititer-
net. Voor het opsporingsgericht aftappen van ciratitgeschakelde teleconlinunicatie, zoals

telefonie, wordt gebruik geniaakt van het European Teleconiliiunications Standards Institute
versie Nederlatid, ofwel het ETSI-NL protocol. Als we het over 'lawful interception' iii de
conventionele teleconitnunicatieoingeving hebben, is klaarblijkelijk de Europese context
van belang. Het lijkt erop dat onze overheid voor wat betreft het technisch opvaligen van
illhoudgegevens op het Internet iliet de Europese, niaar haar eigen TIIT-route vaart:003 Een
teleconlmunicatieaanbieder moet tot slot adininistratief aan kunnen tonen dat iii zijii net-
werk of dienst gel)ruik  wordt  geniaakt  van  de standaardprotocollen ETSI-NL  of TIIT.  Een
aanbieder dient zijii apparatitur te laten testen bij de LIO (Landelijke Interceptie Organisa-
tie). Op deze wijze kan worden nagegaan of de bedrij apparatitur compatible is illet de
iliterceptieapparatitur van jitstitie.

Otiidat er in otis laid op het inonient van schrijven geen opeiibare bronnen bestaan over de
WU ze waarop Internetgegevens verzatiield worden, zal het vizier voor w;it betreft het verza-
tiielen vali hiternetgegevens gericht worde11 op het Alnerikaanse snifiersysteetii DCS1000.
Genoeind sniffersysteein staat beter bekend onder de naani Carnivore. Het is wellicht wat
hypothetiscli, inaar ik vermoed dat de Nederlandse overheid in de nabije toekonist ook illet
een vergelijkbaar nionitoritigssysteeiii zal kuntien gaan werketi. Drie scenario's zijn hierbij
denkbaar. Als eerste kan gedacht worden am een justitieel sniffersysteeni zoals de Anierika-
tien dat op dit moment hebben. Het systeem is door of in opdracht van de overheid ont-
wikkeld en wordt volledig beheerd door de speciaal opgeleide opsporingsagenten. Justitie
installeert  op het netwerk  of de dienst  van  een  telecotimiunicatieaanbieder haar eigen sniffer
en gaat vervolgens aan de slag. In deze variant zijn de entiteiten zoals genoenid in de TIIT-
specificaties afkoinstig van justitie en wordt het interceptieproces volledig beheerd door
opsporingsdiensten. De providers dieneti louter te zorgen voor technische inphigbaarheid.
Daartoe zijn zij overigetis op basis vali artikel 13.1 Tw ook wettelijk verplicht. Ten tweede
kan gedacht worden ami de inzet van conlinerciele packetsniffers. Deze filtersystemen wor-
den ontwikkeld op de vrije 111arkt en ki,mien in prilicipe door eeii ieder amgescliaft wor-
den. Ook in dit geval beheren opsporingsdiensten wederoni het gehele interceptieproces.
Tot slot kan gedacht worden ami een derde variant. Bij gebreke aan een justitieel sniffersys-
teeni kuntlen teleconmiunicatieaanbieders 111Ogelijkerwijs ook hun eigen sniffersystelllell
inzetten oni gegevens ter beschikking te stellen aan justitie. Net :tls printapparaten hebben
packetsniffers bedrijfsniatige fiuicties. Jitstitie zou dus kulmen profitereii van de aanwezigheid

van deze bedrijfsinatige sniffers. Het konit mij in dergelijke situaties voor dat justitie geen
controle nicer heeft over het interceptieproces, maar wel aan providers de opdracht kati
verstrekken het systeem zodatiig te configrireren dat er conforni een af*egeveti rechterlijke

HEd Eilropese standaardeti betrefi-ende interceptie van intenierverkeer zijn tertig te vindeti op de weI)site vati
ETSI. De volgende ETSI-standaarden en -rapporten wil it: niet onventield laten: ETSI TR 101 944
V 1.1.1  (2001-05)  Teleconummications  security;  Lawfiti  hiterception  (LI);  Issues  on  IP  Interception.  ETSI
TS  102  232 Vl.3.1 (2004-10)  Lawfiil  Interception (LD: Handover specification  for IP deliven·.  ETS1  TS
102  233  V 1.2.1    (2004-05)   Lawkil  Ititerceptioti   (LD;   Service  specific   details   for  E-mail  services.   ETSI  TS
102  234 V 1.2.1   (2004-10)  Lawfill  Interceptioti  (LD,Senice-specific  details  for hitemet access services.  ETSI

ES   201    158  V 1.2.1   (2002-04)  Telecointinuikatiotis  seatrity; Lawful Interception (LI); Requirements   for
network  flinctiotis.  ETSI  TS  101  331  V 1.1.1  (2001-08)  Teleconmiunicatiotis security;  Lawfi11  Interception
(LI); Requiretiients of Law Ellforcenient Ageticies. ETSI TS 101 671 V2.11.1 (2004.-11) Lawfi,1 hitercep-
tion (LD; Handor·er iliterface for the lawful ititerceptioti of telecomminlicatioils Maffic.
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niachtiging of vordering van de behatidelend oEcier van justitie gesniffed wordt. Medewer-
kers  van  teleconmiunicatienetwerken of -diensten zzillen in dergelijke gevallen  de  gewenste
gegevens voor opsporingsdoeleinden uitfilteren en doorsturen naar de tapkainers van jitstitie.

Het technisch opvangen en doorsturen van bepaalde Internetgegevens naar de tapkaniers
van justitie gebelirt dus altijd met zogelieten packetsniffers. Deze paragraaf laat aan  de  hatid
van een korte beschrijving van het Ainerikaanse Carnivoresysteem zieti wat een packetsnif-
fer is, hoe een dergeluk systeeni doorgaans werkt en wat de gevaren vali dergelijke systellien
voor de privacy vati onschuldige Internetgebntikers kuntien zijn en wat voor andere risico's
zich bu de inzet van dergelijke interceptiemiddelen kiultien voordoen. De volgende tref-
fende passage over de 1110gelijke gevaren van een snifiersysteeni wil ik iliet otiopgeiiierkt
voorbij laten gaan:

Iii the case of hiteniet surveillance (...) the \\'a\' that the technolog>· „orks 11iandates that
the default „ill be the 1110St invasive search possible, and that advanced technology is
needed  to  mininiize  the  im·asion of privacy. The technology pronipts  the  need for.i filter
to  reduce  the  invasion of privacy. For exaniple,  a  systeni  adiiiinistrator  (or  a  twelve  year
old computer hacker) can easily monitor 211 infoniiation flowing through a particrilar
point in a network by writing a siniple progratii. The progratii siniply instnicts the co111-
puter to record  211  of the traffic  flor,ing  through  that  computer: it creates a packet snifTer
atid  sets  it to sniff all  of the traffc.  The  system  adniinistrator (or hacker) can later convert
the  recorded  digits into  text and  look  through the entire  \\orld  of tric  that flo,r·ed  over
the network. The real technological challenge is devising a tool that acts as ati effective
filter, and isolates and records only the exact packets that a court order allows, rather than
a tool that collects ever>thing and requires stibsequent rerie\, b>· a huniati beiiig. In coii-
trast  to the physical   ·orld,  total  sun'eillance of tra c  to a point on the Internet is siniple,

1004
but narrow and liniited surveillance requires advanced filtering.

7.5.2    Wat is en wat doet Carnivore?

Het benichte packetsniffersysteem Carnivore wordt door de FBI sinds etikelejareii toegepast
en is onlangs met de inwerkingtreding van de Patriot Act van eeii legitienie basis voorzien.
Caniivore is een Internet-stiifiersysteeni van de Ainerikaanse opsporingsatitoriteiten. Er
bestaan ligast Carnivore ook cointiierciele sniffers. Voorbeelden zijn Etherpeek, Etherdetect
eli Microsoft Network Monitor. Deze systenien laten echter geen beperkte zoekopdrachten
toe en filtereii iIi de regel gehele datastronien uit. De systemen kilnlien doorgaans wel zoe-
ken op bepaalde accountlianien, niaar kinitien daarbintien niet op zoek gaati naar bepaalde
steekwoorden. Het filterresultiiat vati deze sniersystemen is veelal met in overeetistetilining
niet de privacyregels waaraan Atiierikaanse opsporingsdiensten zich dienen te houden. Ze
zijn echter wel geschikt voor bedrijfiniatig gebmik. 0171dat de conmierciele sniffers niet
voldoen aan wettelijke privacyeisen en bovendien veel netwerkbeheerders helernaal geen
sniffers op him eigen netwerk geinstalleerd hebben, is de FBI op zoek gegaan tiaar een eigeii
sniffersysteeni dat overal en te allen tijde inzetb:tar is en slechts 'naar dat vlees hapt' wat oii-
der een rechterlijk bevel valt. hi het Carnivore-systeeni is de oplossing gevonden. Echter, de
laatste tijd zun er in toenemende illate geluiden te horen dat de FBI ook gebruik 111aakt van
comiiierciele sniffers. Reden hiervoor zouden de veel lagere kosten zijn en het kit dat de

11-1(14 Kerr 2.003.
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tiieuwste cotilliierci6le sniffers de laatste tijd privacybewlister geworden zijn. 1005 De FBI

oinsclirijft het eigen sniffersysteetii als volgt:

Carnivore is a ven· specialized nen,·ork analyzer or "sniffer" zz·hich runs as ati application
prograin  on a  nortiial  persotial  conipziter utider  the  Microsoft  Windows  operating systeni.
It  works  by  "snifing- the proper portions  of nenr ork packets and copring and storing
only those packets which niatch a finely defined filter set progratimied in confortiiity,rith
the court order. This filter set can be extretiiel\· cotiiplex, and this provides the FBI with
an ability to collect transmissions which coiiiply  ·ith peti register court orders, trap &
trace court orders, Title III interception orders, etc. It is iniportant to distinguish now
rr·hat  is  meant by "sni6ng."  The  problem of discriminating bet\veen itsers'  messages  on
the Internet is a coinplex one. Ho„·ever, this is exactly what Carnivore does. It does
NOT search through the contents ofer·en· niessage and ColleCt those that contain certain
key words like "boiiib" or "drugs." It selects niessages based on criteria expresslb set out
iii the court order, for exaliiple, messages transniitted to or fr0111 a particular accoutit or to
or froma particular user.  If the device is placed at some point on the new·ork  „ here  it
cannot discrinlinate niessages as set out in the court order, it siniply lets all such niessages
pass by unrecorded. 1006

Carnivore is de sofiware geinstalleerd op de collectieconiputer van de FBI. Het computer-
progralimia zorgt voor de filtering, isolering, onttrekking en bewaring van IP-pakkeges. Het
progratimia 'hapt' volgens de federate opsporingsautoriteit alleen naar vlees vernield in een
rechterlijk bevel. Zo dadelijk wordt nagegaan ofdit inderdaad zo is, ofdat we liier te 111aken

hebben 11iet een vleesetend beest dat alles op zijn pad verslindt. Op deze plaats wordt kort
stilgestaan bij de opbouw van het verzatnelsysteein. De FBI collectiecomputer wordt ge-
koppeld aan het netwerk van een Internetaanbieder. Deze computer is niet ineer dan een
kraclitige Pentium coniputer, met daarop geinstalleerd het Microsoft NT operating systeni
en de software van de packetsniffer.1007 Er wordt door justitie met medewerking van de
netwerkbeheerder een access poi,it geidentificeerd waarna een o, te-ivay tap op het openbare
netwerk aingesloten wordt. De tap is in wezeti em ontvaliger en zendt geen signalen uit.
Op deze iiianier wordt voorkonien  dat  er inforliiatie  uit  of opgevatigen  door het  Carnivo-
resysteein zichtbaar wordt voor aiidere hiternetgebruikers.
Naast de collectiecoinputer is er een cotitrolecoinputer. Deze coniputer bevindt zich in de
achterliggende tapkanier van justitie en sta;it in beveiligde verbinding illet de collectiec0111-

puter. Speciaal opgeleide FBI agenten kuntien in de controle computer filterconlinando's
invoeren die overeenstelilnlell 111et de afgegeven rechterlijke tiiachtigilig. De software op
deze computer heet Packeteer en Coohniner. Het programme Packeteer zorg ervoor dat
pakketjes die bij elkatar horen (sessie) wederoin saniengevoegd worden. Het progralmna
heeft een defragmenteerfunctie. Het computerprogratilma Coohniner analyseert de ver-
schillende pakketjes en herleidt de pakketjes tot zitivolle data. 1008

1(1(15
1,lein .

10(0 <Http://www.cdt.org/securin·/canii,·ore/000724kerr.haii>.
1(1()-7 Zie ook A.E. Orr, 'Marking Caniivore's Territory: Rethinking Pen Registers on the Internet', Alid'walt

Tcli·co,ittimiticatio,is mid Tedniole:y Liti, Ret,itiv, 2001-2002.8 Mich. Telecomni. & Tech. L. Rev. 219,
te,·ens raadpleegbaar op http://www.iiittlr.org/voleight/orr.pdf

1008<Http://www.zinc.edu/courses/pre2000£111/law3570/cyberprojects/springO1/Carnivore/What_is_Caridi·o
re.hm#TOP>.
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7.5.3 Justitiale dwaling bij verkeerde configuratie 1009

Op 8 december 2000 presenteerde IIT Research Instinite iii sainenwerkitig illet Illitiois
Institute of Technology Chicago-Kent College of Law een uitvoerige evaluatie van het
packetstiifiersysteeni Carnivore. Hoewel de evalitatie in opdraclit van Justitie verricht is,
geeft het een aardig beeld van de werkitig van het justitible snifferprogratimia. Het onder-
zoeksinstittiut opent de evalitatie 111et de volgende onischrijving van Carnivore:

Carnirore is a software-based tool used to examine all hiternet Protocol (IP) packets on
an Ethernet and record only those packets or packet segnients that tiieet ven· specific
parameters.  (. ..) When placed at ati  ISP, the collection conipitter receir es all packets on
the Ethernet segliient to which it is coiriected and records packets or packet segliients
that niatch Canlivore filter settings. The one-way tap etisures that Carnivore cannot
tratistiiit  data  on  the  tien,·ork  ( . . . )

101()

Carnivore analyseert dits zo te zien alle datastromen die de getiistalleerde lietwerktap passe-
ren. Aan de atidere kant slaat het stiiffersysteein intbniiatie van onschuldige iletwerkgebrui-
kers niet op en ook niet de data van een bepaalde verdachte wat niet iii overeelistetilliling is
illet de fennell itit een specifieke recliterlijke tilachtiging. Het lijkt er echter op dat deze
sterke schakel gelijk ook een extreeni zwakke schakel is. Packet sniffers zijii ilanielijk op
geen enkele nianier te vergelijken niet prititapparaten uit de ouderwetse analoge telefoon-
onieving (pen registers, trap and trace device). Printapparaten zijn zelfreguleretid en kunnen
nooit de inhoud vati telefonische bericliten achterhalen. Packetsnders zun verre van zelfre-
glilereiid. Opsporitigsanibtenareti en iletwerkbeheerders dietien packetsnif:Fers ililiners te
coilfigtirereii alvoretis bepaalde gegevetis op het net gestiift wordeti. Deze halidniatige confi-
gitratie dient iii overeensteiillizing te zuii liiet het bepaplde iii een rechterlijke inachtiging
De volgende passage itit de evaliiatie is daarbij veelzeggend:

Carilivore accepts packets unless the>· are rejected by the filter. Proper operatioii relies on
the  abilit>·  of the  operator  to  coilfiglire the filter correctly and  fully.  With  the default set-
tings, no packets are accepted. Ho\ erer,  it- a single radio button  is  selected to place  the
soft\rare in full niode collection for transniission control protocol (TCP) tra c, then all
TCP traffic is collected. As niore filters are selected and cotifigitred, the roluiiie ot-collec-
tion is reduced. ""

Prilitapparaten kiinnen nooit en te nnimier de inhotid van een telefoongesprek achterhalen,
zelE niet waimeer er fimdanientele instellingsfouten door personen geiiiaakt zijii. Bij print-
apparaten bestaat er bugevolg geen potentiele bedreiging van ieniands gerechtvaardigde
privacyvenvachtingen ten aanzien van inhoudgegevens. Dit is wel het geval bij packetstiif-
fers. Carnivore is oiitworpen om - indien gewenst - ook inhoudgegevens te onderscheppen
iii eeti pakketgeschakelde oingeving zoals het Internet. De configitratie door personen achter
Canlivore bepaalt dus uiteindelijk welke gegevens daadwerkelijk onderschept worden. Het
zoit  wel tens  zo lainneti zijn dat door verkeer(ie keuzes of instellitigen gegevens verzanield
worden die tliet overeenstenlmen tllet de af egeven recliterlijke tnachtiging. Daarniee be-

'INA Voor de totsculdkonling vall deze deelparagraaf is in het buzonder gebrl,ik geniankt vati het 11TRI-rapport
bulepe,ide,it Ted,itioil Ret,imp €fthe Cintiture Syste,it, Fi,wi Repon, 8 December 2000.

Dit rapport is raadpleegbaar op <http://www.usdoj.gov/jmd/publications/canur_final.pdf>.
1( 1(J

11TRI 2000, p. 11
1"11  lITR.12000. p.  16.
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staat er ill vergelijking met het verzaineleti vati otilitie-verkeersgegevens eeti grotere katis op

justitiele dwalitig.

Digitale pakkeges worden door het sniffersysteeiii verzaiiield op IP-adres, protocol (buv.
TCP), text, port ofe-mail adres. Hieronder is het configuratieschertii van Carnivore weer-
gegeven:
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(Brent: IITRI)

Indien de filteropties niet geactiveerd zijn, worden alle pakkeges die de filters passeren opge-
vangen, ongeacht het IP-adres van de pakketjes. Hierin schuilt het grote gevaar van een
packetsniffer. 017idat er in tegenstelling tot prilitapparaten iii de telefootioingevilig iliet Op
bepaalde lijnen c.q. verbindingen geinonitord wordt, bestaat de kans dat bij verkeerde confi-

guratie veel nicer verzaineld wordt dan ooit het gevalhad kutitien zijn bij het otiderzoek
van vaste telefoonliumniers met printapparateli. Het gaat dan niet alleen 0111 het gevaar dat
er bu verkeerde instellingen naast de beoogde verkeersgegevens ook itilioudgegeveiis opge-

vailgen kunnen worden. Het is namelijk ook niogelijk dat er bij onjuiste configuratie veel
ilieer verkeersgegevens opgevatigen warden dati op basis vall een rechterlijke inachtiging
geoorloofd zoit zijn. Het volgende voorbeeld dient ter illustratie van dit gevaar:

Carnivore can filter SMTP or POP3 traEc based upon the e-111411 address. The proper
mode must be selected and the e-mail address to be collected illust be entered.  If SMTP
or POP3 ports are selected and no e-niail address is selected, Carnivore collects all packets
for those ports.  (. . .)  If SMTP or  POP collection  is specified without providing an  IP  ad-
dress (either fixed or d,·namic),  all  e-niail  niessages  that  match  the  user nanies specified  are

collected regardless of IP address. 1012

Met een packetsniffer wordt er opgespoord iii een netwerk eii worden er filters geplaatst om
bepaalde gegevelis itit te filteren die deze filters passeren. 0111 dit te kinitieti, worden alle

digitale pakkeges die zich in de biturt van de filter bevinden gescreend. De pakkeges die
voldoen vati bepaalde filtercriteria worden kort tegeiigehouden en vervolgens gekopieerd

1012 IKTRI 2000, p. 48-49.
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door de sniffer. Er dient elke keer conforni een afgegeven recliterlijke machtiging een ketize
geliiaakt te worden welke pakketjes bitmengehaald  dienen te worden. Bij verkeerde of on-
volledige configuratie of bij startconfiguratie (default settings) worden verkeerde pakkeges en
pakketjes vati vele onschuldige passanten uitgefilterd. Deze passanten hoeveii op geen enkele
wijze een litlk te hebben met de persoon die object van het teleconnimizicatieonderzoek is,
niaar lievitideti zich slechts op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd.

De vraag luidt  of deze constatering tot ophoging  v:Iii de wetteluke drempels bu het verza-
nieleii van verkeersgegevens op het Internet dient te leiden. Naar mijii oordeel is de toege-
nonien kans op jitstitiele dwaling en het feit dat alle pakkeges in de binm van een filter ge-
screend worden niet voldoende oni verkeersgegevetis op het Internet anders te gaan bena-
deren dan de traditionele offline-verkeersgegevens. Wel dient het interceptieniveati anders
benaderd te worden en dienen er afdoende maatregelen getioinen te worden otii opge-
nierkte interceptierisico's zoveel 1170gelijk iii te dalilinen.
Otiidat een packetsniffer een tapaclitig systeetii is dat door opsporingsdiensteii beheerd
wordt, kan in de context vali het verzanielen van verkeersgegevens niet laliger gesprokeii
worden van een illiclitingenplicht van teleconiniunicatieaanbieders. Vroeger ware11 techni-
sche  niedewerkers  van  een  telefoonbedrijf noodzakehjk  voor  het  verzainelen vali verkeers-
gegevens. Justine lioefde louter af te  wacliteii en kreeg meestal op schrift  de gewenste  ver-
keersgegeveiis.  hi het geval van eeii Carnivoreachtig systeein of de inzet van colimierciele
snifiers gaat het 0111 geavanceerde verz:uiielsysteinen die geheel atitoniatisch en niet tilitii-
inale msseilkonist van teleconuinitiicatieaatibieders bepaalde doelgegevens uit lietwerkeli
plukken. Netwerkaanbieders wordeti steeds minder betrokken bij het verzainelproces. Het
zijn de opsporitigsambtenaren die op het netwerk ilipluggen en de gewenste gegevens ilit
het netwerk vissen. Daarbij kuillie11 ze geassisteerd worden door tecluiische 111edewerkers

van  de  Ilitertietaanbieders. Jitstitie neenit vatiat dat nionient definitiet het roer over eii be-
heert het interceptie- c.q. configuratieproces. Voor wat betreft het verzaliielen van Inter-
netgegeveils wordt een collectieconiptiter iii het geboilw vati de iletwerkbelieerder ge-
plaatst.  Dit  is  een  Penti11111  coniptiter  zonder  toetsetibord  of beeldschenii,  maar niet verwij-
derbare Jaz drive: '13   Deze filterconipitter staat   iii   verbiliding   niet   een   controleconiptiter
welke gesittieerd  is in de tapkalners van jitstitie.  Daar wordt niwe data omgetoverd tot zill-
volle data en worden, vooratipatide aan het filterproces, filtercotiunatido's iligevoerd. Tele-
conitiitinicatieaanbieders weten doorgaans niet welke gegevens uitgefilterd wordeli eli welke
gegevens doorgestiturd worden imar jitstitie, al hebbeti ze het doorgeef roces cotifortii de
TIIT-specificaties am de andere kant wel teclmisch gerealiseerd.

Meii kan stellen, dat onder invloed van de gewijzigde teleconitiizinicatieonigeving en tech-
nologische vooruitgang de inlichtingenplicht voor teleconwiwiicatieaatibieders opgesclioven
is iii de richting van een heuse onderzoeksbevoegdheid van jitstitie. Wehiu, bu een ingrij-
pende opsporitigsbevoegdheid horeii controleinechanisnien en beveiligingsniaatregelen. Er
dient dus goed nagedacht te worden hoe nieziwe interceptierisico's ingedaliid ktinnen wor-
den. Als eerste zou gekeken kunnen wordeti of een packetstiiffer tot twee versies oinge-
doopt kati worden. Dit is een aanbeveling rechtstreeks at eleid uit het getioenide evalitatie-

1013 Reniovable disk drive developed b)· loiiiega Corporation. A type ofdisk drive V·stem in which hard disks
are enclosed iii plastic or nietal cartridges so tllat they cali be retiioved like flopp\· disks. Removable disk
drives  combilie  the  best  aspects of hard  aiid flopp, disks.  They  are  nearh·  as capacioits  mid  fast as  hard  disks
mid  have the portabilin· of floppy disks. Their  biggest  drawback  is  that  the,·'re  relativel>·  expe,lsi,·e.  (broti:
„·ebopedia.cotit).
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rapport.1014 Men zou kitillien deilkeii a:111 ee,1 versie voor het verzatilelen van verkeersgege-

vens en een versie voor het aftappeti van inhotidgegevens. Indien deze technische oplossing
gerealiseerd kati worden en de systeliieii tot het verzatiielen van bepaalde Intenietgegevetis

beperkt kunnen worden, dan neemt de kans op justitiele dwaling autoniatisch af. De syste-
ineii voor het verzanielen vati verkeersgegevens op het Interliet zijn dati qim technische
inogelijkliedeti gelijk 2917 de oziderwetse printapparaten. Een (verkeerde) instelling kan dall
11iet leideti tot opsporiligsgericlit afiappen. hidien deze teclinische oplossinggichting niet
inogelijk blijkt te zijn dietieii er nietiwe controleinechaliisnieii en beveiligingsnlaatregelen
getroffen te wordeti voor het verzainelen vaii Internetgegevetis. Denk voor wat betreft

controleniechanisiiien aan het speciaal opleiden vali een selecte groep opsporingsanibtenaren
die liet systeetii mogen ilistalleren en gel,mlen, liet technisch opleiden van recliters die

Inteniettiionitoriiig autoriseren en aan het bestralien van onjuiste iiiterceptie door opspo-
ritigsanibteziaren. Bovendien dient dizidelijk te zijn welk systeeni of welke systellien otize

overheid gebruikt en welke risico's aan packetstiiffers in het buzonder kleveti. Het lijkt inij
wenselijk dat een onalliankelijk instituut onderzoek doet tiaar packetsysteineti iii het alge-
ineeti waarbu tegelijkertijd het justitiele systee111 geevalueerd wordt. De ilitkonisten van dit
onathalikelijke onderzoek dieneii opetibaar te zijii.

7.5.4    Wat en hoe wordt er gesnifferd?

Naar voren is gekonien dat bepaalde Internetgegevens geen duidelijk pendatit hebben in de
traditiotiele ofiline-0111geving. Gegevens over Intenietconlinzinicatie dragen midere karak-
tereigeiischappen. Er kleven conunwiicatieve eleinenten aan deze Internetgegevens. Het
zijn gegevens waarvan de inhoud tot op zekere hoogte door eitidgebruikers wordt bepaald.

De ondenverpsregel in de header van een elektronisch postbericlit en het zoekgedrag van
eitidgebrtiikers naar bepaalde Internetpagina's illustreren dit. De gegevens zun op het eerste

geziclit miiider privacygevoelig dati traditionele coiwii,inicatie, niaar door de conmiunica-
tieve ele111enten privacygevoeliger dan verkeersgegevens buiten de Internetonigeving. Er is
sprake vati een scheinergebied. Tot dusver niets nieuws. Hieroiider wordt itigegaan op de

wijze waarop de FBI aan de hand vati het federale stiiffersysteeni bepaalde Internetgegevens
in  de praktijk verzainelt.  Dit  is belangrijk, 011idat hieruit volgt  of het sniffersysteeni van  de

FBI reketinig houdt niet de gewijzigde karaktereigenschappen en grotere privacygevoelig-
heid van gegevetis over Internetverkeer.

Op het niveau van het protocol wordt door een federale opsporitigsanibtenaar beslist welke

verzanieloptie ingeschakeld inag worden; full mode (inhoud)  of pen illode (gegevens over

Intenietcotiumniicatie).   Voor  E-inail  betekent  dit  dat  in  'pen  inode' uitsluitend adresinfor-

inatie iii de Naar en Vali-velden van een e-mailbericht verzanield niag worden 0117 geen

atbreuk te doen aan de privacygevoeligheid iii de conventiotiele teleconlimitiicatieonige-
1015

ving. De eigenlijke conmitinicatie en de onderwerpsregel niogen niet verzatneld worden.

Deze velden bevatten itiuners cotimnmicatieve eletiienten, iets wat iii de traditionele onige-

ving iziet voorkoint. Uit de IITRI-evalizatie kotiit tiaar voren dat liet federale stiiffersysteetii

niet uitshiitend Naar en Van-velden verzallielt.

In one case, Cannirore  (. ..) collects more thati ,\'ould be perniitted bb· the strictest pos-

sible construction of the pen-trap statlite. In pen niode surveillance of certain e-mail
protocols, Carnivore  captlires the  contents  of the  TO  and FROM fields. It replaces  each

11114 IITR-1 2(3)0, p. 13,44 eti 96.
1015

IITR.1 2000, p. 36.
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character in the other fields with an X. Using one-to-one rephcenlent penllits isers to
determine  the  length  (but  not  the  content)  of all  of the fields defitied  by the e-mail proto-
col; for exaliiple, of the SUBJECT field  and  of the bod)· of the niessage.  Knowing the
length of an entire tiiessage 1112\' be equivalent to  knowing  the  letigth  of a  telephotie  call
as permitted in telephone pen-trap sunrillance, but access to the length of indh-idual
fields  -ithin a message does not appear to have a parallel.1016

In de pen mode-stand vist Carnivore blijkbaar dits niet alleen e-inailadressen uit een bepaald
gedeelte vati het Internet. Carnivore filtert alle coinpotienten vati niailberichten uit. Zowel
headers, onderwerpsregels en cominunicatievelden worden uitgefilterd, gekopieerd en naar
de atialyseconiputers gestuurd. Daar worden pakkeges van een bepaalde sessie salnenge-
sinolten tot 66n mailbericht. Van een bepaalde target (bijv. j,litirrh,atl234@)'illioo.colll) ktintlen
nieedere e-niailberichten verzatizeld worden. Hoewel alle niailveldeti teclinisch opgevaligen
worden door Carnivore, zorgt de sniffer er voor dat de otidenverpsregel en de body van elk
opgevangen e-niailbericht onbegrijpelijk worden geniaakt voor de opsporingsainbtenaren
die met Carnivore werken. Er worden X-eli iii plaats van coiillininicatie eli olidenverp
waargenotiien.

1017
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De eerste vraag luidt of deze  uitgebreide  verzanielactie  gelegitiineerd is onder de bestaande
regelgeving. Leidt deze actie niet tot structurele overcollectie op het niveati van verkeersge-
gevensverzatneling? Atiierikaatise privacyadvocaten en -orgallisaties ilietien vali wel. De
kritiek richt zich vooral op het feit dat de RBI op basis van de laagdrempelige bevoegdheid
tot het verzanielen van verkeersgegevens gehele pakkeges uitfiltert. Omdat inhoudgegevens
vast onderdeel uitnuken van elk willekeurig pakketje dat gegrepen wordt door het stliffer-
systeem, inenen critici dat deze pakketjes (en als eindresultut e-inailberichten) louter op
basis van de zwaardere tapbevoegdheid verzanield inogen worden. Critia nienen dat via
toepassing van Camivore inhoudgegevens via de achterdeur verzmield worden. Willen

1016 ITIU 2000, p. 63.
101- Zie OIT 2002, p. 230 eti 232.
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opsporingsautoriteiten over inhoudgegevens kitimeti beschikken, dati zullen ze naar inziclit
van de privacyorgatiisaties en -advocaten conform het nonnatieve tapkader dietien te hali-
delen. Het is daarbij volgens critici irrelevant dat justine bepaalde conmitinicatie al dan iliet
oiibegrijpelijk getiiaakt heeft. Feit blijti overeind, dat inhoudgegeveiis op deze wijze te ge-
111akkelijk in de 111acht van justitible autoriteiten komen.  Ik kan illij 11ierin grotetideels vili-
den, illaar vraag 1111J tegelukertijd  af of de privacygevoeligheid  van de opgevangeti  itilioud-
gegevens door de codering ervati niet gereduceerd is tot een aanvaarbaar niveati. Is de priva-
cygevoeligheid door de coderitigsactie niet te vergelijken illet de privacygevoeligheid van

verkeersgegevetis buiten de Intemetoingeving? Dit is zeker het geval wantleer de geco-
deerde gegevetis vanitit teclinisch oogpzint niet 111eer tenigvertaald kitilnen worden naar de

oorspronkelijke data. In dat geval is het voorstelbaar dat structurele overcollectie geen noe-
izieiiswaardig verschil in beschenningsniveati oplevert eti alle velden van een digitaal pak-
ketje zonder al te veel risico's op basis van de lichtere bevoegdheid tot het verzaliielen van
verkeersgegevetis techiiisch opgevangen kumien worden. Daarbij konit dat het verzamelen
vati verkeersgegevens en gecodeerde inlioudgegevens op basis vati de tapbevoegdheid vanuit

opsporingsteclmisch oogpint onpral:tisch en ontiodig hoogdretiipelig overkonit. Recht-
vaardigt het opsporingsbelang en de eficiency van opsporen iliet, dat wanneer het bescher-

111iligsniveau gelijkgetrokken wordt, dezelfde opsporingstiliddelen voor vergelijkbare gege-
vens ingezet worden? De volgende vraag dient in het verlengde van het genoeinde beatit-
woord te worden: biedt het onleesbaar niaken van inhoudgegevens eli onderwerpsregel

voldoende waarborg tegen ongeoorloofde ketinistieniing door justitie? Met atidere woor-

den,  mogen u en  ik er op vertrouwen  dat justitie volgens het boekje handelt eli geen kennis

neenit  of kan  neijien  van  de  opgevatigen  onderwerpsregels  en  elektrotiische  cotilliiunicatie?
Critici nienen dat het FBI-sniffersysteeni onvoldoende beschemiing biedt tegen niisbruik.

Ter ondersteunitig van deze stelling wordt aangehaakt bij de evalitatie van IITRI. Uit het
rapport blijkt dat er verschillende managenientrisico's en bugs bestaan welke een actuele
bedreiging vornieii voor de integriteit van het verzanielsysteeni en juistheid van de verza-

nielde gegevetis. De volgende passage ilit het rapport is daarbij illitstratieft

Aziditing is cnicial in securin·. It is the nieans by which users are held accoiuitable for
their actions. There  is no auditing  iii  Carnirore.  The  ( . . . )  collection  computer  is  al\\ ays

logged in as the "Administrator" rather than using individual user IDs. This Adniinistrator
log-in muns that even· user of the systeiii has full control  over all  the resources of the
sw·stem.  Er-en  it- auditing ir'ere enabled, there is nothing to prevent sonieone fi·oiii editing
or deleting those audit logs.  (...) it is not possible to detemiine who, miiong a group of
.igents rritli the pass\\·ord, iiia., have set or changed filter settings. Ill fact, mi actio11 taken

b>· the Carni\·ore system could have beeii directed by anyone kiiowing the Administrator
passii ord.  It is inipossible to trace the actions to specific individuals.  (...) Carnirore rer-
sioti  1.3.4  has significant deficieiicies in protection for the  integrity  of the  infi)rtiiation it
collects. Infoniiation gathered by Carnivore may be lost or corrupted by phi'sical attack,

sofi\\ are bugs, or porwer tiultire. Also, the relationship aliiong Carnivore filter settings,

collected data, .uid other iiii estigative activities niay be di6cult to establish. These defi-

ciencies tiiake  Carnivore  less effecti,-e  as mi investigative tool.  Lack of physical control of

the Carnivore collection coniputer  engenders  sonic  risk  of coniprotiiise  bA·  untrustworthy

ISP  persoilnel.   Once  the FBI technicians have installed  Carnirore  it is under control  of
the ISP. Although the collection cotiiputer is left without a nionitor, keyboard, or mouse,
the ports are not tioniiallb co\·ered or disabled and nothing pre,-ents sonieone at the ISP

froill connecting those peripherals. That person could „-arch   hile a case agent uses

reniote dial-in access to do,\711oad data and learn enough to gain control ofthe collection
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computer. To date, the FBI has relied on existing phw·sical securit\· illeasures at trusted ISP
installations. 1018

De kritiek raakt vatizelfsprekend niet alleen het onderzoek van verkeersgegevetis, maar ook
het opsporingsgericht tappen. Er worden vraagtekens gezet bij de beveiliging van het inter-
ceptieproces als zodanig. Niet alleen de technische werking van Carnivore brengt risico's
illet zich illee, ook de personele organisatie achter het slliffersyteelli zorgt voor beheerri-
sico's. Wie garandeert bijvoorbeeld dat de juiste gegevens verzanield wordm? Wie ziet op
de uitvoering van eeti rechterlijke inachtiging toe en welke inechanistiien zun daartoe iii
Carnivore ingebouwd? Welke personen zijn voldoende technisch onderlegd 0117 de werkitig
en de gevaren vati een gemiddeld sniffersysteein in te zien? Uit het evalitatierapport volgt dat
er door een ieder die niet Carnivore op uitvoeringsniveati werkt afgeweken kati worden
van de voorgeschreven gegevensverzatiieling iii de rechterlijke liiachtiging. Eii wat mis-
schieli nog wel erger is, dit kall liauwelijks nagegaan worden door justitie en/of rechters.
Zoekacties lainnen relatief geniakkelijk gewist worden waardoor de schijn bestaat dat er
cotiforni een afgegeven 111:lchtigitig gehandeld is. Er wordt bovetidieti gewerkt illet het-
zelfde Kititneldwachtwoord. Kwaadwillenden hebben na het (eeninalig) inloggen controle
over alle segnenteti vati het sniliersysteeni. Dit alles niaakt Caniivore tot een 1111nder be-
trouwbaar eii uiterst risicovol opsporingsniiddel. Het vertrouwen in justitie moet wel heel
erg groot zijn 0111 de itizet van dit of een vergelijkbaar sniffersysteeni goed te keuren. Zoek-
bevelen kiu11ien op uitvoeringstiiveau buiten het zicht van de rechter eti Internetaanbieder
veranderd wordeti  en  dit  is  iii eeii later staditini  niet  of natiwelijks  te controlereii. Hierdoor
bestaat de kans dat een rechterlijke niachtiging gefrustreerd wordt. De niet-geoorloofile
Wijziging kan eeti individueel karakter hebben, maar is ook iii de beleidstiiatige context
detikbaar. Een rechter behartigt nu eeninaal atidere belaiigen dan opsporingsautoriteiten. Dit
verschil kati zich 111711ifesteren iii een rechterlijke inachtiging c.q. zoekbevel. Mogeluk dat
opsporingsautoriteiten in een bepaald geval nieer inforniatie op het Internet zouden willeti
verzanielen dan eeii a egeven illachtiging toeleat. Met wat extra iliforniatie konit er 111oge-

lijk schot in de zaak. hilioudgegevens zijn daarbij altijd welkoni onidat deze gegevens door-
gaans meer aniiwijzingen opleveren. Met een simpele druk op de configuratieknop kuntien
de gewetiste Intertietgegevens bitinengehaald worden. Soortgelijke beheerrisico's bestalli
ook bij het opsporingsgericht tappen van telefoongesprekken, iliaar zijn veel geriliger. Inter-
tietaalibieders vornien ili tegetistellitig tot telecoillinullicatieaanbieders bij het convetitioneel
aftappen geen  buffer nieer  tussell  inforniatie  en justitie.  Het  verzanielen  van  gegevens  op  het
hiternet gebeurt weliswaar inet tussenkonist van de Intenietaanbieders, niaar in de praktijk
stelt deze tussenkonist nog niaar weinig voor en zal het hooguit otii teclmische assistentie bij
het plaatsen van het sniffersysteem gam. Er wordt bintien de Intenietoingeving iliet laliger
een bepulde verbinding iii de gaten gehouden, niaar een bepaald gedeelte van het Internet.
Jiistitie cotifigtireert het systeetii en bepaalt daarbij iii hoeverre de filters gegevetis bituien het
doorzochte segment opvangen. De oncontroleerbaarheid van historische zoekacties binlien
het federate sniffersysteeni en het feit dat uitsluitend opsporingsautoriteiten (de configuratie
van) het systeeni beheren niaken een stap naar ongeoorloofde gegevensverzainelitig niogelijk
een stuk interessanter.
Hoewel ik hier een doeniscenario schets, ben ik van mening dat bepaalde interceptierisico's
zo  veel 1110gelijk ingedanid dienen te worden.  hi het geval van Carnivore  of een vergelijk-
baar verz:uiielsysteem moet dat zeker. Wanneer afdoende beveiligingsniaatregeleii getroffen
zijn en diverse controleniechanisnien in een sniffer zijn ingebouwd ben ik voorstander van

1018 IITRI 2000, p. 65.
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gecodeerde verzatneling vati inlioudgegevens op basis v:Iii de bevoegdheid tot het verzanie-
leti vati verkeersgegevens. Dan zal op z'11 inilist existentie en exacte werkitig vali het snit-
tersysteeni door jitstitie opetibaar getiiaakt dienen te worden en zal het systee111 ter toetsilig
voorgelegd dieneti te worden aan eeii 01197 ha kelijk nistituut. De conchisies van dit rapport
dietien openbaar te zun. Op deze wijze karl de prakt kwerking vaii het systeeiii getoetst
wordezi. Voorts zal uit dit onafliankelijke onderzoek ondubbetzitinig nioeten blijken dat
eemnaal gecodeerde inlioudgegevens niet op enig nioment (bewlist d:Iii wel onbewust)
terligvertaald kiintieti worden ilaar de oorspronkelijke itihoud vati cotillinitiicatie en/ot-
oiidenverpsregel. Pas indien 7311 21 deze voorwaarden voldaan is, acht ik het verantwoord en
geoorloofd deels gecodeerde liiailberichten op basis van de bevoegdheid tot het vordereti
vati verkeersgegeveiks techinsch op te valigen, niet eerder.

Naast e-inail verzainelt het Atiierikaatise sniffersysteein webstruingegevens. Na bestudering
van het IITRI-rapport blijkt dat de FBI geen browserititortiiatie (URL's) in beeld brengt,
111aar uitsluitend IP-adressen well:e achter gebruikersniveau zichtbaar worden. Het lijkt er op
liet eerste gezicht dus op dat dit sniffersyteeni rekening houdt illet de 1110gelijk grotere pri-

vaggevoeligheid van URL's. Het volgende scheiiia uit liet HTRJ-rapport laat zien welke

gegevells door Caniivore blootgelegd worden:
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Naast de IP-nutiiniers vati de betrokketi coniputers wordt telkens de start- eli eitidtijd van
de browsersessie en de datiuii waarop er gesurti is zichtbaar geliiaakt. Deze illforniatie is
iijijns inzietis iii geen enkel opziclit privacygevoeliger dan de infonnatie die voortvloeit uit
het opsporiligsgericht priliten vali vaste telefooimiuilliiers. IP-mitittiiers vomien pendaliteii
vaii telefooillizinitiiers en kitilneti op basis van dezelfde opsporitigsbevoegdheid gevorderd
worclen, 111its het iliterceptieplationii voldoende waarborgen tegen misbruik en foutieve
configuratie biedt. De Aiiierikaanse interceptiepraktijketi zijn echter niet nuagevend voor
de Nederlatidse sittiatie. Het is zeer wel 1110gelijk dat er iii otis land op een andere wijze naar

http-illionnatie gezocht wordt en dat er daarbij wel degelijk itiziclit gekregeti wordt in de
opbotiw vali URL's en daarniee in zoek- en suri edrag van Intemetgebruikers. Technolo-
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gisch onderzoek vati het iii ons latid toegepaste justit le sniffersysteein of atidersoortige
sniffersystenini  toegepast iti opdracht vati justitie zal hierover uitslititsel dieneti te bieden.

7.6    Samenvatting en conclusie

Voor de beatitwoording van de vr:tag op basis van welke opsporitigsbevoegdheid dan wel
toepassiligsvoorwaarden bepaalde gegevens verzatiield niogen worden dietit ilien zich ilaar
niijii inetiilig niet te beperketi tot de hitidige statid der techniek. De hitidige stand der tech-
nick vistialiseert weliswaar etikele juridische 'liotspots' binnen het stratizorderlijk oiiderzoek
van  teleconltiiuilicatie,  inaar geeft niet ami in hoeverre justine  hi de dagelijkse praktijk reke-
tiing hotidt inet nieuwe aandachtspiuiten. Het is in het verlengde hiervati belatigrijk inzicht
te  krijgen  over de wijze waarop  liet  strafvorderlijk  interceptieniveati  door justitie  iti  de dage-
lijkse praktijk ingericht is. Rondoni interceptie van Internetverkeer heerst in otis land helaas
eeti grote sluier vati geheilnzilmigheid. Het is illij na ititvoerig oiiderzoek nog altijd niet
volstrekt helder op welke wijze en op welk niveau oizze eigen opsporiligsdietisten Iliternet-
gegeve:is verzatiielen: gesclziedt interceptie op het hiternet 111iddels eeti Carnivoreachtig
stiiersysteeni  zoals dat door de FBI iii Ainerika wordt toegepast,  of vitidt het  plukken illet
geheel alidere 111iddeleii eii actoreti pla:Its? Hoewel ik gee11 ilitsluitsel kati biedeti over de
wijze waarop Intemetgegevetis door onze opsporitigsdietisteii verzatiield worden, koester ik
vatizelfsprekend wel vemioedens. Aaii de hatid van deze veniioedetis heb ik besloten het
Atiierikaanse Intemetinonitoriligssysteein Carnivore te beschrijven. Het zoii kitinien dat iii
otis laiid bi111ieti afzienbare tijd niet een vergelijkbaar iliterceptiesysteeni gewerkt zal gaan
worden. Behandeling van dit systeetii laat in ieder geval zien welke praktische bezwareti en
privacy- eti beveiligingsrisico's aati sniffersystenieii (als zodatiig) kiuitieti kleven eli in hoe-
verre een equivalent itionitoriligssysteetii rekening hotidt illet de getioeizide aalidachtsgebie-
den. Ik hoop dat er iii de nabije toekonist izieer ditidelijklieid otiitretit het nionitoren van
Iliternetgegevens ontstaat. Het konit mij iii dit verband niet als een overbodige luxe voor
dat otize eigen overheid eeti oimfhatikelijk ilistittilit laat onderzoeketi 111et wat voor soort
sniEersysteeni verkeersgegevens en ililiozidgegevens Vall de digitale snelweg geplukt wordeii
of kiuitien worden, welke partijeti  iii  welke niate bij  het  interceptieproces betrokken zijn,
welke privacy- eti beheersrisico's zich daarbu voordoen en welke controle- en bescher-
niiligsniaatregelen getroffen zijn 0111 het iliterceptieplatfonii vali ee,1 zo hoog 1110gelijke
kwaliteit te voorzien. Tevens zal otiderzocht dienen te wordeli iii hoeverre er iii ons latid
rekenitig gehOllden wordt met de bijzondere karaktereigelischappen van bepaalde Intertiet-
gegeveris en de probleniatiek rondoni tecluiische scheiding vaii itiliotid- en verkeersgege-
vetis in pakketgeschakelde netwerken.

Het onderhavige hoofistuk visualiseert zoals betoogd met 11:une juridische 'hotspots' bintien
liet strafvorderlijk onderzoek van telecoimnwlicatie. Ik heb met dit hootilstuk getracht in
het bijzonder aan te tonen dat slechts bepaaide Internetgegevetis vergelijkbaar zijii met tele-
foontituiltiiers uit de conventionele telefoononigevitig. Het hoofdstuk dat achter u ligt laat
zieii over welke gegevens de strafwetgever zich Volgells 111ij Opilieuw zal dienen uit te spre-
ken exi adviseert Ollie eigen strafwetgever enkele technologische oiitwikkelitigen zo snel
1110gelijk op een adequate wijze terlig te vertalen naar de jitridisclie oingeving. Een zwart-
wit benaderitig waarbij vastgehotiden wordt aan het klassieke en haast achterliaalde onder-
scheid tlisseii commullicatie en verkeersgegevens is door tal vati techtiologische ontwikke-
litigen voor verschillende gegevens iliet illeer langer houdbaar. Vooral de opkonist van gea-
vaticeerde pakketgeschakelde teleconuntinicatienetwerken en de niet eetivoitdig te begrij-
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pen werking ervan niaakt het plonipverloren van toepassing verklareii van bestaande regels
op deze nieuwe teleconwiunicatieonigevingen uiterst penibel.

Uit het onderhavige hoofdstuk is voorts naar voren gekomen dat zich bintien palketgesclia-
kelde netwerken in essentie twee problemen voordoen. Het eerste probleeni liangt sanien

inet de onistandigheid dat inlioudgegevens en verkeersgegevens niet latiger via afronderlijke
netwerkkatialen getransporteerd worden. Dat was bu circuitgeschakelde netwerketi nog wel
het geval, 111aar bij pakketgeschakelde netwerken niaken conmimiicatie en transmissiegege-
vens telkens deel uit van dezelfde data-eenheid. Naar analogie kunnen deze dataeenheden
het beste vergeleken worden met het traditionele postverkeer. Een groot verschil met het
traditionele postverkeer is liet feit dat envelop en briefpapier iii een pakketgeschakeld net-
werk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijii. Het zijn in tegenstelling tot de schrifielijke
tegenhangers geen smiengevoegde onderdelen welke met een sinipele hmidgreep eenvoudig
van elkaar te scheiden zijn. Technologisch onderzoek zal uit dienen te inaken of, en zo ja, iii
hoeverre de conlinzinicatie en verkeersgegevens in eeti bepaald pakket afzonderlijk van
elkaar opgevangen en ititgefilterd kuimen worden. Daarbij is tevens van belang na te gaan
op well ititerceptieniveau gegevetis iii de dagelijkse praktijk verzatiield wordeii. Vangt illeil
gegevens op gebruikersniveau op of snift justitie achter dit niveau naar bruikbare hiternetge-
gevens?

Een tweede probleetii voniit het gegeven dat verschillende gegevetis op het Internet gita
sanienstelling geen ditidelijke pendant iii de conventionele telefoononigeving hebben en
tegelijkertijd privacygevoeliger zijn dan de informatie die ontstaat bu het opsporingsgericlit
printen van vaste telefoonnummers. In het bijzonder http-inforniatie en de onderwerpsregel
in een elektronisch postbericht illustreren dit. Uit onderzoek is gebleken dat deze gegevens
veelal c0111111unicatieve eleillenten bevattell, terwijl verkeersgegevens uit de conventionele
telefoonoingeving gegevens zijn waarvan de opbotiw niet be ivloed wordt door de wil van
coimmwicerende partijen. Uit onderzoek is gebleken dat http-informatie en de onder-
werpsregel uit een elektronisch postbericht doorgaans veel nieer infonnatie over conimuni-
catiegedrag blootleggeli dan de elektronische uitdraai van telefoonnumniers. Vanzelfpre-
kend kaii het zo zijn dat uit registratie van telefoonnumniers de globale belangstellingssfeer
van niet elkaar conmitinicerende eindgebruikers af eleid kan worden. Indien er vanaf een
bepaald aanslitittiunmier naar escortservice 'De vrije hand' gebeld wordt, kan niiddels kop-
peling van telefoonnummers en daannee corresponderende adresgegevens eenvoudig ach-
terhaald worden dat er inderdaad naar genoenide escortservice gebeld is. We moeten ms

editor wel realiseren dat het inzicht in belatigstellingssfeer daarbij altijd beperkt wordt tot
infortilatie over personen of instanties waannee geconimuniceerd wordt. Men kati stellen
dat de infonnatie zich altijd beperkt tot contactinformatie. Dit is wezenluk anders bij Inter-
netverkeer. Indien justitie deze gegevens in beeld wenst te brengen ontstaat daarbij in veel

gevallen inziclit in het persoonlijke interessegebied van eindgebruikers. Zo kati inzicht ver-
kregen worden in concreet zoekgedrag of andersoortig surfgedrag, zoals het downloaden
van digitale infortnatie op  tip-niveau of het doen  van Intemetbestellingen op  http-niveau.
Met de registratie vali telefoonnuiiniiers kan uitsluitend inzicht over het contact met de
escortservice verkregen worden, 1119171 niets ineer. Http-inforniatie kan echter ook inzicht
verschaffen in welke vrouwen de Internetbezoeker geinteresseerd  is  of op welke vrouweii
door de hiternetgebruiker beslag wordt gelegd ten faveure van persoonlijk genot. Het in-
vzillen van zoekconmiando's in een zoekiiiachitie zoals Google verschaft bovendien inzicht
iii het zoekgedrag van eindgebruikers en de daaruit voortvloeiende URL's leggen het per-
soonlijke interessegebied van de Internetbezoeker aardig bloot, wat bij telefoonliumniers dits
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niet het geval zal zijn. Voor wat betreft de onderwerpsregel iii een niailbericht geldt dat het
hier oniniskenbaar 0111 gegevens met comnnulicatieve eleineliten gaat. Iii sotiunige gevallen
zal een onderwerpsregel zelfs het eigentijke conmiindcatiebericht inhouden.

Uit het hoofdstuk is naar voren gekomen dat de FBI middels toepassing vali het Caniivore-
systeeiii geliele e-inailberichten uitfiltert en daarbij de onderwerpsregel ilit de header vati
een mailbericht en het eigetilijke cotizintinicatiegedeelte uit de body van een niailbericht via
een technische toepassing onleesbaar inaakt door deze gegevens te vervaligeti iziet X-eii.
Men  kan  zich  afvragen  of hier niet spr:Ike  is van overcollectie (fishing  expeditions?)  oindat
op basis van de bevoegdheid tot het verzamelen van verkeersgegevetis ook inlioudgegevetis
uitgefilterd worden. En indieii men tot deze conchisie konit, kan dan volgeliouden worden
dat het uitfilteren op een zodanige wijze geschiedt dat de privacygevoeligheid van de opge-
vatigen inlioudgegevens geredticeerd is tot een aanvaardbaar niveati otiidat gegevens onlees-
baar geinaakt zijn voor de opsporingsdiensten? M.a.w., rechtvaardigt de technische kunst-
greep tot coderitig van inhoudgegevens dat er meer gegevetis verzanield wordeti dan strikt
toegestaan is? Eii, uidien de tap de enige altematieve bevoegdheid vornit, is deze weg niet
erg hoogdreinpelig en onpraktisch gezien de geredticeerde privacygevoeligheid vaii de
onderschepte inhoudgegeveiis? Mogen we erop vertroitweii dat de opsporingsilistatities naar
eer en geweten handelen en op geen etikele wijze ketitiis (kiinnen) nenieti van de itihotid-
gegevens? Of is dit een te kortzichtige veronderstelling? Uit atialyse van het Anierikaanse
sniffersysteeni is itiiniers gebleken dat er tai van nietiwe interceptieproblenieti bij het nioni-
toren van Internetverkeer ontstaan. Deze beperken zich niet tot afbakeningsprobleizieti,
maar bestrijken ook andere niveaus. Voorts is gebleken dat er kaiis op justitiele dwaling
bestaat, iets wat tiiet 1110gelijk is bu het opsporitigsgericht prititen van verkeersgegevens. Bij
verkeerde configuratie van het sniffersysteem, waarbij op de werkvloer door de FBI gewerkt
wordt niet eeti windowsapplicatie, kan er oiibewzist afgeweken wordeti vati de rechterlijke
inachtiging en wordt er dus niet conforni het a egeveli bevel opgespoord. Op welke wijze
inininialiseert nien dit afbreitkrisico? Wie controleert de ilistellingen? Vrageti die iiopen ilaar
eenduidige beatitwoording van de overheid. Bovendien blijkt uit nadere bestudering van het
sniffersysteem dat het systeeni vrij eetivotidig (beleidsniatig, stelseltiiatig) te ilianiptileren is
door personen die het systeein conform het afigegeven 111211daat dietien te coilfigitreren en
dat cotitrole achteraf bijna niet niogelijk is.  Dit 111aakt het Inteniettiionitoriiigssysteeni  een
niinder betrouwbaar interceptiesysteem. Op welke wijze kati gecontroleerd worden dat het
afgegeven inatidapt ook daadwerketijk gerespecteerd wordt? Kati met 6611 druk op de knop
'gefaket' worden? Volgens inij dient de kwaliteit van het iliterceptieplatforni altijd een
bepaalde basiskwaliteit te garalideren. Het onderscheppen van Internetgegevens illag Op
fiuidatiientele zaken geen atider bescherniingsniveau hebben dan het onderscheppen vali
telefoonverkeer in de ouderwetse telefoononigeving. Is dat wet het geval, dan zal dit verschil
gevolgen dienen te hebben voor de toepassingsvoonvaarden. Mijn uitgangspunt litidt: hoe
illeer risico's en otizekerheden, des te hoger dienen de toepassingsvoorwaardeti uit te vallen.
Indien de risico's onbeheersbaar blijken te zijn, zal er gediscussieerd dienen te worden over
de rechtmatigheid en toepasbaarheid van het opsporingsmiddel als zodanig. Voordat gewerkt
wordt niet een geavaticeerd sniffersysteeni, zal er dus goed nagedacht dienen te worden over
controleerbaarheid van het systeem, beveiliging ervan, het opleiden van een beperkt aantal
opsporingsatiibtetiaren, die het systeeni zullen gaan behereii en coilfigitreren en het upgra-
den van de kennis van niachtigingsinstaiities zodat externe controle mogelijk is.

Resitnierend kati gesteld worden dat ilit dit hoofdstzik otiditbbelzinnig naar voren is geko-
Illen dat niet name pakketgeschakelde telecomniunicatienetwerken, waarvan het Internet
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het tiieest sprekende voorbeeld is, voor nieziwe wetgevingsvrvagstukken zorgen. De in dit
hoofdstuk genoetiide technologische en liiaatschappeljke ontwikkelingen zijn internationale
processen welke niet uitsluitend van toepassing zijn op de Verenigde Staten. Het lijkt erop
dat onze wetgever de oude regels niet betrekking tot het strafvorderlijk onderzoek van tele-
coiiimunicatie zotider enige bedenking lieeft toegepast op een i11111iddels ingrijpend veran-

derde telecotillinniicatieoingeving. Daarbij zijn wezenluke verschille11 in teclitiologische
opbouw van teleconliminicatietietwerken als zodmiig, en de bijzondere opboliw eli karak-
tereigenschappen van verkeersgegevens en inlioudgegevens iii het bijzoiider, over het hoofd

gezieii. Uit dit hoofdstitk is gebleken dat het oni uiteetilopende redenen nodig en wenselijk
is na te denketi over herstructurering van de bestaande tapbevoegdheid en de bevoegdheid

tot onderzoek van verkeersgegevetis. Tevens is gebleken dat technologische voonlitgang iii
conibiliatie met onze conteniporaine regelgeving eenvoudig kai leiden tot privacyverstoring
eii wat 111ilider siiel tot opsporingsbeperking. Het klassieke onderscheid tussen c01111111111icatie

en verkeersgegevens is door technologische ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoe-
ken niet latiger vatizelfsprekend en leidt in de dagelijkse opsporingspraktijk relatief snel tot
nieitwe privacyissizes. Het traditionele evenwicht tussen privacy en opsporing wordt inede
als gevolg van techniekonafhankelijke regels op uitvoerend niveau geniakkelijk verstoord,
terwijl het tegenovergestelde door de strafwetgever beoogd wordt. Opnieuw dient nage-
dacht te worden over de wijze waarop strali'orderlijke bevoegdheden binnen het onderzoek
van telecolillillnicatie geredigeerd worden dan wet uitgewerkt worden iii lagere regelgeving
en op welke wijze de dagelijkse opsporingspraktuk de kernbevoegdheden binnen het onder-
zoek van teleconmitmicatie effectueert. Het hoofdstuk dat achter u ligt heeft mede als doel-
stelling op basis van de iii beeld gebrachte probleenigebieden aan te dringen op een hero-

verweging waarbij het accent ligt op mogelijk wenselijke aanpassing van het strafvorderlijk
onderzoek van teleconimunicatie waarbij (techniekonafhankelijke) fornieel- en inaterieel-
rechtelijke regels rekening houden 111et techniekathankelijke verschillen, zowel vanuit het

oogplint van opsporing als privacy.
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Tliis study foaises on the wire tap in getieral ili the criliiitial legal doctrilie iii Tie Nether-
latids. Although the wire tap is a very popitlar eilforceinetit instnunent iii The Netherlands,
there are very few pliblications about its legal history, ititroduction :uid impleiiientatioii iii
the Dutch Critilitial  procedure  code over the years.  This study  provides an overview of this
process based upon existing publications, case law aiid coiziparisoii to other legal systenis,
specifically the US legal system.
The niaili question in this study is whetlier oitr airretit crilnitial procedure code takes ilito
accotint the tiew and often very advaticed technological developments atid its itdierent
illipleilientatiotial consequmces. The Dutch govenmient states that the atrrent reglilatory
schenie of the wire tap is advanced  and refined enough to absorb all possible technological
changes  iii  the  (tiear)  fliture. The object of this study  is to investigate whether  this  statement
of the Diitch governinent is true or false. In the process of doing so the question is ad-
dressed, whether or not the level of protection of privacy for the average citizeii is influ-
enced  by  tecluiological  developtiients  atid  it- so,  as  a  consequence, is still acceptable.  Within
this context the balance between privacy alid critninal etiforceinetit is essential. Especially
within this cotitext the comparison to tlie US legal doctrine has proved to be very helpful in
providing essential insights atid viewpoitits, also dite to the tict tliat techtiological advatice-
ilimts often have 211 international dinietision.
hi  light  of this  balaticing  act  on  the  part  of the  legislattire  that  represents  a  latidable  effort  to
jziggle privacy concerns, law enforcenient needs alid a desire for a specific laliguage that is
nevertheless capable of encompassing technological progress, while ill the izieatitinie also
satisfying constitutional restraints, the central questioii of this study is: 'Are the protections
offered by the current statutory scheme governing the use of wiretapping and peti registers
on a satisfactory level, especially with regard to (fitlire) technological developtiients of is  it
necessary to niake adjustnients?'

This stlidy is tlie restilt of tryilig to answer the above question.  First it was found that there
were  w niaterials available in die Dutch crinlinallegal doctrine. Therefore this study gives
211  overview of the existitig available materials iii chronological order thereby describing the
developinent of the statutory schenie goveniilig the Ilse of wiretappitig atid of pen register
devices iii light of critninal law enforceliielit in the Netherlands. As mentioned,  the coin-
parison to the US legal systetii has give11 useful ilisiglits ili searcli of answering the central
qziestion.

LAWFUL INTERCEPTION AND TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS

Iti this study 'lawfitl iliterception' or 'electroilic surveillance' are used for addressing the
coiitelits of telecoiilmunication.
Chapter two describes tlle developnient  of lawful  interception  in  the  Netherlatids,  while
chapter foitr focuses on the legal doctrine with regard to wiretapping iii the US. IIi both
legal systems lawftil interception itieans tliat certain ittomiation is acqitired atid or copied
while the liser 1ras no knowledge thereof. Teleconuinulicatioii is not ilitercepted or di-
verted, but copied atid transferred to the 'taprootii' conmianded by judicial Aithorities.
Tlie original conmitinicatioti reaches its goal like nothing happened to it. The copied and
tralisferred coilmilmication is examined 011 lisefillness, forni, quality and whether the con-
teiits are relevant.
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Both ili the Netherlands and the US lawful interception encoinpasses an active legal duty to
cooperate with the jiidicial aitthorities which is incorporated in the respective laws. This is
done to etisure that wiretapping also will be available t-or law enforcenieiit iii tlie titttire. The
subject with regard to the Netherlands is discussed ili chapter 2 and ili chapter 6. Tlie US
disclission cm be fozind iii chapter 4 and 6.
The  dtity to cooperate with judicial  authorities  does not  illchide  he  contetits  of the  conilint-
nication.  It  only  sees  011 the technological availability of lawhil  interception and  6cilitating
that  tlie conmizinication  (raw data)  can be copied of uitercepted and  be send  to  the jitdicial
tapr00111. Law enforceinelit al,thorities have the responsibility to tratislate the raw data into
tioniial, readable text.

Laws with regard to wiretapping date back to 1968 (Netherlands) and 1971 (US). Overall
they were pretty silnilar in their goals, acldevements, but differ in quality due to the litct that
the US Stipreliie Coitrt had already outlined a fratiiework for wiretapping iii 'Berger' :uid
'Katz'. Dize to technological advanceinents as fax, coiiiputers and illobile phones the statti-
tory  scheine  has  been  evalitated  and  adjusted  in  1986  (US)  alid   1993  (Netlierlatids).

EXAMINATION OF NON-CONTENT INFORMATION

Historical data
Dutch law eid-orcenient is authorized since 1926 to exainitie the extenial teatures of tele-
cotimitmication.  By examining  the extertial feattire  of- telecotillnzinicatioii  one has access to
all possible infortilation abotit tile numbers dialed, froill wliere the call originates, at what
time  tlie  call  was  nmde,  how  long  the  call  was etc... thereby revealing  tlle  iletworks  grozind
certaili people. This infortiiation can be very relevant iii law ent-orceiiietit. Since 1926
telecoin providers are obliged to provide this so called 'non-content' inthnnation to judicial
authorities whenever they ask for it. A sitnilar duty caii be foittid in the US since 1935. It is
noted  tliat a  defitiition  of noii-coiitetit information did ilot exist in tllose early days,  blit  it
didn't cause real interpretation problems. But with tlle introditction ot- technological ad-
vanced  niealis of conmiunication  the  definition of wliat exactly encoilipasses  '11011-cotitent'
inforlilatioti has beconie more problematic over the years. It took iuitil the late eighties,
early ilitieties before either country took measitres to adjust the existilig legal sitization
(chapter 3).

Ftittire· data
hi case US or Dutch law entorcenient agencies want to have access to future data the legal
schenie changes. This technique is referred to as using a 'pen register' or 'trap and trace
devices'. The legal disctission   about   tlie   use   of pen registers   iii   the   US takes place   iii   the
shadow of the discussion about the duty to cooperate with and to provide technical assis-
tatice  to jitdicial authorities.  Dite to tllis, the acceptance of the use of'peti registers' or 'trap
and trace devices' has been relatively easy mid is based upon tlie search and seizure conipe-
tence ofthe courts as found iti article 41 Fed.R.CR.P. (§ 5.3.3 of chapter 5).
Since  1986 the rules with regard to  the lise of'pen registers' for future data can be  found  in
18 U.S.C. §§ 3121 - 3127. The original definition focused exclusively on phone mtinbers,
whereas the definition speaks of'minibers dialed or otherwise transmitted on the telephone
line to which such device is attached'. Even though the definition of a 'trap and trace device'
has  been less specific,  I  think  this  also  focilses  exclusively  on the registratioii of phone 1111111-

bers, based upon the other EPCA articles referring to the use of'pen registers'.
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hi  2001 the Patriot Act was enacted.  (§ 5.6 of chapter 5). This Patriot Act has clialiges the
stattitory schetiie of legal ititerception significatitly. The use of 'peti registers' 81 no longer
litiiited to  phone litunber bitt  encompasses  all kilids  of littrire data getierated,  iii and  outside
the teleconi etiviroilliient. The definition of'peti register' lias beeii adjusted to 'a device or
process which records or decodes dialing, routilig, addressing, or sigtialitig infoniiation
transinitted by ati ilistnmient or fhcility 50111 wliich a wire or electronic coiiiiininication is
tratisniitted (.. .). The defitiition ofa 'trap atid trace device' has beeti chatiged siinilarly.

Iii the Netherlands 'pen register sitrveillance' is used for law eilforcenient tiiems silice the
illid eighties. The itifonnation gathered by 'pen registers' beconies available with the results
of a  wiretap and  can be viewed  as a side effect of the legal order :lccompallying the wiretap
(§ 3.5.3. of chapter 3). Due to the fact tliat the zise of'pen register sitrveillatice' unofficially is
eizibedded iii tlie wiretap order which is subject to heavy restrictions, there hits beeii altiiost
no  complaints  about  the  fact  that  basically  the  gatheritig  of itifortiiation.  also  iticluding  fitture
data,  by pen register surveillatice  in  this  forni,  is  illegal  in  light  of tlie  statutory  scheliie.  In  the
XTC case for the first tiine the legality of this method of infortiiation gathering is chal-
letiged.  The Atiisterdaiii  Superior Cozirt however alis stated that tlle use of a 'pen register'
does not ilichide gathering fittlire data atid therefore does not require a separate legal basis,
which statidpoitit was uphold by the Dittch Suprenie Coilrt (§ 3.5.3 ofchapter 3).
hi   2000   the   use   of 'pen register surveillance'   was   tralisferred to article 12611   of the  Dittch
Criminal Proceditre  Code.  The text of this article states  that  it niust involve infomiation  of
which the defendant has been part in any way, which justifies the conclusion that 'pen
register surveillatice' did not inchide future data within the scope of 12617. However, in
2004  the Wet vorderen gegevens telecomlintilicatie  was  enacted  and  the  text  of article   126n
Dutch Criiiiitial Procedure Code was revisited. The revised text explicitly states tliat fitture
data are included in 'pen register surveillance'. Iii doing so, not oilly the unoBicial use of
'pen register surveillance' a part of the legal wiretap order is legalized, bitt at the sanie tinie
all possible methods of collection of future itiforniation or data is now legitimized. The
coniparison to the broad perspective of the US Patriot Act is obvious. As a conseqiience
both in the US and the Netherlands is it not only allowed to collect data in a teleconi
environnient, bitt is it also allowed to collect all electronically generated data, inchiding
Internet data. The current controversy with regard to accessing information generated by
Google and other search engines shows the iliipact of the latest revision of what infortiiation
can be collected for law enforcenient purposes.

Mot,ile (cell plione) st,rveillatice
While using a 111obile (cell) phone various  data with regard  to the location  of that cell phone
are generated, which data differ in tillie. The question arises wliether these 'locatioii data'
can be considered 'pen register' data. This qttestion has been addressed both in the US and
tlie Netlierlatids atid the conclusion iti both cozintries is that these data cali only be accessed
for law enforcement purposes when tliere is a actual phoize cotiversatioii. Tliis interpretation
as a consequence niems that 'location data' catitiot be accessed or used for law enforcement
pzirposes when the cell pliotie however is turned on, biit not actually used ili a conversation.
Moreover, caller inforniatioti can only be claimed when it originates fi,oni the so called 'Cell
ofOrigiti tiiethod', a specific techiliqite to detertiiine a location which is available within the
tioniial scope of business. Iii the Netherlands ali exception is made in case ofexplicit consent

given  by  the  subscriber to  a niobile phone service  for use of data  enumerated in the Dutch
Telecotillilimicatiotis Act.
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Real-ti,Iie data providi,il mid floiving/stremiting data collectio,1
In this stzidy flowitig/streatiiing data collection is defined as: without noticeable intemiption
or delay, electronically diverting data to the taprooni of the judicial authorities.  It can be
divided  into  two  elenients:  (1)  the mettiod of diversion, which is electrotiically and  (2)  real
tilne diversion, whicli illealls itilinediately, witliout delay.
The airrent situatioii iii the Netherlmids is tliat Teleconi providers do not have a legal duty
to electronically divert real titne data. However, as we have seen 'pen register surveillance'
takes place shnultaneously with the wiretap order which enables law enforceinent to collect
'active printhig data: A duty to collect flowing/streaining data requires a greater effort froill
the telecom provider  than renunciation  or trailsniission  of fitture  data.  Collectioii  of future
data  could include registration of certain  data  througliout  a certain period, which  data  cati be
handed over to the judicial authorities periodically or iminediately after a specific request by
law eliforcenient agencies. This method of collection does not reqitire electronic diversion as
sitch. Collection of flowing/streatiiing data  on the contrary  does reqitire  electronic diversioti
and therefore reqitires niore effort, means and inoney. A duty to electronically collect iuid
provide Bowing/streaming data can is also not included ili the iii 2006 introduced article
126ne lid 3 Dutch Code of Critiihial Proceditre. This article reglilates real-tilne data pro-
riding by third party instatices, like fitiaticial itistimtions, insitrance companies, libraries, car
retital  agencies  etc..., but there  is  no  obligation to provide these data electronically. Tliis  is
inainly for practical reasons, becatise a lot of data outside the  teleconi enviroilliient are not
collected in electronic databases and thils cannot be provided for electronically.
Article 126ne of the Dutch Critninal Procedtire Code provides a general schetiie for order-
ing all sorts of data for law enforcement purposes.  For the Telecoin enviromnent tile legis-
lator has created different. separate sections and it is clearly states by the legislator that the
geiieral scheine is not applicable to the specific Telecom sections. Therefore it is my opinion
that article 126ne of- the  Dutch  Crimitial Procedure  Code  catitiot  and should  not be used  to
infer a duty upon Telecom providers to provide real-tiine data. Moreover, flow-
ing/streatiling data collection is not mentioned in article 126ne and tlierefore should not be
read into it.
Iii the US, however. teleconi providers do have an obligation to electronically provide real
tiliie  data  collected  trough 'pen register surveillance'  (§  5.6.3  and  §  6.6.).

THE STATUTORY SCHEME OF LEGAL INTERCEPTION OF TELECOMMUNICATION FOR. LAW
ENFORCEAIENT PURPOSES IN THE NETHERLANDS REVISITED AND/OR RECONSIDERED?

Tlie qtiestion whicli data should be collected, under what circuinstances and stibject to what
kitid of restrictions for law enforcenient purposes cannot be answered iii light of technical
advancenietits only. Although technical developments visualizes jitdicial anibiguities withiti
the scope of privacy in conununications and  law enforcenient needs,  it does not  take  ilito
consideration  the  demands of every day practice and the developtiients  that take place as  we

speak.
In light of this, the question is addressed whether our current statutory schenie takes into
account the specific characteristics of Internet  data  and  the probleniatic separation of content
and non-content in the so called 'data packet networks' (§ 7.4). Examination of data packet
networks has shown that in esselice two problenis can be identified: (1) the situation that
content and non-content are transported over the same chantiel, and therefore in case of
interception of these packages it is mitch more diffiailt to separate the content fr0111 the
11011-content. Techliological developnients might solve this problein in tinie, but for now
technique or lack thereof, is constitlitilig a growing probletii.
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Secondly, there  is the probleni  of identifring :mci characterizing  the  data  tralisferred over the
hiternet. These data are not at all sitnilar to the data tliat are tralisferred in the traditional
telecom eliviroillnent alid liloreover, tliese data are initch more setisitive fi-0111 a privacy
perspective than the data collected ili a telecotilliiunicatiotis settilig. The data tratisferred,
such as tile http-protocol, IP address ;uid the header of a TCP/IP packet, reveal niuch more
content and tlierefore privacy sensitive inforniation, than the traditional prints of- phone
illmibers dialed.
The hiteniet Sittiation with regard to contetit alid 11011-coiitetit inforinatioti illitstrates that
tlie definition of 'content' needs to be revised iii order to preveiit undesirable breaches of
privacy. A black and white approacli whereby the classic approach stays doinitialit and the
curretit definitiotis are left uticliatiged cali 110 longer be upheld. Just lookilig at our
tieighbouritig cotintries tells us so. Tliis is even niore the case iii light of the nse of an
advanced complex Internet enviroiuitent which is a packet switclied network. This envi-
roillizent is not exactly sitited for a direct application of- the current regulatory scheme.
Therefore  it  is  importalit  to  gain  ktiowledge  of the everyday practice of lawful  interceptioti
(§ 7.5). Uilfortutiately, die actual practice of Interliet interception by law etiforcenient
agencies is inainly kept behind closed doors. Withstanding this situation one inight have
sonic  ideas of what the situation looks like and to illustrate this,  this study describes tlie so
called 'Carnivore' syste111, the US interception progralii. Hence, it cozild be very well
possible that a systeni siinilar to the Carnivore systein will be used iii The Netlierlands iii the
near future. With tliat in mind the description of the Carnivore systein provides interesting
atid iliiportant views witli regard to the practical consequences of that system in light of the
protection of privacy and security risks which are attached to the use of packet slliffing
devices.

The inaili conclusion of this Stildy is that advanced packet switched networks such as the
Internet creates new legislative challenges. The techiiological and societal developinents are
global issues which are not just taking place in the US and they deniatid a ilew legislative
approach.  The atialysis of the current statutory scheine both iii  the Netherlatids alid  the US
has shown that sitiiply tightening tip statutory latigitage niight not be enough to preserve the
sort ofprotections ofprivacy needed. This Stlidy provides different starting points that might
encoitrage the legislator to revisit the actual statutory scheme, either by redefining 'content'
or by increasing tlie standard for allowing lawful interception by enforceinent agencies.

427



LI/ST I HN.-L'iNGEAL-1.-ILDE LITER.4 71.'trR

Akkermans & Koekoek (red.) 1992
P.W.C. Akkemiatis, A.K. Koekoek (red.), De Grondim, Eet, artikeigeti,ijs coitit,Ie,itmir,
Zwolle: W.EJ. Tjeenk Willink 1992.

ALR 2005 (Westlaw.com)
Search mid seizzire of teleplione cotiipany records  pertainilig  to  szibscriber as violation of
stibscriber's coiistitutional riglits, .litterican Lili' Rcpoi·ts, 76 A.L.R.4211 536. laatst
bugewerkt tot 2005.

Asscher 1999
L.F. Assclier, Co,istinitioitch· co,ii,elge,itic van pe,s, 0„,roep e,1 teli'con„,1,1,ticatic, IteR. tir. 26,
Deventer: Kluwer 1999,
<http://www.ivir.id/priblicaties/asscher/Gw-sttidie.pdf>.

Asscher & Ekker (red.) 2003
L.F. Asscher & A.H. Ekker (red), l'el'kee.glget'ells. Ee,i jit,idisdic eli tedulische it,velitansatic,
IVIR, Atiisterdain: Otto Cratiiwitickel Uitgever, 2003.

ATU 1992
Advaticed Telephony Unit.  Federal Bureati  of Itivestigatioii.  Tclecotiti,ittiticatioits  Ot,en,ieti,,
briefitig, 1992.

Bohorquez 2005
F.A. Bohorquez,Jr.,  'Challetiges to Challenging tlie Patriot Act, Litnits on Jitdicial
Review and a Proposal for Reforni', Neil,  York   State   BarJotintal, 2005,77-FEB N.Y. St.
BJ. 24.

Bokhorst 2004
RJ. Bokhorst, 'De telefoontap in grote opsporiligsoiiderzoekeii',Vistiticle t,er/:ettititigeti,
jaargang 30, tir. 4 2004, p. 84-95.

Brookes 2001
P. Brookes, Electro„ic Sitrveilla„re Devices, Oxford: Newnes (divisioii of Reed Edlicatiollal
atid Professional Ptiblishing Ltd) 2001.

CALEA 1994
P.L. 103-414, 108, Stat. 4279. Ati Act to ainend title 18, United States Code, to make
clear a teleconlinunications carrier's ditty to cooperate iii the interception of coniiinmi-
cations for law enforcetiient purposes, and for other pitrposes.
<http://www.askcalea.tiet/calea.html>.

CCIPS 2001
Field Q,idmice on Neiv Atittio,ities Tliat Relate to Coi,ipitter Crit,Ie alid Electroilic Evidelice
Enacted iii tlte USA Patriot Act of 2001, Cotiiptiter Crinie and hitellectual Property
Section (CCIPS), 2001,
<http://www.usdoj.gov/cruiiinal/cybercritiie/PatriotAct.htni>.

429



STRAF\'( iRDER.LUK c )NDER.ZI )EK VAN TELE('( )MMUNIc:ATIE

CCIPS 2002
Searching mid Seizi,ig Con,p,iters mui Obtaini,11 Elearonic Evide,ice in Cri,ilitial Investigatioils,
Conipitter Crilne and Intellectual Property Section (CCIPS), Criminal Divisioii, United
States Departliient of.Itistice, 2002.
<http://www.usdoj.gov/cruiiinal/cybercriine/searching.ht1711>.

Chemerinsky 2005
Erwiii Chemerinsky, 'The Foulston Siefkin Lectzire, Civil Liberties and the War on
Terroristii<,  11 'ashbtin, Litv-/ozinial. 2005,45 Washbitrn L J.  1.

Church-Committee 1976
11/,init,dess FBI Elect,u„ic Stin,cillance, in: Supplementary Detailed Staff I.eports on Intelli-
gence Activities and tlie Rights of Ainericalis (Book III), Final Report of the Select
Cotilliiittee to Study Governtiiental Operations with respect to Intelligetice Activities.
April 23, 1976.

Clancy 2004
T.K. Clancy, 'The Fourth Ainetidnient's Concept of Reasonableness', Utah Lmv Rei,ieiv.
2004, Utah L. Rev. 977.

Cleiren en Nijboer 2001
C.P.M. Cleiren en j.F. N boer (red.) 2001, Strafvordering Tekst en Co„i„,entaar.
Deventer: Klitwer  2001.

Cloud 2005
Morgan  Clotid,  'The Warren  Cotirt Critiiilial Justice  Revolution:  Reflections  a
Gelieration Later, A Liberal Hour Divided: How the Warren Court Dismantled The
Foitrth Atiiendinent', Ohio State Jo,imal  of Cri,itinal 1.*itv, 2005, Sy:npositini, 3 Ohio St. J.
Cniii. L. 33.

Comey 2006
J.B. Coiney, 'Fightitig Terroristii And Preserving Civil Liberties', U,tiversity of Ridillio,id
Lm, Repieit,, 2006,40 U. Rich. L. Rev. 403.

Commissie herijking 1990
Coininissie herijking Wetboek van Strafi,ordering,  Herzietii,ig  i,an  het getz·diteluk
i,oomiderzoek, Amhein: Gozida Quitit 1990.

Commissie-Mevis 2001
Gegeve,isvergati,12 i,1 strqfvorderi,ig, Niettive lievoeg(iliede,i tot het vorderen va,i gegeve,ts te,1
behoet,e van stra/i,order4/k onderzoek, R.apport van de Conmiissie Strafvorderlijke gegevens-
vergaring  iii  de  infortiiatieniaatschappij,  2001.

Corstens 1990
He,·zie,111,9 1411,  het gerechtehik  i,00,o,iderzoek. Een rapport van de Cotimiissie herijking
Wetboek vati Strafrorderilig, Arnliem: Gouda Quitit 1990.

Corstens 1993
Rappone,i hediki,ig strq/i,ordenng  1989- 1992, Arnlieni: Gouda Qitilit 1993.

43(1



Llp,T VAN AAN(.EHAALDE LITERATUUR

Corstens 1993
Rappoitei, her#ki,W str,#i,ordering /993, Gouda Quint: Arnheni 1993.

Davies 1999
T.Y. Davies, 'Recovering the Origilial Fozirth Aliietidinent', il,hdligait L.,111, Ret,ieti,,
1999, Vol. 98.547.

Dean 2003
S.W. Dean, 'Governinent Surveillance of Internet Conitiizinications: Peti Register alid
Trap and Trace Law under the Patriot Act', Ttilane Joimial  of Tecti,iology  mid  I,itellcati,it
Propeny, 2003, Ttil. J· Tech. & Intell. Prop. 97.

Dempsey 2000
-Ilie Cantivori Cmitroversy:  Electronic Sti,i,eillatice mid Ptivacy i,1 ttle Digital Age, Testuiiay of
Jatties X. Deiiipsey, Senior StaffCounsel Center for Deniocracy and Teclitiology, before
the Senate Judiciary Cotiuiiittee, Septeniber 6,2000,
<http://www.cdt.org/testimony/000906detiipsey.slittiil>.

Diffie 1998
W. Dife  &  S. Landau,  Privacy oil tile li,te.  Tlie politics  of iviretappitig a,id  elicryptioli,
Cainbridge, Mass./Londeti: The MIT Press, 1998.

Dommering 1997
E J. Dotimiering,  'Geen telefootigeheilii op de elektronische stielweg'. Mediqfont,11,
1997, ilr. 10, p 142-147.
<http://www. ivir.nl/publicaties/donmiering/briefgeheitii.doc>.

Dommering e.a. 1999
E j. Domiiiering te.7.), Ha,idbock Tcieco,11,iitinicatiereclit, I,ilciding tot liet reclit eti de tecli,tiek
vall de telecoillillititicatic, Den Hagig: SDU 1999.

Dommering 2001
EJ. Donmiering, 'Het ongebreideld verzatiielen van gegevetis: de voorstellen vati de
Cotinilissie Mevis',
<http://www.netkwesties.nl/editie24/Colitilml.littiil>.

Dove 2005 (Westlaw.com)
D.B. Dove, 'Authority ofdistrict court to order telephone conipally to assist law ellfor-
ceillent agents ill tracillg telephone calls, Table of Cases, Laws, and Rules',.4„iericat, Lm,
Repons (Federal), 58 A.L.R. Fed. 719, laatst bijgewerkt tot 2005.

Dripps 2005
D.A.  Dripps,  Symposituii, 'The Warren Court Critiiinal Justice  Revolutioii:  Reflections
a Generation Later, Justice Harlan on Cninitial Procedure: two Cheers for the Legal
Process Scliool', Ohio State Jotintal Of C,i„,ilial Lai,. 2005,3 Ohio St. J. Con. L. 125.

431



STRAFV(iRDERLIJK c )NDER.ZI )EK VAN TELE(:c )AiMUNIc:ATIE

ECPA 1986
P.L. 99-508, October 21, 1986, 100 Stat. 1848, Ati act to aliiend title 18, United States

Code, with respect to the interception of certain conlliiunications, other tortiis of
surveillance, and for other purposes.
<http://www.alw,nih.gov/Security/FIRST/papers/legal/ecpa.txt>.

Edwardson 1999
M. Edwardson, 'Janies Lawrence Fly, the FBI, and wiretappings'
<http://www.spybusters.coni/History_1939-54_Fly.limil>.

Van Eijk 1997
N.A.N.M. van Eijk, '(G)een recht op vertrotiwelijke c011111111nicatie: fix
en eniail vogelvrij', Nederlands-biristeliblad, 1997, afl. 33. p 1554-1555.
<http://www.ivir.nl/pitblicaties/valieuk/njb97.doc>.

Erasmus Universiteit Rotterdam 2005
Ilie it,at be,vaan, die heedt it,at, Onderzoek naar nut en noodzaak vati een bewaar-
verplichtilig voor historisclie verkeersgegevens van teleconunuilicatieverkeer, Erasinits
Universiteit Rotterdmii, Faailteit der Reclitsgeleerdheid, 21 jutii 2005.

ETSI 2001
ES 201 671 vl.1.1. (1999-07), Telecotilinunications Security: Lawful Interception (LI);
Handover interface for the lawfi11 interceptioti of teleconuiizinications traffic.

Evans 2002
J.C.  Evinis, 'Hijacking Civil Liberties:  Tlie USA Patriot Act of 2001', Le),ola  Uitit,ersity ef
Clibigo 1.ait, joitnial, 2002,33 Loy. U. Clii. LJ. 933.

FCC 1997
Before tlle Federal  Cotimititikations  Coimiiissioii,  hi the Matter of Rtileiziaking  Under
Section 1006 of the Conitiitinicatiotis Act of 1934, as aniended, atid Section  107 of the
Cointintiiications Assistalice for Law Enforcetiient Act to Resolve Tecluiical Issues alid
Establish a New Compliance Scheditle, Petitioii for  Riticitwki,W,  April 2. 1997 (TIA-
petition),
<http://www.cdt.org/digi_tele/fccfiling.pdf>.

FCC 1998 (I)
Before  the  Federal  Comlinmicatiotis  Conlmission,  In  the  Matter  of Coiiuminicatiotis
Assistance for Law Entorcenient Act, Petition./or Ritle,iiaki,W under Sections 107 and 109
of the Con nunicatiotis  Assistance  for Law Eiiforcetiietit Act,  March  26,  1998.
<http://www.cdt.org/digi_tele/980426_fcc_calea.htiiil>.

FCC 1998 (II)
Before the Federal Conilimnications Coi11111ission, In the Matter ofEstablishliient of
Technical Requirenients atid Standards for Teleconmninications Carrier Assistance
Capabilities Under the Coiiitnunications Assistance for Law Entorcenient Act,Joitit
Petitimi  For Expedited Ritlelitaki,W, Federal Bureau  of Investigation and  Departtiient  of-
Justice, March 27, 1998,
<http://www.askcalea.net/docs/980327.pdf>.

432



LU;T VAN AAN(IEHAALDE LITERATUUR

FCC 1998 (III)
Before the Federal  Conmizinications  Coinmission.  Iii  tlie Matter ot- the Cotilliiuilica-
tions Assistance for Law Enforcenient Act, CC Docket No. 97-213, Colltillems ofthe

Electronic Privacy Infonnation Center, the Electronic Froiltier Foundation and the
American Civil Liberties Union, May 20, 1998.
< http://www.epic.org/privacy/wiretap/calea/conmients_5_20_98.html>.

FCC 1998 (IV)
Before the Federal Cotillnunicatiotis Cotilliiission, In the Matter of Coinliiunications
Assistance for Law Enforcement Act, Petitioti tor Ratleillaking utider Sectiotis 107 and
109  of the Cominunications Assistance for Law Enforcetiient Act, filed by Celiter for
Deniocracy and Teclinology, Joint Petition for Expedited Ruleinaking, filed by Federal
Bureau of Investigation and U.S. Departnient ofjustice, Petition for R.zileniaking, filed
by Teleconuiiunications Industry Association, Reply Conitiients ofthe Teleconimuni-
cations Industry Association, CC Docket No. 97-213, June  1998,
<http://www.tiaonlitie.org/policy/initiatives/clocuinents/ReplyCoinments61298.pdf>.

FCC 1998 (V)
Before the Federal Conilimnications Conlinission, In the Matter ofPetition for the
Extension oftlie Compliance Date under Section 107 ofthe Communications Assistance

for Law Enforceinent Act, Me,itorandit,ti Opi,iimi and 0,der, FCC 98-223, September 11,
1998.

< http://www.askcalea.net/docs/fcc98223.pdf >.

FCC 1998 (VI)
Before the Federal  Conlmunications  Conimission,  In the Matter of Communications
Assistance for Law Enforcement Act, Filither Notice €fProposed Ritlet,taki,W, CC Docket
No. 97-213, November 5, 1998,
<http://www.fcc.gov/Bureaus/Conunon_Carrier/Notices/1998/fcc98282.pdf>.

FCC 1999
Before  the  Federal  Cominunications  Commission,  In the Matter of Coiimitinications
Assistance for Law Ent-orceinent Act, 77,ird Repoit and Order, CC Docket No. 97-213,
August 31, 1999,
<http://www.askcalea.org/docs/fcc99230.pdf>.

FCC 2004
Before the Federal Conimunications Conimission, In the Matter ofJoi,it Petitiot,ji,r
Ritleitiaki,ig to Resolve Various Outstanding Issues Concerning the Iniplementation of
the Co1111111111ications Assistance for Law Enforcement Act, AM-10865, Joint Statement
of Itidustry  and Pliblic Interest, April  27,2004,
<http://www.cdt.org/digi_tele/20040427jointcaleareply.pdf>.

433



STRAFT'( )RDER.LIJK C )NDER.Z( )EK VAN TELE('( iMMUNIC'ATIE

FCC/FBI 2004
Before the Federal Coninitmications Conlinission. Iii the Matter United States Depart-
nieilt ot-Justice.  Federal Bureau of Investigation alid  Drlig Enforceinetit Adinitiistration,
Joi,it Petitiot,for Ritle,itakii,g to Resolve Various Otitstaliding Issues Coiiceniilig tlie
hiplenietitation of the Coninizinications Assistalice for Law Enforcenient Act, March
10.2004.

<http://www.cdt.org/digi_tele/20040310tbipetitioti.pdf>

FCC 2005 (I)
Before  the  Federal  Conmiutiicatiotis  Cominission,  hi the Matter ofColimitillicatioils
Assistatice for Law Enforcenietit Act alid Broadband Access and Services, Notice ef
Proposed Ritlet,wki,11 atid  Declamtory  Rtili,11, ET Docket No. 04-295, RM-10865,
Ai,glist 9,2004,
<http://www.askcalea.net/docs/20040809.fcc.04-187.pdf>.

FCC 2005 (II)
Before  the  Federal  Cotimittnications  Commissioti,  hi the Matter  of Cotiniiuizications
Assistance for Law Etiforcemetit Act and Broadband Access and Services, ET Docket
No. 04-295, RM-10865, First Report and  Order atid  Fit,t|ter Notice of Proposed  Ritlet,wking,
FCC 05-153, September 23, 2005
<http://www.askcalea.org/docs/20050923-fcc-05-153.pdf>.

Flanigan 1997
Subcotiunittee 011  Criliie,  Cotilliiittee on  tlie Jitdiciary,  U.S.  Hotise  of Represetitatives.
Oversiglit Hearing 011 the  Iinplenientation  of- the Cotizitiunications  Assistalice  for Law
Eiltorcetiietit Act of 1994, Wednesday, October 23, 1997, Room 2237 Rayblinl
Building, 10:00 AM. Testii,iony of Mattlieiv J. Flanigmi, Presidelit, Telecotilintillicatiotis
hidustry Association,  Before  The  Critiie  Subconiniittee  of the House  Coiiitiiittee  on  the
Jitdiciary, October 23, 1997.
<http://www.fas.org/irp/congress/1997_hr/11971023£litin>.

Garrie, Armstrong & Harris 2005
D.B. Garrie, MJ. Annstrotig, D.P. Harris, 'Voice over Iiitemet protocol atid the
Wiretap Act: Is Your Coiiversatioti Protected?', Seattle Ui,ii,cisity Lm, Ret,itii,, 2005,29
Seattle U. L. Rev. 97.

General Accounting Office 1992
FBI: Advanced Conitiiwikations Technologies Pose Wiretappilig Challenges, IMTEC-
92-68BR,July  17,  1992.  <http://archive.gao.gov/d33tl0/147215.pdf>.

Goldsmith 1987
M. Goldsinith, 'Eavesdropping Refonii: The Legality of Roving Sun,eillatice'.  Uitii,enity
efmitiois Lail, Ret,ie,v, 1987, 1987 U. Ill. L. Rev. 401.

Goleniewski 2001
L. Goleniewski, Telecofiti,ni,ticatio,is Esseittials: 77,c Co,i,plete Global Sotircefor Cotittit,inica-
tio,ls Fil,ida,itentals, Data Nettivrkitig and tlie Internet, a,id Next-Ge,teratioli Nettvorks, Boston:
Addison-Wesley Professional 2001.

434



LIJ"T VAN AAN( IEHAALDE LITERATUUR

Harteveld 1990
A.E. Hwteveld. De recliter-co,1,1,1issaris in strafzaken, e,11:ele orifittere,ule bescllottlvilige,1,

Amheni: Gouda Quint 1990.

Heffernan 2001-2002
W.C. Heffertian, 'Fourtli Aliietidineiit Privacy hiterests',Jottnial of Crimii,al Law mid
Crilitiliology, 2001/2002, 92 J. Crilii. L. & Criminology 1.

Henderson 2005
S.E. Henderson, 'Nothing New Utider the Sun? A Technologically Rational Doctrine
of Fourth Ainetidinent Search', Mercer Liw Rei,ic,v, 2005,56 Mercer L. Rev. 507.

Hofrnan 1995
J.A. Hofiian, l'eltrollivelijke coi,1,1,11,1icatie: ee,i  reclitsve,Eelijke,ide stitdie over de gehei,ittio,idi,ig

va,i co,in,1,1,1icatie in grondreclitelijk pe,fpectief,war i,iteniationaal, Nederiands en Di,its reclit (Aiss.
VU), Zwolle: W.EJ. Tjeenk Willink 1995.

House Report 1994 (CALEA)
House Report No. 103-827, Part I,
<http://www.askcalea.net/docs/hr103827.pdf>.

Housholder 2005
DJ. Housholder, 'R-econciling Consent Searches and Fourth Amendnient
Jurisprudence: Incorporating Privacy into the Test for Valid Consent Searches',
Vanderbilt Law Review, May, 2005, 58 Vand. L. Rev. 1279.

Van den Hout 1989
P.j. Van den Hout, Het  qllitistere,1 va,1 tekfootigesprel:1:e,i  als  divailgiliiddel:  Ee,I  i,lq,tisitoir
trekie iii het Nederla,idse strq/i,oidemigstelsel, Post Scriptum Reeks, Arnheni: Gouda Quint
1989.

IITRI 2000
lITRI-rapport  hidependetit Tecti,zical Revieiv  of tlie  Cantivore  Systellt,  Fi,ial  Repoit, IITRI
CR-030-216, 8 Deceniber 2000,
<http://www.usdoj.gov/jind/publications/carniv_final.pdf>.

Israel & W.R. LaFave 2001
6H. Israel, W.R. LaFave, Cm,Ii,ial Proceditir, Coi,stitittio,ial Litititatioits (iti a i,tits/tell), St.
Paul, Minti.: West Group 2001.

Johnson 2005
C.W. Johnson, 'Survey ofWashington Search mid Seizure Law: 2005 Update', Seattle
Universit), L,1w Revinv, 2005, 28 Seattle U. L. Rev. 467.

Kamisar 2002
Y. K:unisar, 'The Writings ofJohn Barker Waite and Tho111as Davies on the Search alid
Seizure Exclusionary Rule', (Essay), Michigan Lati, Revitiv,June, 2002,  100 Mich. L.
Rev. 1821.

435



STRAFTE)R-DERLIJK L )NDERZC)EK VAN TELE('()MMUNICATIE

Kamisar e.a. 2002
Y. Kaniisar e.a. (red), Modem Ctititi,1,11 Proced,tre, Case-Coimitetits-Qitestions. Anierican
Casebook Series, St. Paul, Mitm.: West Group 2002.

Katyal 2003
S.K. Katyal, 'The New Surveillance', Case 14'csten, Resen,e Liti, Revicil', 2003,54 Case
W. Res. L. Rev. 297.

Kennedy and Swire 2003
C.H. Kennedy and P.P. Swire, 'State Wiretaps atid Electronic Surveillance After
Septeniber 11', Hasti,ws Lawjoitmal, 2003, 54 Hastings LJ. 971,
<http://www.peterswire.net/Ml-Swire-Ketinedyfitia131.doc>.

Kerr 2003
O.S. Kerr, 'Internet Sizrveillance Law after the USA Patriot Act: The Big Brother that
iSIl't', Norritivesten, Uitivenity Lint' Revietv, 2003,97 Nw. U. L. Rev. 607.

Kerr 2005
O.S. Kerr, Congress, 'The Courts, and New Technologies: A Response To Professor
Solove', Symposiutii Law and the Inforniatioii Society, Panel VI: The Coexistence of
Privacy and Security, Ford/imit Lati, Revieip, 2005,74 Fordh:un L. Rev. 779.

Kobelev
0. Kobelev, 'Big Brother on a Tiny Chip: Ushering iii tile Age of Global Surveillance
Through the Use of Radio Freqitency Identification Teclitiology alid the Need for
Legislative Respotise'. Noit/, Caiolina-/01117'al of Law 6 Tech,iology, 2005, N.C. J. L. &
Tech. 325

Koops 1999
BJ. Koops, Tlte Crypto Controve,sy, A Key Co,#lict iiI the h#oniiatimi Society, Den Haag:
Khiwer hiteniational 1999.

Koops 2000
BJ. Koops, lierdaclite e,i oiltsleittelplicht: hoc ver Irikt 1101,0 te,Iettit·.2 Deventer: Kluwer 2000.

Koops 2002
BJ. Koops. St«vorderlijk onderzoek van telecont,litinicatie  1838-2002, lietgre,ist,lak ttissen
opsporilw e,1 pi,pacy, Deventer: Klitwer 2002.

Koops 2003
BJ. Koops, 'Verkeersgegevens en strafrecht: een agenda voor discussie', in: L.F. Asscher
&   AH.  Ekker  (Eds.),   Verkeersgeget,ens.   Ee,1  jitridisclie  e,1  teclmische  inventarisatie  (p.   59-92),
Aliisterdmi: Otto Crainwinckel Uitgever 2003.

Kranenberg 1991
J.A. Kratlenberg, 'De telefoontap iii de voorstellen vati de Cominissie-Moons', AM
Aeqiti, vol. 40, afl. 2, 1991.

436



LUIT VAN AAN(,EHAALDE LITERATUUR

LaFave 1978
W.R. Lafave, Seair/i And Seizitre: 21 Trearise 011 T/te Fottil/, .4,iwitd,ite,it, St. Paul, Minn.:
West Publishing Co. 1978

LaFave e.a. 2000
W.R. Lafave e.a. (red), Cm,Iinal Proced,ire, Hornbook Series, St. Patil, Milin.: West
Group 2000.

Larsson (diss.) 1937
N.B. Lasson,  'Ilie  History  mid  Developitient  of tlie  Foitilli  Atitetidi,ie,it  to tlic  United  States

Co,istitittion' (diss.  The John Hopkins University), Baltilnore: Johii Hopkitis Press  1937.

Leahy 1994
Joint  Hearing of the  Technology and  Law  Subconiniittee  of the  Senate Judiciary
Cotilliiittee  and  the  Civil  atid  Constittitional  Rights  Sitbcomiiiittee  of the  House
Judiciary Committee, Subject: wiretapping, Witness: FBI Director Louis Freeh, Co-
chairs: Senator Patrick Leahy, Representative Don Edwards, 10:30 A.M., 226 Dirksen
Senate Office Building Washington (DC), Friday, March 18, 1994.
<http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/CALEA/freeh_031894_hearing.testitiiony>.

Mac Gillavry 2001
E.C. Mac Gillavry, 'De voorstellen van de Coinmissie-Mevis: dwanginiddelen voor de
informatieiziaatschappij', Nederlai,ds./ittiste,iblad, afl. 30, 2001, p. 1411-1419.

Max-Planck-Institut 2003
Max-Planck-Institut Air ausliindisches und ititernationales Strafrecht, Reditsivirklidikeit,ind
Eflizienz der Obent,acliting der Teleko,iliminikatio,i nacli de,i §§ 100a, 100b StPO imd anderer
verdeckter En,titthings„taBnaitini.
<http://www.iuscrini.inpg.de/verlag/online/Band_115.pdf>

McClintick 2005
J. Mcclintick, 'Web-Surfing in Chilly Waters: How the Patriot Act's Aniendliients To
tlie Pen Register Statute Burden Freedoni of Inquiry', Ai,iencm, U,livelsity.Jolintal ef
Ge,ider, Social Policy mid the Lili,, 2005, 13 Ain. U J. Gender Soc. Pol'y & L. 353.

Meyer 1988
FJ. Meyer, 'Don't Toucli that Dial: Radio Listening under the Electronic Conimunica-
tions Privacy Act of 1986', Neiv York Uitiversity Lmv Revietv, 1988, 63 N.Y.U. L. Rev.
416.

Myjer 1983
E. Myjer, 'Een getapt man', in: E.A. de la Porte e.a. (red.), Bu deze stand van zaken.
Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai (MelaibiindeD, Arnheni: Gouda Qitint
1983, p. 313-324.

Myjer 1989
E. Myjer, 'Over de tap', NICM-luttletii, 14, 1989, p. 526-551.

437



STRAF\'C)RDERLUK ( )NDER.ZI)EK VAN TELE('C)MMUNIC'ATIE

Myjer 1990
E. Myjer, 'Nadere kwaliteitseisen bij het tappen', NICM-litilletit, 15, 1990, p. 712-713.

Neel 1994
Prepared Testimony of Roy Neel, President United States Telephone Association,
Before the Senate Judiciary Conitnittee, Subconuiiittee on Teclmology atid Law, March
18,1994.

<http://www.eff.org/Privacy/Surveillatice/CALEA/neel_031894_hearing.testitiiony>.

Nelson 1994
J. Nelson, 'Sledge Hanmiers atid Scalpels: The FBI Digital Wiretap Bill and Its Effect on
Free Flow of Inforniatioii and Privacy',  UCLA Lati, Revieti,,  1994,  41  UCLA L. Rev.
1139.

Nieuwenhuis 1998
A J. Nieziwenhuis, 'Vertroitwde eii virtizele bescherming', NICM-Bitlleti,14,1998,9
423-437, <http://www.ivir.111/publicaties/nieuwetiliuis/art13Gw.doc>.

Olsen 2002
S.T. Olseti, 'Reading Between the Lines: Why a Qualified "Clean Hail(is" Exception
Should Preclude Suppression of Wiretap Evidence Under Title III ofthe Onmibus
Crime Control and Safe Streets Act of 1968', Falparaiso U,zit,e,sity Liti, Revint; 2002,36
Val. U. L. Rev. 719.

OM-handboek 2004
.latiti,jzi,q bij:otidere opsponi,gsbet,oegdheden, laatst bijgewerkt 18 augustlis 2004,
<http://archief.0111.nl/bob/

Omnibuswet 1968
0111nibus Critne Control and Safe Streets Act of 1968, P.L. 90-351  (June 19,  1968)

Orr 2001-2002
A.E. Orr, 'Marking Carnivore's Territory: Rethinkitig Pen Registers on the Intertiet',
Michigan Te/eco,imituticatio,is and Ted,nology Lnv Revint,, 2001-2002, 8 Mich. Telecoinni.
& Tech. L. Rev. 219,
<http://www.nittlr.org/voleight/orr.pdf>.

Oude Breuil 1984
H. Oude Brettil, 'Van achterklap tot telefoontap: een onderzoek naar de totstandkoming,
toepassing en werking van de bepatiligen betreffende het afluisteren van telefoon-
ges'prekken'. Nederlatidse Politie Acade,itie, 1984.

Patriot Act 2001
PL 107-56, October 26, 2001, 115 Stat 272, Uniting and Strengthening Ainerica by
Providing Appropriate Tools Required to hitercept and Obstruct Terrorisni (USA
Patriot Act) Act of 2001, <http://news.fitidlaw.com/am/docs/terroristii/hr3162.pdf>.

438



Lul'T VAN AAN(,EHAALDE LiTERATUUR

Pikowsky 2004
R.A. Pikowsky, 'An Arginizent For a Technology-Neutral Stattite Covering
Wiretapping and Interceptioti of E-imil'. Adi,ocate, 2004, 47-OCT Advocate (Idaho) 23.

Pintens 1998
W. Pintens, hihidi,ig tot de reditst'clgehiki,ig, Letiven: Universitaire Pers Letiven 1998.

Podesta 2002
J. Podesta, 'USA Patriot Act, The Good, the Bad, atid the Sziiiset', Hmit,111 Rights

Magazi,te, vol. 29, ilr. 1, 2002.
<http://www.abanet.org/irr/hr/winter02/wititer02.html>.

Rabel 1990
T.R. Rabel, 'The Electronic Cotinnunications atid Privacy Act: Discritizinatory Treat-
inent for Siinilar Technology, Cutting the Cord of Privacy',1,1/1,1 Al,1,shall Litv Revieti,,
1990, 23 J. Marshall L. Rev. 661.

Reijne, Kouwenberg en Keizer 1996
Z.  Reutie,  R.F.  Kouwenberg eii M.P. Keizer, Mitiisterie van Jiistitie,  WODC,  Tappe,i
i,1 Nederla,id, Arnhein: Gotida Quint 1996

Schmidt e.a. 2001
A.HJ. Schinidt e.a., Teleco,Ii,litinicatielvet. Tel:st e,1 Cot,inietitaar, Deventer: Klitwer 2001.

Schneier 1996
B. Schneier, Applied Cryptograplzy, Protocols, Algo,itlutis, mid Soit,·ie Code iii C, New York
etc.: John Wiley & Sons 1996.

Schudelaro (diss.) 2003
T. Schudelaro, Electronic Pay,ite,it Syste,Its and Money I-atindemig, Risk mid Cotinteniteastires

iii thi· Post-hite,itet H)7,· Era, Nijikiegen: Wolf-Legal Publishers 2003.

Shields 2005 (Westlaw.com)
M.A. Shields, 'Who May Apply or Authorize Application for Order to Intercept Wire
or Oral Conliminicatioils Under Title  III  of Otiltlibus  Critne  Control  and Safe Streets

Act of 1968 (18 U.S.C.A. §§ 2510 et seq.)', .4,iterica,1 Laiv Repoits (Federal), 169 A.L.R.
Fed. 169, laatst bijgewerkt tot 2005.

Shih Ray Ku 2002
R. Shih Ray Kii, 'The Folinders' Privacy: The Fourth Amendnient alid the Power of
Tecliliological Sitrveillance', Spiiposiwn: Modern Studies iii Privacy Law, Searching for
the Meatiing ot-Fourth Ainendinent Privacy after Kyllo v. United States, Ali,mesota Lnt,

Ret,im,, 2002, 86 Minn. L. Rev. 1325.

Simmons 2005
R. Sinitiions, Symposium: 'The Powers and Pithlls ofTechnology, Teclitiology-
Enhanced Surveillance by Law Enforcement Of]icials', Nap  'ork LT,tii,ersity A,1,111(11

Sim,e), ef.4,1,ctimi Lm,, 2005, 60 N.Y.U. Aim. Surv. Ani. L. 711.

439



STRLAFVC )R.DER.LUK ONDER.ZI)EK VAN TELE(:(.)MAiUNIC:ATIE

Sinith 2003
J.C. Smith, 'The USA Patriot Act: Violating Reasonable Expectations ofPrivacy
Protected by the Fourth Aiziendment without Advancing National Seairity', North
Carolina Lap Review, 2003,82 N.C. L. Rev. 412.

Snlits 2002
A.H.H Sinits & I.M. Kooptiians, 'Mobiele plaatsbepaling: het afluisteren voorbij?',
Nederlands jitristent,lad, 2002, afl. 38, p. 1888-1895.

Smits 2004
A.H.H Sniits, 'Gegronde angst of Cryptofobie?', Nederlatids Jitriste,iblad, 2004, 4.8,
p. 376-379.

Solove 2005
DJ. Solove, 'Fourth Amendiiient Codifcation and Professor Kerr's Misguided Call For
Judical Deference', Spiiposituii, Law and the Infoniiation Society, Panel VI: The
Coexistence of Privacy atid Seatrity, Fordhm,i Liti, Ret,ieti; 2005,74 Fordhani L.
Rev.  747.

Steenbruggen 2002
W. Steenbruggen, 'I Know what you did last simiiiier! Over grenzeloze en ongege-
neerde venverking van verkeersgegevens in de inforniatieniaatschappij'.lai,i, deceinber
2002, nunmier 3, p. 89-97,
<http://www.javisite.ill/>.

Steinberg 2004
D,E. Steitiberg, 'The Original Understanding of Unreasonable Searches and Seizures',
Florida Law Revietv, 2004, 56 Fla. L. Rev. 1051.

Steinberg 2005
D.E. Steinberg. 'An Origuial Mistinderstanding: Akhil Ainar and Fourth Atiiendnient
History: San Diego Lmt, Revieti,, 2005,42 San Diego L. Rev. 227.

Stratix 2003
Be,vare,1 L'erkeetsgqevens doo, Telecotit,int,ticatieamibiedets, Eitidrapport Uitgebraclit aan het
Wetenschappelijk Onderzoek en  Documentatiecentruin van het Ministerie vaii Justitie,
Uitgebracht door: Stratix Consulting Group B.V. Schiphol, augustus 2003.

Tanenbaum 2003
A.S.  Tmenbaum,  Co„quiter Nettvorks, Vrije Universiteit Amsterdam, New Jersey:
Prentice Hall PTR 2003;

TIA/EIA 2000
J-STD-025 (2000), Lnditlly Aitthorized Elearonic Stinzillame, (ANSI-J-STD-025-2000 J-
STD-025), TIA/EIA.
<http://eu.sabotage.org/www/US_surveillance_docutiients_and_standards/2000_05_3
1_tr451-STD-025_REV.A_Lawfully-Authorized_Electronic_Surveillance.pdf>.

440



LuhT VAN AAN(,EHAALDE LITERATUUR

TNO 2001
TNO-rapport, Telecot,i,mi,ticatic ,·i, Cg,ptogrq/ie, Fel-01-C048, 01-02-2001.

Traynor 2005
M. Traylior, 'Citizenship in a Thne of-Repression', It'iscolisil, Lm, Ret,te,v, 2005, Wis. L.
Rev.  1.

Twight 2001
C. Twight, 'Coiltiing Coiigress, Privacy alid the 1994 Coimimiiications Assistatice for
Law Etiforceinent Act'. Tlic hidepe,ide,it Ret,icti'' volimie 6, miniber 2,2001, p. 185-216.
<http://www.itidepetident.org/pdf/tir/tir_06_2_twight.pdf>.

Urbonya 2003
K.R. Urbonya, 'Rhetorically Reasonable Police Practices: Viewing Tlie Suprenie
Colirt's Mitltiple Discourse Paths', Atitericait Cm,ii,1,11 Laiv Ret,ieit,, 2003, 40 Atii. Critii.
L. Rev. 1387.

USGAO 2001
United States General Accozinting Office, Report to the Chairnian, Subcotinnittee on
Governinent Efficiency, Finaticial Management atid Intergoverninental Relations,
Con iiittee on Govenimetit R efortii, Hmise of Representatives, February 2001,
h.ifonitatioii  Seat,ity,  Advaitces  and  Rei,t,ii,zitig Clialle,iges  to Adoptio,1 of Ptiblic  Key  hifrastnic-
mre Teclmology, GAO-01-277,
<http://www.gao.gov/new.items/d01277.pdf>.

Vrieze 1983
G. Vrieze, 'De telefoontap en de R.C; Nederta,ids j,iriste,iblad, 1983, afl. 40, p. 1277-1992

Walsh 2005
C.M. Walsh, 'Froni the Legal Literature', Cniti,tal 619 Btillemi, 2005, 41 No. 2 Critii.
Law  Bulletin  10.

Warren 2005 (Westlaw.com)
H.D. Warreti, 'Adinissibility ofevidence offitct of niaking or receiving telephone calls',
Ati ienc,u, Lul, Repolts, 13 A.L.R..2d 1409, laatst bijgewerkt tot 2005.

Wheeler 1997
Conmiunications Assistance  for Law Enforcenient Act (CALEA), October 23,  1997  -
House Judiciary Stibcommittee on Crinie, Testitiiony ofT.E. Wheeler, Cellular
Teleconmiunications Industry Association, October 23, 1997, House Judiciary
Subcoiillilittee on Crniie.
<http://www.fas.org/irp/congress/1997_lir/h971023tw.linn>.

Van Wifferen 2004
L. Van Wifferen, 'Het gebruik van AIVD-intbniiatie Li het strafi,roces',Jitstitiele
verkelit,i,wen, allevering 3,2004, p. 138-147

441



Sllt.AFTI)RDEFUUK ()NDER.Zl )EK VAN TELE(:(>MMUNIC'ATE

Wright & Miller 1973 (Westlaw.com)
Fedcral Practice & Proced,irr (Wright & Miller), West Publishitig (Westlaw). update 2005.
Federal Rules Of Crhiihial Procedure. Updated by the 2005 Pocket Part, The Late
Charles Alan Wriglit, NaticyJ. Kilig, Sitsati R.. Kleili, Sarali N. Wellilig. Chapter 10.
Supplenietitary Alid Special Proceedings, Rule 41. Search Aiid Seizzire. Fed. Prac. &
Proc. Crim.3d § 663.

442



/  4

...

-

6                                                                         .1 1

L


	INHOUDSOPGATE
	VOORWOORD
	LIJST VAN AFKORTINGEN
	Hoofdstuk 1 
Algemene Inleiding
	Hoofdstuk 2
 Opsporingsgericht aftappen in Nederland
	Hoofdstuk 3 
Strafvorderlijk onderzoek verkeersgegevens in Nederland
	Hoofdstuk 4
 Opsporingsgericht aftappen in de VS
	Hoofdstuk 5 
Strafvorderlijk onderzoek verkeersgegevens VS
	Hoofdstuk 6 
Strafvorderlijk telecommunicatieonderzoek vergeleken
	Hoofdstuk 7
 Aanpassing strafvorderlijk onderzoek telecommunicatie?
	SUMMARY
	LIJST VAN AANGEHAALDE LITERATUUR

