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Gebruikte afkortingen

CID Criminele Inlichtingendienst
gvo gerechtelijk vooronderzoek

ovj officier van justitie

pv proces-verbaal

rc rechter-commissaris

WvSr. Wetboek van Strafrecht

WvSv. Wetboek van Strafvordering

WTV Wet op de telecommunicatievoorzieningen



Samenvatting

Is de tap een onmisbaar instrument voor politie en justitie of is dit slechts een

illusie? Uit de resultaten van een onderzoek naar het nut van afluisteren, verricht in

de Verenigde Staten, concludeert Van Koppen dat het aldaar een overschat middel is.

Geldt dit ook voor het tappen in Nederland? Concrete cijfers hierover ontbreken tot

nog toe. Dergelijke cijfers zijn op zichzelf van belang, maar zijn dat nog meer in het

kader van de discussie aangaande opsporingsmethoden en -middelen bij de bestrij-

ding van zware criminaliteit naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire

Enquêtecommissie Opsporingsmethoden en van de vraag wie in Nederland de kosten

moet: dragen die gepaard gaan met het tappen. Naar aanleiding hiervan heeft de

minister van Justitie opdracht gegeven tot het onderzoeken van het huidige gebruik

en het effect van de telefoontap.

Vraagstelling

In het onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal.

- Hoeveel en hoe lang wordt er feitelijk in Nederland getapt op basis van artikel

125g WvSv.?

- Hoe is het tapregime in Nederland?

- In hoeverre worden het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel gehanteerd?

- Hoe effectief is het gebruik van de tap in Nederland?

Verder is bekeken welke ontwikkelingen er gaande zijn, en in de toekomst verwacht

kunnen worden op het gebied van de telecommunicatiemarkt en hoe deze ontwikke-

lingen de effectiviteit van het tappen zouden kunnen beïnvloeden.

Werkwijze

Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van twee gegevens-

bronnen:

- Databestanden van PTT Telecom Security waarin tapgegevens systematisch

geautomatiseerd worden opgeslagen. Met deze gegevens kon antwoord gegeven

worden op de eerste vraag.

- Vraaggesprekken met 32 politie- en justitiefunctionarissen die vanuit verschil-

lende invalshoeken ervaring hebben met tappen. Deze interviews bestonden

uit een algemene vragenlijst voor alle functionarissen die bedoeld was om te

achterhalen hoe de tap in het dagelijks gebruik gehanteerd wordt. Zo is op

kwalitatieve wijze weergegeven welke opvattingen er met betrekking tot de

effectiviteit van de tap leven onder de' gebruikers'. Daarnaast is met een aantal

rechters-commissarissen (rc's) gesproken over de inzet van de tap in 95 concrete

strafzaken. Hiermee is geprobeerd op kwantitatieve wijze de effectiviteit van de

tap vast te stellen.
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Resultaten

In Nederland zijn in 1993 en 1994 respectievelijk 3.619 en 3.284 taps gezet op basis

van artikel 125g WvSv. Deze taps hebben in beide jaren een gemiddelde looptijd van

44 dagen. Het blijkt dat vooral de arrondissementen Den Haag, Arnhem, Amsterdam

en Rotterdam een groot percentage van het totale aantal gezette taps in deze twee

jaren voor hun rekening nemen. Als echter het aantal gezette taps wordt gerelateerd

aan het aantal strafzaken dat per arrondissement is afgedaan, blijkt dat in sommige

kleine arrondissementen relatief meer getapt wordt dan in de grote.

De tap is een opsporingsmiddel dat niet zonder meer ingezet kan worden tijdens

een strafrechtelijk onderzoek. Het is een dwangmiddel waarvan het gebruik strikt

geregeld is in het Wetboek vanStrafvordering en dat slechts met toestemming van

een rechter-commissaris (rc) kan worden ingezet.
In het onderzoek is allereerst nagegaan hoe in de praktijk het proces verloopt van

het aanvragen van een tap, de toetsing ter rechtvaardiging van het middel en de

verwerking van de gegevens die voortkomen uit het tappen.

De aanvraag

Het initiatief om tijdens een onderzoek een tap te plaatsen, komt meestal vanuit

het politieteam dat met de opsporing is belast. In bijna alle gevallen vindt, voordat

het team een officiële aanvraag om te tappen indient, informeel vooroverleg plaats

tussen het team en de officier van justitie; in sommige gevallen overlegt de officier

vervolgens informeel met de rc. Bij de officiële aanvraag wordt de rc een proces-

verbaal toegestuurd waarbij meestal bijlagen zijn gevoegd zoals onderzoeksbevin-

dingen, verklaringen van getuigen en/of een CID-rapport. Slechts bij uitzondering

wijst de rc een aanvraag af. Gaat het om verlenging van een tap, dan geldt dat naar-

mate de tap langer loopt, de rc in toenemende mate strengere eisen stelt.

Het tappen zelf kan momenteel alleen na opening van een gerechtelijk vooronder-

zoek. Een aantal geïnterviewden blijkt al voor opening van het gerechtelijk voor-

onderzoek onderzoek te laten verrichten naar het telefoongedrag van de verdachte

door middel van het opvragen van printgegevens of historische telefoonoverzichten.

Zij doen dit om meer inzicht te krijgen in de mogelijke effectiviteit van het inzetten

van de tap. De voorkeur voor het moment waarop de tap dan wordt ingezet, is

afhankelijk van het doel waarvoor deze gebruikt wordt. Meestal wordt echter, vooral

bij grootschalige onderzoeken, al in een vroeg stadium van het gerechtelijk voor-

onderzoek met tappen begonnen.

De toetsing
Voordat het aanvraag-proces-verbaal wordt aangeleverd bij de rc is er door het

team en de officier van justitie al kritisch gekeken naar de noodzaak van het

gebruik van de tap in het onderzoek. Bij de toetsing van de rechtmatigheid van

de tap spelen overwegingen met betrekking tot proportionaliteit en subsidiariteit

een belangrijke rol. Zo geven geïnterviewden aan dat een zaak wel omvang moet
hebben en van enige ernst moet zijn, wil men overgaan tot tappen, omdat anders
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het strafrechtelijke doel niet opweegt tegen de inbreuk die de tap maakt op de

privacy. Voor veel geïnterviewden is de privacy in eerste instantie ondergeschikt

aan de strafrechtelijke meerwaarde, maar naarmate langer getapt wordt of resul-

taten uitblijven gaat de privacy-inbreuk die de tap maakt, prevaleren boven de

strafrechtelijke meerwaarde.

De tap blijkt een 'populair' middel te zijn onder de geïnterviewden maar wordt

onnodig gevonden als het bewijs al op een andere manier rond is of wanneer via

andere opsporingsmiddelen veel makkelijker of minder ingrijpend tot hetzelfde

resultaat kan worden gekomen. Een aantal geïnterviewden vindt dat tappen nood-

zakelijk is bij het bestrijden van georganiseerde criminaliteit omdat via de tap snel

en goed een beeld verkregen wordt van de organisatie. Het middel moet volgens hen

dan ook liefst in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingezet. Anderen staan iets

behoudender tegenover het direct inzetten en proberen liever eerst via andere

wegen, zoals het opvragen van printgegevens of financieel onderzoek, voldoende

bewijs te vergaren.

Bijna alle geïnterviewden zien vooral voordelen in het gebruik van de tap in combi-

natie met andere opsporingsmiddelen en wel bij voorkeur met een observatieteam.

De informatie die door de tap is verkregen, wordt vaak tactisch ingezet om het

observatieteam aan te sturen of het observatieteam zaken te laten verifiëren. De tap

kan wel als zelfstandig opsporingsmiddel worden ingezet maar dit heeft praktisch

gezien weinig nut omdat, volgens de geïnterviewden, het echte bewijs zelden over

de telefoon komt.

De verwerking

Het uitwerken van de tapgesprekken gebeurt in de meeste gevallen door leden van

het team die het onderzoek uitvoeren. Het interpreteren van de resultaten gebeurt

in eerste instantie vaak door diegene die de tap uitwerkt. Soms wordt hierbij ook

gebruik gemaakt van deskundigen of tolken, als de gevoerde gesprekken veel

technische informatie bevatten of in andere talen dan de Nederlandse gevoerd

worden.

Van de informatie uit de tapverslagen wordt vooral door het onderzoeksteam gebruik

gemaakt. De meeste rc's en officieren van justitie maken beperkter gebruik van de

mogelijkheden van tapverslagen. Met behulp van informatie uit tapverslagen kan

onder andere het tactische plan bijgesteld worden, zoals het aansturen van obser-

vatie- en arrestatieteams en het voorbereiden van inkijkoperaties. Tijdens verhoren

en in de rechtszaal kan de informatie gebruikt worden om er beweringen mee te

verifiëren en alibi's te controleren.

De effectiviteit van het tappen

Twee op de drie geïnterviewden vinden de tap een redelijk tot uiterst effectief

middel. Uit de analyse van de 95 strafzaken blijkt dat het inzetten van de tap in ruim

de helft van de strafzaken door de rc's als effectief wordt beoordeeld. De geïnter-

viewden ervaren het tappen vooral als zeer nuttig bij georganiseerde en seriematig
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gepleegde criminaliteit. In dit verband worden door hen delicten genoemd als handel

in verdovende middelen, diefstal, heling en fraude. Naast groepsverband en conti-

nuïteit van het delict worden nog andere gunstige omstandigheden om te tappen

genoemd. Zo blijkt het tappen op `first offenders' of de `periferie' van verdachten

nuttig te zijn omdat zij meestal in het geheel geen rekening houden met de mogelijk-

heid dat zij wel eens getapt kunnen worden. Het is volgens de geïnterviewden ook

zinvol om te tappen als heterdaad-situaties worden verwacht. De belfrequentie

schijnt in dergelijke situaties met sprongen te stijgen en er wordt door nervositeit

sneller informatie losgelaten die door het team kan worden gebruikt.

Het merendeel van de geïnterviewden vindt dat de effectiviteit van de tap vooral

naar voren komt in het bepalen van de koers van het onderzoek en het bepalen van

de handelingen die verricht moeten worden. Zij zien de tap als een middel waarmee

tactische keuzes kunnen worden gemaakt. Bewijsvergaring is hiervan meestal een

indirect gevolg. Uit de resultaten van de analyse van de 95 concrete strafzaken blijkt

dat het tappen in ruim de helft van de zaken invloed heeft gehad op het bewijs,

waarvan in 36 gevallen op het directe bewijs. In dit verband wordt ook aangegeven

dat het tappen in sommige onderzoeken meer oplevert dan in andere maar over

het algemeen heeft het altijd wel enig effect hetzij in de opsporing hetzij in bewijs-

voering. Ondanks het feit dat door verdachten heel vaak in bedekte termen wordt

gesproken geeft de tap toch altijd houvast. Toch moet de tap niet gezien worden als

een wondermiddel waarmee de zaak in één keer wordt opgelost.

Toekomstige ontwikkelingen

De ontwikkelingen omtrent telecommunicatie en het afluisteren hiervan staan

niet stil. Het gebruik, onder andere door criminelen, van mobiele telecommunicatie

is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat een groot aantal

nieuwe mobiele telecommunicatieprodukten en -diensten op de markt is ver-

schenen.

Als gevolg van Europese richtlijnen wordt sedert 1992 de telecommunicatiemarkt in

een snel tempo geliberaliseerd. Per 1 januari 1998 is ook de spraaktelefonie over het

vaste net vrij. Met betrekking tot Nederland is overigens recent, en nog niet door de

Eerste Kamer goedgekeurd, door de Tweede Kamer besloten deze datum te ver-

vroegen naar 1 juli 1997. Dit betekent onder andere dat meer netwerkbeheerders

en dienstenleveranciers op de markt zullen opereren, daarbij relatief onafhankelijk

van overheidsbemoeienis. Begin 1995 heeft de Raad van Ministers van de Europese
Unie een resolutie met betrekking tot de wettelijk toegestane interceptie van tele-

communicatie aanvaard. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van

Justitie (en Binnenlandse Zaken).
Na de recente aanpassing van artikel 64 WTV bevat dit nu de bepaling dat de houders

van een concessie, van een vergunning, alsmede van een machtiging voor het

transport van data met en tussen mobiele gebruikers, verplicht zijn medewerking te

verlenen bij het wettelijk toegestaan tappen. Na de algehele herziening van de WTV,
eind 1996, zal de aftapbaarheid van elke telecommunicatievoorziening zijn geregeld.
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Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om in de

toekomst af te luisteren met behulp van technische hulpmiddelen. Het wetsvoorstel

bevat een bepaling die het pro-actief tappen mogelijk zal maken.

Op 1 januari 1996 traden de vereisten van de Aftapregeling GSM in werking. Sinds

dat moment moet ook het net van Libertel aftapbaar zijn.

Politie en justitie overleggen regelmatig met de netwerkbeheerders. Daarnaast

vinden er verschillende interdepartementale overleggen plaats. In het G4-overleg,

over openbare orde en veiligheid, wordt met ambtenaren uit het Verenigd Konink-

rijk, Frankrijk en Duitsland gesproken over aftapbaarheid van nieuwe telecommuni-

catiesystemen.

Het verleden leert dat technische en commerciële ontwikkelingen, waaronder de

liberalisering van de telecommunicatiemarkt, goed in de gaten gehouden moeten

worden.
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Inleiding

1.1 Achtergrond en aanleiding

Jaarlijks worden in ons land op basis van artikel 125g WvSv duizenden taps gezet

op telefoons, faxen, semafoons en mobiele telefoons. De ministeries van Justitie en

Binnenlandse Zaken, de politie en aanbieders van telecommunicatie investeren

thans op jaarbasis tientallen miljoenen guldens in het tappen (het tapbaar maken

van systemen, het bouwen van nieuwe tapkamers en lijn-huur, politie-personele

kosten, inzet van tolken).

Over de effectiviteit van het tappen is in Nederland weinig bekend. Een van de

weinigen die in Nederland iets over de effectiviteit van tappen heeft geschreven,

is Van Koppen (1995) geweest. Uit de resultaten van een onderzoek naar het nut

van afluisteren, verricht in de Verenigde Staten, concludeert deze onderzoeker

dat de tap aldaar een overschat middel is. Hij beschrijft in zijn artikel dat van 1987

tot en met 1992 bij 24% van de zaken waarin tot tappen is overgegaan, de tap heeft

bijgedragen aan succes bij de opsporing, en in 5,5% van de zaken aan de bewijs-

voering ter terechtzitting. Concrete cijfers over de effectiviteit van het tappen in

Nederland ontbreken tot nog toe en in de weinige publikaties die met betrekking

tot deze materie bekend zijn, worden hierover tegenstrijdige uitspraken gedaan.

Aan de ene kant lijkt de toename van het aantal taps te suggereren dat het middel

steeds meer noodzakelijk wordt. Aan de andere kant geven politie- en justitiefunctio-

narissen aan dat de tap steeds minder inhoudelijke informatie genereert (aldus de

directie Politie van het ministerie van Justitie, 1995). Riks (1992) geeft in dit verband

aan dat de mogelijkheden tot het tappen van de telefoon inmiddels genoegzaam

bekend zijn bij criminele groeperingen.

Uit interviews die de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden (1994-1995;

voorloper van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden) heeft

gehouden, blijkt dat diverse geïnterviewden vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit

van het tappen van telecommunicatieverkeer. Het bleek soms nodig zeer lange tijd

te tappen voordat daadwerkelijk bruikbare informatie naar boven kwam. Geïnter-

viewden benadrukten echter ook dat het verder uitbreiden van de mogelijkheid tot

tappen essentieel was in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Tijdens een

studie naar het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) waarin onder andere aandacht

werd geschonken aan het gebruik van de telefoontap, gaf een officier van justitie

(ovj) aan dat'(...) het zelden voorkomt dat men zaken dankzij een telefoontap

"rondbreit". Het voordeel van de tap is veeleer dat je erachter komt met wie een

verdachte contact heeft en wanneer hij er niet is. Voor de inhoud van de gesprekken

is een tap minder nuttig' (Van der Werff en Bol, 1991).



Hoofdstuk 1 $

Bij zoveel onduidelijkheid over de effectiviteit van de tap lag een onderzoek hier-

naar voor de hand. Er waren daarnaast ook twee concrete aanleidingen. In de eerste

plaats de financiële kant van het tappen. In het verleden heeft, toen de PTT nog een

staatsbedrijf was, de Staat steeds het aftapbaar maken van telecommunicatie-

systemen gefinancierd.

Inmiddels is een wetsvoorstel door het parlement aangenomen waarin wordt

bepaald dat de aanbieders van GSM in Nederland voor dit systeem deze kosten

zullen dragen. De ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken,

Economische Zaken, Financiën en van Verkeer en Waterstaat bereiden een advies

aan de ministerraad voor waarin onder meer voorstellen worden gedaan met betrek-

king tot de financiering van het aftapbaar maken en houden van (toekomstige)

systemen. Het ligt voor de hand dat in deze discussie de vraag naar de effectiviteit

aan de orde komt.

Daarnaast moet dit onderzoek gezien worden tegen de achtergrond van de actuele

discussie over opsporingsmethoden en -middelen bij de bestrijding van zware

criminaliteit. Volgens de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden (1994-

1995) is het noodzakelijk om steeds betere opsporingsmethoden te ontwikkelen

en de oude te evalueren. De werkgroep heeft in 1994 een rapport gepresenteerd

waarin zij tot de conclusie komt dat in een parlementair onderzoek onder andere

moet worden gekeken naar de `feitelijke toepassing, de rechtmatigheid, het ver-

antwoord zijn en de effectiviteit van opsporingsmethoded. Met dat onderzoek is

de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden belast.

1.2 Vraagstelling en globale opzet van het onderzoek

Doel van dit onderzoek is om empirisch materiaal te verzamelen over de effectiviteit

en efficiëntie van tappen in strafrechtelijke onderzoeken (en mogelijkheden tot

verhoging daarvan).

De probleemstelling van het onderzoek luidt: wat is het huidige gebruik en het effect

van de telefoontap? Deze probleemstelling is geconcretiseerd in de volgende

onderzoeksvragen.

1 Hoeveel en hoe lang wordt er feitelijk getapt in Nederland op basis van artikel

125g WvSv.? Hierbij gaat het om het aantal telefoonnummers dat per jaar getapt

wordt, de verdeling hiervan over de verschillende arrondissementen en de duur

van de tapperiode per getapt telefoonnummer. Het tappen door Binnenlandse

Zaken in het kader van de binnenlandse veiligheid blijft in dit onderzoek buiten

beschouwing.

2 Hoe is het tapregime in Nederland? Hierbij gaat het om het verloop van aanvraag-

procedures en verwerking van tapgegevens.

3 In hoeverre worden het pro portionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel gehan-

teerd? Deze onderzoeksvraag betreft de punten: toetsing rechtmatigheid en

noodzaak van de tap.
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4 Hoe effectief is het gebruik van de tap in Nederland? Dit wordt bekeken aan de

hand van de beoordeling door rechters-commissarissen (rc's) van de effectiviteit

van tappen in een aantal concrete strafzaken. Daarnaast wordt de effectiviteit

aan de hand van meningen van gebruikers van de tap in bredere zin onderzocht,

zoals op welke wijze tappen een strafrechtelijk onderzoek kan beïnvloeden.

Omdat op het ogenblik een groot aantal ontwikkelingen op telecommunicatiegebied

gaande zijn die mogelijk de effectiviteit van het tappen kunnen beïnvloeden, wordt

ook aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkelingen.

Dit onderzoek is exploratief van opzet. In een kwantitatief deel is geprobeerd vast

te stellen hoe effectief het gebruik van de tap is in concrete strafzaken. In een

kwalitatief deel wordt een beeld geschetst van de manier waarop met de tap wordt

omgegaan en hoe men in het algemeen oordeelt zijn over de effectiviteit van dit

middel.

Allereerst zal in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk dieper worden ingegaan

op het fenomeen tappen. Er zal aandacht worden besteed aan technische en wette-

lijke aspecten van het tappen, literatuur waarin gegevens over tappen zijn verwerkt,

en internationale cijfers over tappen. In dit rapport is ernaar gestreefd het traject

weer te geven dat wordt doorlopen vanaf het moment dat in een strafrechtelijk

onderzoek het idee opgevat wordt te gaan tappen, tot meningen van justitie- en

politiefunctionarissen over de effectiviteit van dit opsporingsmiddel. In hoofdstuk 2

wordt een methodologische beschrijving van het onderzoek gegeven. Hoofdstuk 3 is

gewijd aan de praktijk van het tappen; hierin worden feiten en cijfers gegeven over

onder andere het aantal taps dat in Nederland in 1993 en 1994 geplaatst is. Voorts

worden met betrekking tot de tap aanvraagprocedures beschreven, alsook toetsings-

momenten, waaronder het toetsen aan het proportionaliteits- en het subsidiariteits-

beginsel, de efficiëntie van de tap en de verwerking van tapgegevens. In hoofdstuk 4

zal worden ingegaan op overwegingen van geïnterviewden, gebaseerd op ervaringen,

om niet of juist wel te tappen en op hun mening over de effectiviteit van het tappen

in het algemeen. Daar waar van toepassing zullen in de hoofdstukken 3 en 4 de

resultaten worden beschreven van een analyse van 95 concrete strafzaken, waarmee

geprobeerd is de effectiviteit van de tap vast te stellen. Vervolgens zal in hoofdstuk 5

een beeld worden geschetst van de toekomstverwachtingen met betrekking tot het

tappen in Nederland. In hoofdstuk 6 zullen ten slotte conclusies worden gegeven.

1.3 Tappen nader beschouwd

Omschrijving

Aftappen kan worden omschreven als het met behulp van technische hulpmiddelen

binnen het daarvoor bestaande wettelijke kader onderscheppen (vastleggen en

interpreteren) van berichtenverkeer, verzonden via de telecommunicatie-infra-

structuur (Recherche Advies Commissie, 1991). Recente uitbreidingen van de
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tapmogelijkheden zijn vooral een reactie op de sterke toename van het gebruik

van nieuwe vormen van telecommunicatie. Bij de wet van 7 april 1971 (Stb. 180)

zijn in de Wetboeken van Strafrecht (WvSr.) en Strafvordering (WvSv.) bepalingen

ingevoerd inzake het afluisteren van telefoongesprekken maar het bleek later dat

met de komst van de fax een algemenere regel moest worden gemaakt (Patijn, 1995).

Met de inwerkingtreding van de Wet Computercriminaliteit op 1 maart 1993 kan nu

ook ander gegevensverkeer, zoals dat via de fax of electronic mail worden afgetapt

(Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden, 1994-1995).

Voornoemde werkgroep maakt onderscheid tussen opsporingsmiddelen en

opsporingsmethoden. Onder opsporingsmethoden verstaat de werkgroep `het

verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en informatie door overheids-

organisaties over (de voorbereiding van) crimineel handelen en criminele organi-

saties, met het doel te komen tot opsporing of vervolging van criminele organisaties

dan wel tot het voorkomen of beëindigen van crimineel handelen'. Een opsporings-

methode is de aanduiding van een verzameling opsporingsmiddelen met als doel het

verzamelen van informatie. Binnen een opsporingsmethode kunnen verschillende

opsporingsmiddelen worden gebruikt. `Een opsporingsmiddel is de aanduiding van

een concrete opsporingsactiviteit.' Eén van de opsporingsmethoden die de werk-

groep onderscheidt, is observatie. Het aftappen van telefoongesprekken, telex- en

telefaxapparatuur is één van de opsporingsmiddelen die bij observatie gebruikt

worden.

Technische aspecten

Als gevolg van de verregaande ontwikkelingen op het gebied van de telecommuni-

catie is het pakket mogelijkheden dat PTT Telecom aan de gebruiker aanbiedt, sterk

uitgebreid. Mobiele telecommunicatie is het meest in ontwikkeling (Teerds en Van

Gulik, 1989). In Nederland zijn op het moment twee soorten telefoonnetten in

gebruik: het vaste- en het mobiele-telefoonnet. Het mobiele-telefoonnet bestaat

uit drie verschillende onderdelen: ATF2, ATF3 en GSM. De eerste twee zijn analoge

systemen, die vooral van elkaar verschillen door hun bereik. GSM is een netwerk

waarover gecodeerde gedigitaliseerde radiosignalen worden getransporteerd.

Overigens is naast PTT Telecom een tweede GSM-aanbieder actief; met de verder-

gaande vrijmaking van de telecommunicatiemarkt zal het aantal actieve netwerken

en netwerkbeheerders verder toenemen. In principe dienen alle netten getapt te

kunnen worden. In het algemeen wordt op de vaste delen van de betrokken net-

werken getapt (en niet op bijvoorbeeld het mobiele deel van het GSM-netwerk).

Daarbij richt men zich dan ook nog met name op het gesproken telefoonverkeer.

Andere voorbeelden van de mobiele telecommunicatie zijn semafonie/buzzer,

Greenpoint-systeem en mobiel data-transport. Technisch gezien is het nog moeilijk

- maar niet onmogelijk - andere vormen van (data)telecommunicatie (mobiele-

telefoonnetten en computerverbindingen) te tappen.
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Wettelijke grondslag tappen

Vooralsnog is tappen alleen mogelijk in de reactieve fase van een strafrechtelijk

onderzoek, dat wil zeggen dat er een verdachte moet zijn conform artikel 27 WvSv.

(dit kan ook een onbekende dader zijn). Er is een aantal voorwaarden waaraan

voldaan moet worden, wil er sprake zijn van een rechtmatige toepassing van het

opsporingsmiddel van afluisteren of opnemen van telefoongesprekken. Er moet

bijvoorbeeld een redelijk vermoeden van schuld zijn; er moet een vermoeden zijn

dat de verdachte aan het te tappen verkeer deelneemt; het onderzoek moet de

toepassing van het middel dringend vorderen en daarnaast moet het een misdrijf

betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Verder geldt als beleid dat

`het opnemen en afluisteren van telefoongesprekken uitsluitend dient plaats te

vinden indien dit kan leiden tot de opsporing van misdrijven die gelet op de aard

of frequentie, dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd,

een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde. De toepassing van het middel dient

te worden beperkt tot die gevallen waarin redelijkerwijs te verwachten is dat het

beoogde doel niet op andere wijze zou kunnen worden bereikt of, zo dat wel moge-

lijk zou zijn, de toepassing van een andere opsporingsmethode tot onaanvaardbare

vertraging of complicering van het onderzoek leidt' (Myjer, 1989).
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Wetgeving omtrent `aftapbaarheid' van telecommunicatiesystemen

Belangrijke artikelen waarin de wetgeving omtrent het tappen van telecommunicatie

voor Nederland geregeld zijn, zijn de artikelen 125f-125g-125h WvSv en artikelen 64

en 13g van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTV). De letterlijke tekst

van cie hiervoor genoemde wetsartikelen is opgenomen in bijlage 2. In het kort komt

het erop neer dat artikel 125f WvSv. gebiedt dat iedereen die werkzaam is bij de

concessie-, vergunning- of machtiginghouder, zoals bedoeld in respectievelijk

artikel 3, artikel 13a en Hoofdstuk III van de WTV en te maken heeft met niet voor het

publiek bestemd gegevensverkeer dat over de telecommunicatie-infrastructuur heeft

plaatsgevonden, verplicht is de ovj of de rc op diens vordering de door hen gewenste

inlichtingen te verschaffen. Het gaat er hier veelal om te achterhalen met welke

nummers en hoelang vanaf een bepaalde aansluiting is gebeld. Artikel 125g WvSv.

bepaalt dat telefoongesprekken waarvan het vermoeden bestaat dat de verdachte

eraan deelneemt, op last van de rc worden getapt en artikel 125h WvSv. gebiedt de rc

niet-relevante pv's en andere voorwerpen (zoals geluidsbanden) zo snel mogelijk te

vernietigen (Corstens, 1993). Artikel 64 van de WTV regelt de medewerkingsplicht

aan een bevoegd gegeven last tot aftappen voor de concessie-, vergunning- of

machtiginghouder. Artikel 13g van die wet regelt de technische aftapbaarheid van

een aantal mobiele netten (GSM, DCS1BOO, ERMES). Naast deze wetten, die direct te

maken hebben met het tappen, is er nog een algemene wet die een belangrijke rol

speelt bij dit geheel, namelijk de Wet Persoonsregistraties. Ook van deze wet zijn

de relevante artikelen opgenomen in bijlage 2.

Op internationaal niveau bestaat geen specifieke regelgeving wat betreft het

bevoegd aftappen. Het wordt beschouwd als een soevereine aangelegenheid.
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Momenteel wordt in alle landen van de EU het tappen gehanteerd als een opspo-

ringstechniek voor de bestrijding van criminaliteit. De regelgeving hieromtrent is

echter per land verschillend. 'In bijlage 3 wordt een korte omschrijving gegeven van

de manier waarop in enkele Europese landen en in de Verenigde Staten het tappen

is geregeld.

1.4 De literatuur over tappen
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In verschillende onderzoeksverslagen is aandacht besteed aan het tappen. Zo blijkt

uit het onderzoek naar het gvo (Van der Werff en Bol, 1991) dat de rc's gemiddelde

aantallen taps per maand noemen van geen of bijna geen tot 20 à 25 (exclusief

verlengingen). Verder concluderen zij dat er naar verhouding veel getapt wordt in de

arrondissementen Arnhem en Breda. Uit een onderzoek van Van den Berg en Eshuis

(1996) naar grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken blijkt dat het aanvragen van

taps afhankelijk is van het tapbeleid dat rc's voeren; sommigen geven bijvoorbeeld

alleen toestemming tot tappen bij moord. Van der Werff en Bol geven in dit kader

aan dat bijvoorbeeld blijkt dat `in Breda en Leeuwarden de rc pas een machtiging

verleent als er minstens twee verdenkingen op schrift staan (Breda) of als de gege-

vens waarop het onderzoek loopt, uit minstens twee hoeken komen (Leeuwarden)'.

In de memorie van toelichting op de begroting van het ministerie van Justitie

(Kamerstukken 11, 1987-1988 t/m 1994-1995) werden tot voor kort jaarlijks gege-

vens gepresenteerd over het aantal gevallen waarin in ons land toestemming wérd

verleend voor het afluisteren of opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van

de strafvordering (art. 125g WvSv ). In dit overzicht werd onderscheid gemaakt

tussen delictvormen. Als wordt gekeken naar de jaren 1986 tot en met 1993 valt op

dat de telefoontaps die in deze jaren zijn gezet, vooral betrekking hadden op ver-

moeden van misdrijf op grond van de Opiumwet en vermogensdelicten als diefstal

en heling. Daarnaast blijkt uit het overzicht dat ook is getapt bij vermoeden van

misdrijf op grond van de Wet wapens en munitie, valsheidsdelicten, geweld- en

levensdelicten, brandstichting en deelname aan een misdadige organisatie (art. 140

WvSr.). Uit de resultaten van de studie van Van der Werff en Bol (1991) blijkt dat er

naar verhouding veel in drugszaken en weinig in fraudezaken wordt getapt en dat

het tappen in Leeuwarden voornamelijk om overvallen gaat. Nelen e.a. (1994)

concluderen echter in hun onderzoek naar de behandeling van grote fraudezaken

door het openbaar ministerie, dat in de gvo's die tegen de verdachten in fraudezaken

zijn ingesteld, bijna twaalf keer zoveel taps geplaatst worden als gemiddeld. In bijna

de helft van de in hun onderzoek betrokken fraudezaken zijn telefoongesprekken

afgeluisterd.
Als wordt gekeken naar de gemiddelde periode waarin gesprekken worden afge-

luisterd of opgenomen in een onderzoek, dan blijkt dat dit in zaken in het onderzoek

van Van den Berg en Eshuis (1996) uiteenloopt van twee weken tot twee maanden
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met een gemiddelde van vijf weken. Van der Werff en Bol (1991) komen bij de door

hun onderzochte zaken eveneens op een gemiddelde van vijf weken waarbij de

langstdurende tap 31 weken duurde en de kortste één dag. Van de taps duurde 30%

korter dan twee weken, 45% twee tot en met vier weken en 25% langer dan vier

weken. In het onderzoek van Nelen e.a. (1994) bedraagt de duur van de tapperiode

meestal niet meer dan twee tot vier weken. Verder bleek dat in de fraudezaken uit het

onderzoek de tapperiode meestal niet vaker dan eenmaal verlengd werd.

Van Koppen (1995) beschrijft dat er in de zaken uit een Amerikaanse onderzoek per

zaak gemiddeld 37 dagen werd getapt. De gemiddelde duur van het tappen varieert

per soort misdrijf: voor corruptie en fraude gemiddeld meer dan 65 dagen, voor

moord en gokken minder dan 25 dagen. In 6% van de zaken werd langer dan 100

dagen getapt en in zes zaken zelfs meer dan een jaar. Er werden gemiddeld per zaak

1.407 gesprekken en veel verschillende personen afgeluisterd (gemiddeld 97). In het

onderzoek van Van den Berg en Eshuis bedroeg het aantal lijnen waarop per zaak

werd getapt, minimaal twee en maximaal veertien. Volgens Nelen e.a. steeg het

aantal geplaatste taps in de meeste fraudezaken niet uit boven de tien. In drie van

de 43 door hen bestudeerde fraudezaken werden daarentegen meer dan twintig

taps geplaatst.

Het succes van een strafrechtelijk onderzoek hoeft niet altijd te worden toege-

schreven aan de inzet van de taps. Verdachten kunnen ook mede of uitsluitend

door andere opsporingsmethoden zijn opgespoord en de veroordeling kan ook zijn

gebaseerd op andere bewijsmiddelen dan de opgenomen gesprekken (Van Koppen,

1995). Tapresultaten kunnen echter wel als bewijs van het ten laste gelegde worden

gebruikt. In de regel worden de getapte gesprekken door de politie op geluidsband

vastgelegd en deze band kan in de fase van het eindonderzoek worden afgedraaid.

Zo kan de inhoud van de opgenomen telefoongesprekken via het bewijsmiddel

'eigen waarneming van de rechter' bijdragen aan de bewezenverklaring van de

tenlastelegging (Klifman, 1990), maar meestal wordt de transcriptie in het proces-

verbaal (pv) als bewijsmiddel gebruikt. Van den Berg en Eshuis (1996) concluderen

in hun onderzoek dat de stelling dat tappen niets oplevert, geen stand houdt. Harde

bewijzen worden over het algemeen niet via het tappen verzameld, maar het tappen

draagt wel bij aan het leveren van inzicht in het netwerk en de rol en betrokkenheid

van verdachten, inzicht in de zaak (indicaties voor bijvoorbeeld valsheid in

geschrifte, oplichting, omkoping en informatie over twijfelachtige transacties en

(buitenlandse) transporten) en aanknopingspunten voor observatie/ aanhouding

en voor verhoor. De tap kan belangrijk zijn voor politiemensen omdat ze op deze

manier meer inzicht krijgen in de levenswandel van de verdachten in een groot

onderzoek of om in ieder geval enige telecommunicatiekanalen van de verdachten
in de gaten te houden. Van Koppen geeft aan dat uit het Amerikaanse taponderzoek

blijkt dat afluisteren van gesprekken weinig effectief is voor het leveren van bewijs

maar dat er andere redenen kunnen zijn om personen te tappen. Van der Werff en
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Bol beschrijven enkele uitspraken van door hen ondervraagde functionarissen,

waaronder die van een rc die vertelt dat het tappen nuttig is omdat je als je niets

doet van bepaalde contacten i berhaupt niets weet. `Nu hoor je mensen samen

afspraken maken, en "dat er misschien wat aankomt" e.d.'
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Internationale gegevens

Het aantal taps per hoofd van de bevolking is in Nederland groter dan in welk

ander Westeuropees land dan ook, aldus Van Koppen (1995). Waarop hij deze

uitspraak baseert, is niet duidelijk; internationale cijfers over aantallen taps zijn

slechts mondjesmaat voorhanden. Een land dat zeer open omgaat met gegevens

over de tap, is de Verenigde Staten. Jaarlijks wordt hier door de Administrative

Office of the United States Courts een `Wiretap Report' uitgegeven waarin iedere

tap die is geplaatst (met toestemming van de federale of de staatsrechtbank),

wordt vermeld. Zowel de ovj die de aanvraag heeft ingediend, als de rechter die

toestemming heeft verleend, maken op last van de Administrative Office of the

United States Courts van elke tap een rapport op (zie bijlage 3). Zo blijkt uit het in

1995 door de Administrative Office of the United States Courts gepubliceerde rapport

dat het aantal tussen de jaren 1984 tot en met 1994 varieerde tussen 634 en 1.100

(volgens opgave openbare aanklager). Wat hierbij opvalt, is dat in deze jaren vooral

veel is getapt inzake de National Drug Control Strategy.

Uit cijfers over Groot-Brittannië blijkt dat daar tussen 1971 en 1990 tussen de 400

en 500 taps per jaar zijn gezet. Een uitschieter was het jaar 1986 waar iets meer dan

650 taps zijn geplaatst. In de jaren 1991 tot 1994 werden er gemiddeld 890 taps gezet

(mededeling van P Norman, Centre for Legal Studies, University of Sussex). Uit

cijfers die uit Duitsland bekend zijn, blijkt dat het aantal geplaatste taps hier van

1987 tot en met 1992 gestaag is opgelopen van 1.805 tot 3.499 (Bëttger en Pfeiffer,

1994). Vanuit deze landen is geen informatie ontvangen over de gronden waarop

deze taps zijn gezet.
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Methode van onderzoek

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van twee

gegevensbronnen:

1 databestanden van PTT Telecom Security;

2 vraaggesprekken met justitie- en politiefunctionarissen die zich vanuit

verschillende functies en invalshoeken bezighouden met tappen.

Hieronder wordt toegelicht welke bronnen voor welke onderzoeksvragen zijn

gebruikt.

2.1 Databestanden van PTT Telecom Security

Voor PTT Telecom wordt de technische uitvoering van het tappen in Nederland

gecoordineerd door de afdeling Security. Hier worden tot op heden nagenoeg alle

rm's tot tappen uit Nederland ontvangen en verwerkt. PTT Telecom Security krijgt

verreweg de meeste taps te verwerken, veel meer dan alle overige netwerkbeheerders

in Nederland tezamen. Sinds 1 januari 1993 wordt door deze afdeling een aantal

tapgegevens systematisch in een geautomatiseerd bestand opgeslagen zoals de

naara van de rc die de tap heeft gelast, en het parket-, gvo-, of rc-nummer van de

strafzaak waarvoor de tap wordt bevolen. Daarnaast wordt het telefoonnummer dat

getapt dient te worden, en de duur van de tap vermeld. Voor de beantwoording van

de eerste onderzoeksvraag (Hoeveel en hoelang wordt er feitelijk getapt in Nederland

op basis van artikel 125g zWvSv.?) is het betreffende bestand geraadpleegd om een

zo correct mogelijk beeld te krijgen van het feitelijke aantal telefoonnummers dat in

Nederland is getapt, en de duur van de tapperiode hiervan.

2.2 Vraaggesprekken

Er is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten om de overige drie vragen te beant-

woorden. De langere, algemene, lijst bevat vragen die bedoeld zijn om te achter-

halen hoe de tap in het dagelijks gebruik nu precies wordt gehanteerd (hiermee

worden de tweede onderzoeksvraag: Hoe is het tapregime in Nederland? en de derde

vraag: In hoeverre worden het pro portionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel gehan-

teerd? beantwoord).

Vragen naar opvattingen met betrekking tot de effectiviteit van dit opsporingsmiddel

geven een kwalitatief antwoord op de vierde onderzoeksvraag (Hoe effectief is het

gebruik van de tap in Nederland?).

Daarnaast is er een kortere lijst gebruikt, waarin gevraagd wordt naar de bijdrage

van de tap aan het oplossen van concrete strafzaken (kwantitatieve beantwoording

van de vierde onderzoeksvraag).
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Vraaggesprekken met betrekking tot concrete strafzaken

Het blijkt onmogelijk via zelfstandig dossieronderzoek vast te stellen hoe effectief

het gebruik van de tap was geweest in concrete strafzaken. Na bestudering van een

aantal dossiers werd al snel duidelijk dat het nut van een tap in een strafzaak in die

dossiers niet tot uiting komt. In veel zaken waarin wordt getapt, blijkt dit feit slechts

uit de kopie van de rechterlijke machtiging in het dossier. In andere gevallen zitten

er vele pagina's tapverslagen in het dossier, op basis waarvan het voor degenen die

niet thuis zijn in de zaak, welhaast onmogelijk is vast te stellen wat hiervan de

invloed is geweest op de bewijsvoering. In het vonnis wordt zelden melding gemaakt

van de bijdrage die de tap geleverd heeft. Om toch een beeld te kunnen schetsen van

de effectiviteit van het tappen in concrete strafzaken, is daarom gekozen voor het

met de betrokken rc per zaak doornemen van een gestructureerde vragenlijst.

Hierbij komen onder andere vragen aan de orde over het doel van het strafrechtelijk

onderzoek en de rol die de tap heeft gespeeld bij het bereiken van dit doel. Oor-

spronkelijk was het de bedoeling deze lijst ook voor te leggen aan de betrokken ovj,

rechercheur/teamleider en de zittingsrechter. Door de hoge tijdsdruk waaronder het

onderzoek moest worden uitgevoerd, is er uiteindelijk voor gekozen deze vragenlijst

alleen te laten beantwoorden door de rc's. Aangenomen mag worden dat zij zodanig

op de hoogte zijn van het onderzoek dat zij een oordeel kunnen geven over de mate

waarin de tap heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen van het

onderzoek en aan de bewijsvoering ter terechtzitting.

Om een representatief beeld te krijgen van de effectiviteit van het tappen in con-

crete strafzaken in Nederland, is eerst een selectie gemaakt van arrondissementen.

Bij de keus hiervan is rekening gehouden met het aantal taps dat in het jaar 1994

per arrondissement is gezet en met een evenwichtige verdeling van grootte en

geografische ligging. De geselecteerde arrondissementen zijn: Amsterdam, Arnhem,

Breda, Leeuwarden, Middelburg, Roermond, Rotterdam en Zwolle. Er is voor ge-

kozen per geselecteerd arrondissement willekeurig één rc te benaderen (alléén in

de grote arrondissementen nog een tweede rc om de overlast zo beperkt mogelijk

te houden) en afhankelijk van de grootte van dit arrondissement en het aantal taps

dat er in het jaar 1994 zijn gezet, met hem of haar een bepaald aantal zaken te

bespreken. De strafzaken waarover is geïnterviewd, zijn gebaseerd op gegevens uit

het databestand van PTT Telecom Security. Dit bestand bevat namelijk herkennings-

nummers (gvo-, parket- of rc-nummers) waarmee arrondissementsparketten of

-rechtbanken een strafzaak kunnen traceren. In het bestand krijgen aansluitingen

die binnen hetzelfde gvo getapt worden, ook hetzelfde gvo-nummer. De nadruk is

gelegd op-taps uit het jaar 1994 om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen. Boven-

dien speelde de tijdsfactor een rol in verband met het zich accuraat kunnen her-

inneren van zaken door de te interviewen rc's.

Indien de strafzaak onderdeel uitmaakte van een grotere zaak waarin meer verdach-

ten een rol speelden, dan dienden de vragen uit het interview betrokken te worden

op de hele zaak. In de grotere arrondissementen (Amsterdam, Rotterdam en
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Arnhem) is gestreefd naar een twintigtal zaken en bij de overige arrondissementen

naar zeven à twaalf zaken. Dit konden zowel afgedane als lopende zaken zijn. In

totaal zijn 95 zaken in het onderzoek betrokken.
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Vraaggesprekken met betrekking tot het algemene gebruik van de tap en

de effectiviteit hiervan

Zoals al in het begin van dit hoofdstuk is vermeld, is met interviews aan de hand van

een langere vragenlijst beoogd een algemeen beeld te krijgen van de manier waarop

het opsporingsmiddel tappen gehanteerd wordt door de gebruikers en wat hun

mening is over de effectiviteit hiervan. Geprobeerd is, ondanks de grote tijdsdruk,

een zo groot mogelijke diversiteit aan opvattingen en ervaringen te traceren.

Bij de rc's die de vragenlijst met betrekking tot concrete strafzaken beantwoord

hadden, werd ook de algemene vragenlijst afgenomen. Daar waar in een arron-

dissement twee rc's geïnterviewd zijn, is willekeurig één van hen gevraagd de lange
vragenlijst te beantwoorden. In de korte vragenlijst is onder andere gevraagd wie de

ovj en de teamleider in de zaak waren. Uit deze namen zijn willekeurig per arron-

dissement een ovj en een teamleider geselecteerd die vervolgens werden geïnter-

viewd. Namen van overige functionarissen - medewerkers Fiscale Inlichtingen- en

Opsporingsdienst (FIOD), Bureau Financiële Ondersteuning (BFO) en het Korps

Landelijke Politiediensten (KLPD) - zijn aangedragen door leden van de begeleidings-

commissie. De resultaten van dit deel van het rapport zijn dus gebaseerd op de per-

cepties van justitie- en politiefunctionarissen met verschillende functies, die vanuit

verschillende invalshoeken ervaring hebben met tappen. De vragenlijst die als basis

voor de 32 gesprekken diende, verschilde enigszins per functie. Aan iedere groep

zijn circa twintig vragen gesteld. Deze vragen gaan onder andere over aanvraagproce-

dures en afwegingen bij tappen, de verwerking van resultaten, het hanteren van het

subsidiariteitsbeginsel en de effectiviteit van de tap in het algemeen.

Alle vraaggesprekken hebben plaatsgevonden in de periode van juni 1995 tot

november 1995. Zowel de korte als de lange interviews zijn afgenomen door WODC-

medewerkers. Er is de geïnterviewden verzekerd dat over de antwoorden anoniem

gerapporteerd zou worden en dat getracht zou worden de kans op herkenning zoveel

mogelijk uit te sluiten. Een aantal van de ondervraagde personen gaf echter te

kennen dat eventuele herkenbaarheid geen enkel probleem voor hen vormde. Het

aantal ervaringsjaren liep uiteen van twee tot bijna dertig jaar. Sommigen moesten

bij bepaalde vragen bij gebrek aan ervaring het antwoord schuldig blijven.
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De praktijk van het tappen

In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht worden gegeven van feiten en cijfers met

betrekking tot het aantal taps, de duur van de tapperiode en kosten die met het

tappen gemoeid zijn. Vervolgens zal aan de hand van de antwoorden van de

geïnterviewden op de vragen uit algemene interviews een beeld geschetst worden

van het verloop van de aanvraagprocedure voor een tap, toetsingsmomenten als

de hantering van proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel en de uiteindelijke

verwerking van de resultaten van het tappen. Waar van toepassing worden resultaten

weergegeven die verkregen zijn uit de analyse van de 95 concrete strafzaken.

3.1 Feiten en cijfers over het tappen in Nederland

Er zijn in de loop der jaren nogal wat cijfers in omloop gebracht over het aantal

taps dat de gezamenlijke rc's in Nederland op basis van artikel 125g WvSv zouden

hebben laten zetten. Zo zou volgens een mededeling van de directie Politie van

het ministerie van Justitie het aantal taps in 1985 circa 2.500 zijn geweest terwijl dit

in 1993 al gestegen zou zijn tot een aantal van 6.300. De bron van deze gegevens is

niet bekend.

Slaat men er het cijfermatige overzicht over het afluisteren en opnemen van tele-

foongesprekken op na, dat tot 1994 jaarlijks in het hoofdstuk Justitie van de Rijks-

begroting werd opgenomen, dan zouden er in 1986 landelijk 1.088 taps gezet zijn

met vervolgens een gestage toename tot 2.282 in 1992. Over 1993 valt vervolgens een

daling waar te nemen tot 2.101 taps. Nadere informatie wijst erop dat deze cijfers

uit cle rijksbegroting niet accuraat zijn omdat de opgaven van geplaatste taps door

rechtbanken en parketten onvolledig waren.

Op basis van de data die voor dit onderzoek zijn gebruikt, komen wij voor 1993 en

1994 op respectievelijk 3.619 en 3.284 taps (deze getallen kunnen door technische

oorzaken enigszins afwijken van de werkelijkheid). Onder een tap wordt in dit ver-

band verstaan één telefoonnummer (waaronder ook faxnummers) dat gedurende

een onafgebroken periode getapt is met machtiging van één rc.

Vooral de arrondissementen Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Amsterdam, die wel

aangemerkt kunnen worden als grote arrondissementen (meer dan één miljoen

inwoners), nemen zowel in 1993 als in 1994 een groot percentage van het totale

aantal gezette taps in Nederland voor hun rekening. Tabel 1 laat zien dat in 1993

en 1994.door de genoemde vier grote arrondissementen meer getapt is dan alle

overige vijftien arrondissementen samen. Een opvallende uitschieter hierbij is

Den Bosch, een groot arrondissement, dat in 1993 en 1994 een beduidend lager

aantal taps heeft laten zetten, in vergelijking met de overige achttien arrondisse-

menten.
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Tabel 1: Geplaatste taps in 1993 en 1994, aantallen per arrondissement en percentage van

het totaal

arrondissement taps 1993 taps 1994

abs. % abs. %

Alkmaar 81 2,3 68 2,1

Almelo 81 2,3 84 2,6

Amsterdam 450 12,4 392 11,9

Arnhem 616 17,0 452 13,8

Assen 71 2,0 77 2,4

Breda 125 3,4 113 3,5

Den Bosch 112 3,1 111 3,4

Den Haag 468 12,9 482 14,7

Dordrecht 39 1,1 90 2,7

Groningen 102 2,8 87 2,7

Haarlem 103 2,9 119 3,6

Leeuwarden 85 2,4 65 2,0

Maastricht 132 3,6 118 3,6

Middelburg 89 2,5 79 2,4

Roermond 100 2,8 79 2,4

Rotterdam 535 14,8 357 10,9

Utrecht 192 5,3 187 5,7

Zutphen 145 4,0 208 6,3

Zwolle 93 2,6 116 3,5

Nederland 3.619 100 3.284 100

Bron: PTT Telecom Security

In 1993 worden de meeste taps gezet door het arrondissement Arnhem. Door het

arrondissement Dordrecht worden de minste taps gezet. In 1994 wordt het meest

getapt door het arrondissement Den Haag. Door het arrondissement Leeuwarden

worden dit jaar de minste taps gezet.

Verder blijkt uit tabel 1 dat het totale aantal taps dat per jaar door een arrondisse-

ment gezet wordt, behoorlijk kan verschillen. Zo blijkt dat in 1994 door het arron-

dissement Dordrecht 2,3 keer zoveel taps zijn gezet als in 1993 (van 39 naar 90 taps).

In de arrondissementen Arnhem en Rotterdam valt een daling te constateren in het

aantal gezette taps van respectievelijk 164 en 178.

In tabel 2 is het aantal taps gerelateerd aan het aantal zaken, dat in een arrondisse-

ment door de rechter en de ovj is afgedaan in 1994, inclusief sepots en transacties.

Hiervoor is gekozen, om een vergelijking tussen arrondissementen mogelijk te

maken (voor 1993 is geen vergelijkbaar cijfermateriaal beschikbaar).

Wat opvalt aan deze tabel, is dat in het arrondissement met het grootste aantal zaken

(Rotterdam) niet het grootste aantal taps is gezet. In de arrondissementen Den Haag,
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Tabel 2: Aantallen strafzaken en taps 1994 per arrondissement
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arrondissement aantal aantal taps/zaken

zaken' taps (x 10.000)

Rotterdam 34.458 357 104

Den Haag 32.561 482 148

Amsterdam 31.529 392 124

Utrecht 18.659 187 100

Den Bosch 18.182 111 61

Arnhem 17.863 452 253

Haarlem 15.225 119 78

Breda 14.858 113 76

Maastricht 14.323 118 82

Zwolle 13.307 116 87

Zutphen 10.042 208 207

Groningen 9.989 87 87

Almelo 9.117 84 92

Alkmaar 8.856 68 77

Leeuwarden 8.640 65 75

Dordrecht 8.240 90 109

Roermond 7.449 79 106

Middelburg 6.314 79 125

Assen 5.852 77 132

totaal 285.464 3.284 115

Bron: Rapsody (beleidsinformatiesysteem van het openbaar ministerie)

Arnhem en Amsterdam zijn meer taps gebruikt. Relatief (gerelateerd aan het aantal

zaken) is in 1994 het meest getapt in de arrondissementen Zutphen en Arnhem, waar

respectievelijk bijna en ruim tweemaal zoveel getapt is als gemiddeld.

Tappen op hetzelfde nummer in dezelfde periode door verschillende

politieteams
Uit de door de PTT Telecom Security beschikbaar gestelde bestanden is gebleken dat

het wel eens voorkomt dat het ene team de fax van een verdachte tapt terwijl het

andere team de telefoon afluistert. Het bleek in de jaren 1993 en 1994 éénmaa] te

zijn voorgekomen dat twee teams tegelijkertijd de telefoon van één verdachte tapten.

Duur van de tapperiode

Er is nauwelijks verschil als wordt gelet op de gemiddelde duur van de tapperiode

van het totale aantal taps dat in 1993 of in 1994 is gezet. Deze bedroeg respectievelijk

43,5 en 43,9 dagen. Arrondissementen die sterk afwijken van dit gemiddelde zijn in

1993 bijvoorbeeld Breda (68,9), Den Bosch (63,5) en Almelo (64,4) met een gemiddel-
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Tabel 3: Duur totale tapperiode per tap opgesplitst naar arrondissement, gemeten in dagen

arrondissement duur 1993 duur 1994 verschil 93/94

Alkmaar 55,3 32,3 - 23,0
Almelo 64,4 76,7 12,3

Amsterdam 45,1 45,4 0,3

Arnhem 32,7 34,3 1,6

Assen 18,0 29,7 11,7

Breda 68,9 36,6 - 32,3

Den Bosch 63,5 59,8 - 3,7

Den Haag 40,2 46,0 5,8

Dordrecht 16,6 29,1 12,5

Groningen 34,7 42,3 7,6

Haarlem 35,7 37,7 2,0

Leeuwarden 41,8 54,2 12,4

Maastricht 42,6 51,2 8,6
Middelburg 49,5 71,2 21,7
Roermond 42,1 40,8 - 1,3

Rotterdam 55,7 40,1 - 15,6

Utrecht 35,5 23,2 - 12,3

Zutphen 55,0 39,2 - 15,8

Zwolle 30,0 44 ,0 14,0

Nederland 43,5 43,9 0,4

Bron: PTT Telecom Security

de dat meer dan 20 dagen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en Dordrecht

(16,6) en Assen (18,0) met een gemiddelde dat meer dan 25 dagen lager ligt dan het

landelijk gemiddelde.

In 1994 vallen vooral de arrondissementen Almelo (76,7) en Middelburg (71,2) op

met een gemiddelde dat meer dan 27 dagen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde

en het arrondissement Utrecht (23,2) dat een gemiddelde heeft dat bijna 21 dagen

lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Tussen 1993 en 1994 hebben zich enkele noemenswaardige stijgingen en dalingen

voorgedaan als per arrondissement wordt gekeken naar de gemiddelde tapperiode.

In het arrondissement Middelburg steeg het gemiddelde met meer dan 21 dagen

(21,7), terwijl in Alkmaar en Breda het gemiddelde met meer dan 23 dagen daalde

(respectievelijk 23,0 en 32,3).

In de 95 bestudeerde strafzaken blijkt het aantal geplaatste taps te variëren van

1 tot 60. Het gemiddelde aantal taps per zaak bedraagt 5,5. De duur van de totale tap-

periode varieert van 1 tot 547 dagen. Het gaat hierbij om de gehele periode waarover

de taps zijn verspreid. Tussen opeenvolgende taps die in het kader van één onder-
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zoek zijn geplaatst, kan dus ruimte (in dagen) zitten. De gemiddelde totale tapduur

per zaak bedraagt 73 dagen. De tapperiode van 547 dagen betreft een harddrugs-

zaak.. In de overige hoge aantallen (langer dan 90 dagen) gaat het onder andere om

softdrugs (425, 390 en 150 dagen); fraude (180 dagen); moord/doodslag (194 en 120

dagen) en heling (180 en 111 dagen).

Tappunten

Het feitelijke tappen vindt plaats in de telefooncentrales van de operators (PTT

Telecom, Libertel). Nederland bezit, verdeeld over de 25 regiokorpsen van politie en

het KLPD, de FIOD, de Koninklijke Marechaussee en de Algemene Inspectie Dienst

(AID), meerdere lokaties waar taps beluisterd kunnen worden (ook wel tapkamers

genoemd). Momenteel bevindt men zich hiermee in een ontwikkeling waarin

gestreefd wordt het tappen per politieregio te concentreren op één plaats. Dit heeft

tot doel dat er meer zicht komt op de gang van zaken en er efficiënter en goedkoper

gewerkt kan worden, doordat de bezettingsgraad van tapkamers gereduceerd kan

worden.

Het aantal tappunten (het aantal aansluitingen per tapkamer om telecommunicatie-

verkeer te tappen) dat in Nederland aanwezig is, neemt daarentegen toe, mede door

een toename van telecommunicatieverkeer. In september 1995 kon via 1.160 luister-

punten tegelijkertijd getapt worden.

Justitiële kosten

Het bedrag dat door het ministerie van Justitie aan tappen, printen en informatie-

voorziening (zoals het verstrekken van historische overzichten) wordt uitgegeven,

kan per jaar wisselen (zie bijlage 4). Tussen 1985 en 1994 varieerden de kosten tussen

anderhalf en elf miljoen gulden. Het bedrag dat hiervan is uitgegeven aan informatie-

voorziening, is in deze jaren gestegen van minder dan een halve ton in 1985 tot

meer dan 4,5 miljoen gulden in 1994. Het bedrag dat aan tappen en printen is

gespendeerd, fluctueerde echter. Zo werd bijvoorbeeld in 1987 bijna drie miljoen

gulden meer aan tappen en printen uitgegeven dan in 1986 terwijl hieraan in 1993

weer drie miljoen gulden minder werd uitgegeven dan in 1992.

3.2 Aanvraagprocedures

Initiatief

Tappen is als opsporingsmiddel mogelijk nadat een gvo is geopend. Het voorstel dit

middel in te zetten, komt in bijna alle gevallen vanuit het politieteam dat het onder-

zoek uitvoert of de misdaadanalist die aan het team is toegevoegd. Een enkele keer

komt het initiatief van de ovj en heel sporadisch wil een rc nog wel eens een `balletje

opgooien'. Uit de gesprekken bleek dat rc's hun taak hieromtrent verschillend

invullen. De ene rc stelt zich puur toetsend op als een aanvraag tot tappen wordt

ingediend, terwijl de andere zich veel meer bemoeit met de feitelijke uitvoering van

het onderzoek en zelf voorstelt de tap in te zetten.
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Vooroverleg

Voordat de aanvraag tot tappen bij de re wordt ingediend, wordt er in bijna alle

gevallen informeel vooroverleg gevoerd tussen het team en de ovj. Of er vooroverleg

gevoerd wordt tussen de ovj en de re is met name afhankelijk van de persoon van de

ovj of rc. Eén re merkte op dat er ovj's zijn die wat meer van achter hun bureau

werken en alles schriftelijk doen terwijl andere ovj's weer heel praktisch zijn en

mondeling een toelichting komen geven. In het geval dat de ovj naar de re toe gaat

om een persoonlijke toelichting te geven, gaat dit bijvoorbeeld om knelpunten die

in het aanvraag-pv kunnen voorkomen, of om informatie die om veiligheidsredenen

niet op papier wordt gezet. Vooroverleg tussen de re en ovj heeft als voordeel dat de

re in een vroeg stadium het onderzoek kan bijsturen. Sommige re's geven er de voor-

keur aan door de teamleider van het onderzoek van toelichting te worden voorzien.

Er wordt meestal géén overleg gevoerd als er in een zaak veel vooronderzoek is

geweest en er een harde zaak gepresenteerd kan worden of als er sprake is van een

`standaardzaak'. Er zijn ook ovj's en re's die uit principe geen informeel vooroverleg

voeren omdat de re in onbevangenheid moet kunnen beslissen of tappen zinvol is

in een zaak en niet op voorhand al `bespeeld' moet worden.

Tap-pv
De formele aanvraag tot tappen die een re ontvangt, bestaat uit een pv dat vaak is

aangevuld met bijlagen. In dit pv worden de doelstellingen van het strafrechtelijke

onderzoek en de mate van verdenking die er bestaat, omschreven. De bijlagen

kunnen bestaan uit een CID-rapport maar ook uit onderzoeksbevindingen of

verklaringen van getuigen. Vanuit het politieveld werd in dit verband de opmerking

gemaakt dat de mate van gedetailleerdheid van de aanvraag soms wordt afgestemd

op de eisen die de behandelend re stelt.

Afwijzen en verlengen

Het is een uitzondering als een re een aanvraag afwijst. Als dit gebeurt, is dat op

grond van formele (wettelijke) gebreken of omdat de re vindt dat er tegen de

verdachte onvoldoende verdenking bestaat. Re's zijn namelijk over het algemeen

iets minder dan een ovj of onderzoeksteam geneigd te zeggen dat er een redelijk

vermoeden van schuld is. In die gevallen waar informeel vooroverleg gevoerd wordt

over het plaatsen van een tap, wordt vaak al duidelijk of de re het ermee eens is. Het

komt wel eens voor dat de re vindt dat de zaak niet goed gepresenteerd wordt maar

vervolgens met een aanvullend pv toch overstag gaat. Sommige re's verstrekken

wanneer ze aarzelen over het nut van de tap, een machtiging voor een korte periode

(ongeveer 14 dagen), om te kijken of het misschien toch enig resultaat oplevert. Er

zijn re's die indicaties geven over de duur van een tapperiode en eventuele ver-

lenging hiervan. Een tap wordt in principe voor de duur van dertig dagen verstrekt

waarna verlenging kan volgen. Verlengen gebeurt meestal niet automatisch. Er moet

door het team weer een nieuw pv ingediend worden, waarin de noodzaak van de tap

opnieuw moet worden aangetoond en waarin moet worden aangegeven wat er tot
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op dat moment uit de tap naar voren is gekomen. Naarmate een tap langer loopt,

worden in toenemende mate strengere eisen gesteld door de rc. Hij voert steeds

kosten-batenanalyses uit waarbij er vooral op wordt gelet of het strafrechtelijke

belang opweegt tegen het privacy-belang en in een aantal gevallen of de investerin-

gen in menskracht en financiële middelen opwegen tegen de onderzoeksresultaten.

Vooronderzoek

Uit antwoorden van de geïnterviewden blijkt dat een aantal van hen onderzoek laat

verrichten naar het telefoongedrag voordat de tap wordt ingezet. Dit vooronderzoek

kan bijvoorbeeld door middel van printgegevens (artikel 125f WvSv.) of historische

telefoonoverzichten plaatsvinden. Printgegevens en historische telefoonoverzichten

bevatten onder andere informatie over telefoonnummers waarnaar vanaf de tele-

foonlijn van de verdachte gebeld is, telefoonnummers van abonnees die naar het

nummer van de verdachte gebeld hebben, de tijden waarop en de frequentie waar-

mee dit is gebeurd. Er werd aangegeven dat het vanuit het oogpunt van proportio-

naliteit en subsidiariteit alsmede overwegingen van bedrijfsvoering logisch is eerst

op deze wijze vooronderzoek uit te voeren omdat het meer inzicht verschaft in de

mogelijke effectiviteit van het tappen. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden in

gevallen dat er te weinig belastende informatie is om een gvo te openen en een tap

te plaatsen, het onduidelijk is of de verdachte van de telefoonlijn gebruik maakt, of

als men een indicatie wil krijgen van het aantal contacten dat via een telefoonlijn

wordt onderhouden, de intensiteit hiervan en de duur van de gesprekken. Specifieke

belpatronen vallen hier vaak op. Vooronderzoek met behulp van dit soort middelen

kan gezien worden als een oriënteringsfase, waarna aan de hand van deze gegevens

kan worden besloten hoeveel taps er ingezet gaan worden en op welke telefoon-

nummers dit moet gebeuren, want het aanbod van tapmogelijkheden is vaak erg

groot. Soms worden printeraanvragen gedaan met het doel hard te krijgen hoe

recent en accuraat CID-informatie is. Er wordt op deze manier bijvoorbeeld gecon-

troleerd of bepaalde verdachten inderdaad nog deel uitmaken van de organisatie en

of men nog regelmatige contacten onderhoudt. Met name bij opiumdelicten kan dit

nogal wisselen. Bij delicten waarbij het vermoeden bestaat dat er veel verdachten bij

betrokken zijn, of zaken die projectmatig worden aangepakt, is het aanvragen van

printgegevens zinvol voor het in kaart brengen van netwerken.

Het opvragen van printgegevens en historische telefoonoverzichten gebeurt meestal

vóór opening van het gvo op last van de ovj maar kan ook daarbinnen plaatsvinden

en dan op last van de rc. Gebeurt het tijdens het gvo, dan doet men dit vooral als een

soort continue toetsing om te controleren of er nog wel op het goede telefoonnum-

mer getapt wordt ('grote jongens' wisselen vaak van (auto)telefoon en dit vereist een

constante analyse van telefoonnummers). Ook kan uit de gegevens blijken dat 'er een

tap minder gezet hoeft te worden, of dat een tap gesloten kan worden.

Printgegevens hebben als nadeel dat verwerken hiervan veel tijd en menskracht kost

omdat er dwarsverbanden gelegd moeten worden. Een ander nadeel dat werd

genoemd is de tijdspanne tussen de aanvraag en de levering van de gegevens. Deze
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wordt als lang ervaren en printgegevens hebben vaak alleen zin als ze snel in kaart

gebracht kunnen worden.

Een geïnterviewde omschreef de print als een `prachtig hulpmiddel'. 'Bij de print

verschuift de aandacht voor de inhoud van het gesprek naar een meer analytische

houding om de contacten te bekijken.' De geïnterviewde was van mening dat uit het

belgedrag, af te leiden uit de print, meer informatie gehaald kan worden dan uit de

tap; door de print krijgt men bijvoorbeeld inzicht in met wie de verdachte contacten

onderhoudt en waar hij zich op welke tijden van de dag bevindt. Het gebruik van

print- en historische gegevens bij de opsporing heeft zijn nut al ettelijke keren

bewezen. Zo werd bijvoorbeeld enige tijd geleden een eigenaar van een restaurant

doodgeschoten. Al snel kwam een vermoedelijke dader naar boven drijven. Deze

bleek te beschikken over een autotelefoon en met behulp van printgegevens kon

vervolgens worden aangetoond welke route deze persoon rond het tijdstip van de

moord ongeveer gereden had. Hierna kon met grote waarschijnlijkheid worden

aangetoond dat deze persoon bij de moordzaak was betrokken.

Er zijn geïnterviewden die van mening zijn dat een printgegeven niet meer is dan

een weergave van 'twee telefoontoestellen die met elkaar in contact hebben gestaan'.

Er kan vastgesteld worden dat er is gebeld maar er valt bijvoorbeeld niet uit op te

maken welke personen precies gebeld hebben en in welke sfeer er gesproken is,

waardoor de print maar een globaal idee geeft. De print kan volgens hen niet worden

gezien als een vervangend middel van de tap.

Op welk moment tijdens onderzoek tap inzetten

Voordat een onderzoek wordt gestart, worden doelstellingen vastgesteld en hierbij

wordt bepaald welke opsporingsmiddelen op welk moment ingezet gaan worden om

die doelstellingen te bereiken.

Het moment waarop de tap wordt ingezet, verschilt per onderzoek. Door verschil-

lende geïnterviewden wordt aangegeven dat de tap onderdeel moet uitmaken van

de onderzoeksstrategie en niet naar aanleiding van 'zomaar een leuke ingeving'

geplaatst moet worden. Allereerst moet duidelijk zijn of het middel tappen nut heeft

voor het onderzoek. Meestal wordt, vooral bij grootschalige onderzoeken, al in een

vroeg stadium van het gvo begonnen met tappen omdat er, zoals door veel geïnter-

viewden werd opgemerkt, bijna geen middel is waarbij zo snel inzicht verkregen

wordt in de groepering, de afspraken en contacten en het inkomsten- en uitgaven-

patroon van verdachten. 'Elke 10 minuten uitstel aan het begin van je onderzoek

dat de stekkers er niet in kunnen is funest voor je onderzoek.' Vaak wordt een gvo

geopend omdat men wil starten met tappen. Er werd opgemerkt dat de taps er

eigenlijk automatisch opgezet worden bij het openen van het gvo: 'het is zo'n

ingeburgerde wijze van opsporing dat je er niet pas mee begint als het onderzoek

stagneert.' Ook werd door een geïnterviewde aangegeven dat 'de ervaring leert dat

een onderzoek beter loopt als een tap al in een vroeg stadium geplaatst wordt zodat

vanuit de informatie uit de tap dan eventueel andere opsporingsmiddelen ingezet

kunnen worden'.
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Soms wordt tappen pas in een later stadium zinvol geacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn

als pas later in het onderzoek enig zicht komt op een verdachte of om vlak voor het

ondernemen van een actie (zoals huiszoeking en/of aanhouding) nog even de laatste

informatie binnen te halen over waar bijvoorbeeld de verdachte zich bevindt. Het

kan soms nuttig zijn eerst om de zaak heen te rechercheren en pas later de tap te

plaatsen. Over het algemeen is men van mening dat het niet zinvol is te starten met

tappen als het onderzoek stagneert. Het is dan vaak al te laat. Er wordt nog wel eens

een keer getapt als echt alle andere opsporingsmiddelen zonder resultaat zijn

geprobeerd. Er wordt dan een zogenaamde 'stook- of pooktap' gezet; hier wordt

door het op de één of andere manier uitspelen van informatie, bijvoorbeeld via het

verhoren van mogelijke getuigen of door het in de publiciteit brengen van gegevens

in bijvoorbeeld het televisieprogramma 'Opsporing verzocht', via de tap gekeken hoe
hierop gereageerd wordt door bepaalde mensen, onder wie de verdachte.

Het moment waarop de tap wordt ingezet in een strafrechtelijk onderzoek, wordt

meestal bepaald door het team of de ovj. Rc's hebben hier niet veel invloed op in

die zin dat zij meestal pas in actie komen doordat er een tap aangevraagd wordt.

Vaak weten ze í berhaupt niet dat er een onderzoek loopt tot het moment dat ze

ingeschakeld worden.

De voorkeur voor het moment waarop de tap ingezet moet worden, kan afhanke-

lijk zijn van het doel waarvoor deze gebruikt wordt. Zo is aangegeven dat onder-

zoek dat gericht is op het berekenen van financieel gewin uit criminele handelingen,

erbij gebaat is in een zo vroeg mogelijk stadium een tap te hebben lopen. Onder-

zoeksteams die dit soort informatie zoeken, hebben er belang bij zo lang mogelijk

op de hoogte te zijn van wat verdachten allemaal aan inkomsten ontvangen en

uitgaven doen.

De wet verbindt momenteel het tappen aan de opening van een gvo. Omdat er stem-

men opgaan om tappen mogelijk te maken in de pro-actieve fase, dat wil zeggen

voordat het gvo geopend is (deze onderzoeksfase wordt ook wel de inlichtingen- of

informatieve fase genoemd) is aan de geïnterviewden de hypothetische vraag gesteld

hoe zij denken over de mogelijkheid om te tappen gedurende alle fasen van een

onderzoek, hier voorgesteld als tappen zonder opening van een gvo en zonder

rechterlijke toets. Veel geïnterviewden vinden het van belang dat de rechterlijke toets

behouden blijft. Zij zijn in principe tegen tappen in de pro-actieve fase. Zij zijn van

mening dat de rc objectiever toetst dan de ovj of de politie. De rc weegt het belang

van de opsporing af tegen dat van de inbreuk op de privacy van de verdachte. De

toets moet plaatsvinden door een onafhankelijk persoon ter bescherming van het

subject. 'Toetsen door de rc is een fundament', aldus een geïnterviewde. Indien men

het tappen hieraan onttrekt, heeft men min of meer een 'vrijbrief.

Eén geïnterviewde vindt tappen in de pro-actieve fase niet zinvol, omdat de infor-

matie in negen van de tien gevallen niet te gebruiken is voor het onderzoek. Er zou,

als op deze manier getapt zou mogen worden, naar zijn mening een te grote inbreuk

gemaakt worden op de privacy. Hij vindt dat er geprobeerd moet worden recht door

zee te handelen: ieder rapport voor een aanvraag tot tappen moet dan ook duidelijk
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aangeven waarop de vermoedens gebaseerd zijn; het moet volledig te verantwoor-

den zijn. Een andere geïnterviewde is van mening dat het helemaal niet uit zou

mogen maken of er getapt wordt in de pro-actieve of de reactieve fase, omdat in

beide fasen geen dingen zouden mogen gebeuren die niet in de rechtszaal te verant-

woorden zijn. Toch zou het onder bepaalde omstandigheden wel voordelen hebben

in de pro-actieve fase tot tappen over te gaan. Zo zou bijvoorbeeld het 'uittesten' van

een telefoonlijn kosten kunnen besparen en voor kernteams zou het ideaal zijn om

een beter beeld te krijgen om te starten.

Het is echter de vraag hoe de voorwaarden voor pro-actief tappen geformuleerd

moeten worden. Er werd in dit verband opgemerkt dat het gros van de opsporings-

middelen toch al behoorlijk 'extensief' wordt gebruikt. 'Opsporingsmiddelen worden

al breed geïnterpreteerd en als dit ook bij tappen zou gebeuren kan er een bepaald

gevaar ontstaan.' Er mag daarom best een behoorlijke drempel ingebouwd worden.

Een rc zou bijvoorbeeld in de voorfase op dezelfde wijze toezicht kunnen houden als

op dit moment gebeurt of er zou een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld

moeten worden. Een andere optie is het invoeren van een beperkter gvo: de rc geeft

wel toestemming maar er hoeft geen gvo zoals wij dat nu kennen voor geopend te

worden (voorstel in wetgeving Moons). Verder werd opgemerkt dat het zelfstandig

aanvragen van prints door de ovj (artikel 125f WvSv.) bij uitstek geschikt is om in de

pro-actieve fase informatie te krijgen over telefoongedrag.

3.3 Toetsing - proportionaliteit, subsidiariteit en efficiëntie

Voordat het aanvraag-pv wordt aangeleverd bij de rc, is er door het team en de ovj al

kritisch gekeken naar de noodzaak van het gebruik van de tap in het onderzoek. Er

wordt in principe in een onderzoek op drie momenten stilgestaan bij de noodzaak

van een tap. Dit zijn de momenten waarop de politie, de ovj en rc de tap onder

andere beoordelen op grond van het proportionaliteits- en het subsidiariteitsbegin-

sel en efficiëntie, hetgeen vanuit verschillende referentiekaders gebeurd. Zo zal de

politie in de beoordeling vooral praktische aspecten meenemen, zoals beschikbare

tijd en capaciteit.
Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op de mate van inbreuk die het delict

maakt op de rechtsorde (proportionaliteitsbeginsel), de beleidsvoering (speerpunten

uit het driehoeksoverleg), de informatiepositie op dat moment, eventuele andere

opsporingsmiddelen waardoor de tap niet of minder nodig is (subsidiariteits-

beginsel), de meerwaarde die de tap kan leveren, inzet en capaciteit van het team

en de wetenschap of de verdachte gebruik maakt van een bepaalde telefoonlijn.

Door een aantal geïnterviewden wordt aangegeven dat het bepalen van de nood-

zaak van de tap toch vaak gebaseerd is op ervaringsfactoren waardoor zich een

soort Fingerspitzengefuhl ontwikkelt. Er zijn teams waar zich in de loop der jaren

heeft uitgekristalliseerd in welke zaken moet worden getapt. Bij het uitvoeren van

de rechterlijke toets op de tapaanvraag door de rc, kijkt deze eerst of aan een drie-

tal formele voorwaarden wordt voldaan. Eerst wordt bekeken of op het feit dat is
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gepleegd voorlopige hechtenis is toegestaan. Vervolgens wordt onderzocht of er

voldoende basis is om te starten met tappen en daarnaast of het aannemelijk is dat

de verdachte daadwerkelijk deelneemt aan de gesprekken op het telefoonnummer

waarvoor de tap bedoeld is. In het geval van 'zachte informatie' controleren rc's

hiervoor zo mogelijk de betrouwbaarheid van CID-rapporten en betrokken 'infor-

matieverstrekkers' (informanten, getuigen enz.). Voor zowel'harde' als 'zachte'

gegevens geldt dat rc's de rechtmatigheid van de verkregen informatie toetsen.
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Pro portionaliteitsbeginsel

Door bijna alle geïnterviewden wordt aangegeven dat een zaak wel omvang moet

hebben en van enige ernst moet zijn, wil men overgaan tot tappen omdat anders het

strafrechtelijke doel niet opweegt tegen de inbreuk die de tap maakt op de privacy.

Tien gram heroïne, honderd kilo hasj, simpele heling of fraude van 100.000 gulden

zijn voorbeelden van zaken die niet voldoende substantieel worden gevonden. Daar-

entegen wordt bijvoorbeeld een zedendelict wel ernstig gevonden en is men over het

algemeen wel direct bereid tot het plaatsen van een tap.

Voor veel geïnterviewden is de privacy in eerste instantie ondergeschikt aan de straf-

rechtelijke meerwaarde van de tap: ten aanzien van een crimineel vindt men het

privacy-aspect van minder belang. De huidige formele voorwaarden om te kunnen

tappen geven voldoende waarborg. 'De wet heeft in principe de keuze al gemaakt

of er een privacy-inbreuk wordt gemaakt.' Gesprekken die privé zijn en niet van

belang voor het onderzoek, worden toch verwijderd. Als men correct omgaat met

het materiaal dat verkregen wordt door het tappen (het wissen van banden en het

vernietigen van materiaal), wordt de privacy-inbreuk beperkt. Eén geïnterviewde is

echter van mening dat als er echt getoetst zou worden in Nederland, er veel minder

taps gezet zouden worden.

Factoren die een rol spelen bij het bepalen of nu de privacy-inbreuk of de strafrechte-

lijke meerwaarde prevaleert, zijn de ernst van het delict en het aantal verlengingen

dat op een tap is aangevraagd. Opgemerkt werd dat de strafrechtelijke meerwaarde

bijvoorbeeld de doorslag mag geven als er een leidinggevende binnen de organisatie

onder de tap staat. Door een paar geïnterviewden werd aangegeven dat er bij de

afweging eigenlijk ook gelet moet worden op het type mensen dat getapt gaat

worden. Zo werd door twee geïnterviewden aangegeven, dat bijvoorbeeld in milieu-

onderzoeken de daders vaak een'ander slag' mensen is dan daders uit de drugs-

wereld. Dit soort mensen bevindt zich vaak in hogere en respectabele posities in

bedrijven en heeft daardoor veel te verliezen, wat een reden zou kunnen zijn voor-

zichtiger met hun privébelangen om te gaan. Voor sommigen neemt het tappen van

een telefooncel of telefoon in een café of gevangenis, in het kader van de afweging

privacy-inbreuk versus strafrechtelijke meerwaarde, een bijzondere plaats in. In

principe wordt hier uiteindelijk de privacy ondergeschikt gemaakt aan de straf-

rechtelijk meerwaarde, omdat toch alleen die gesprekken worden uitgewerkt die

de verdachte heeft gevoerd. De politie heeft in de praktijk geen tijd om alles wat

over deze lijnen komt na te trekken. Sommige rc's laten, om de privacy-inbreuk te
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beperken, dit soort telefoonlijnen maar enkele uren per dag tappen. `Hoe meer

onschuldigen erbij betrokken worden, hoe zwaarder de afweging.'

Naarmate langer getapt wordt of resultaten uitblijven, gaat de privacy-inbreuk

prevaleren boven de strafrechtelijke meerwaarde. Er werd opgemerkt dat in het

geval dat concrete resultaten uitblijven, het afhankelijk is van de zaak of er door-

getapt wordt. 'Er komt een moment dat je niet meer kunt verantwoorden dat je

je tap verlengt.' Er moeten steeds afwegingen worden gemaakt: wat komt er uit de

tap en hoeveel menskracht staat er ter beschikking? Er werd opgemerkt dat het

zowel vanuit bedrijfsmatig oogpunt als ook vanuit het oogpunt van rechtsbescher-

ming onverantwoord is door te tappen als het niets oplevert. Er kan dan beter

uitgekeken worden naar andere opsporingsmiddelen. Er hoeft immers niet zonder

meer getapt te worden, omdat de oplossing niet altijd over de telefoon komt. In dit

verband werd ook opgemerkt dat er in zaken waarin men pas op langere termijn

(bijvoorbeeld na zeven maanden) verwacht succes te bereiken, toch doorgetapt

moet worden. Een reden om door te gaan met tappen bij het uitblijven van con-

crete resultaten is bijvoorbeeld het van CID-wege aangereikt krijgen dat er iets

staat te gebeuren.

Zou er nu een wettelijke limiet gesteld moeten worden aan de duur van de tap? Over

het algemeen zijn de geïnterviewden van mening dat er geen maximumduur aan het

tappen verbonden moet zijn, in ieder geval geen wettelijke, want dit zou beperkend

werken in de mogelijkheden voor de opzet van het onderzoek. Het zou een onder-

zoek zelfs kunnen torpederen als bijvoorbeeld vlak voor een actie ineens niet meer

getapt mag worden, omdat anders de wettelijke duur wordt overschreden. Er moet

wel een maximumduur zijn in die zin dat er niet tot in het oneindige doorgetapt

moet worden. `Dan moetje zo flink zijn te stoppen en andere middelen te kiezen,

of de zaak maar helemaal sluiten.' Er moet per zaak wel steeds per maand getoetst

worden in verband met de verlenging van de tap; als deze toetsing goed uitgevoerd

wordt, hoeft er niet met maximumtermijnen gewerkt te worden. Een politiefunctio-

naris vertelde in dit verband dat het heel goed is dat er een controlemiddel als de

rechterlijke toets is, omdat de politie in zijn enthousiasme nog wel eens `door wil

drijven'. Er is opgemerkt dat tegenwoordig een jaar tappen niet meer bijzonder is.

Het kan bijvoorbeeld bij grote zaken wel eens een paar jaar duren voordat de

organisatie in kaart is gebracht, of overgegaan kan worden tot aanhouding. Het kan

ook langere tijd duren voordat de codes die de verdachten gebruiken, ontcijferd zijn

en in het team begrepen wordt wat er zich nu precies afspeelt. Als er daarentegen

gewacht wordt op een heterdaad, is een maand al veel. Er werd in dit verband aan-

gegeven dat er criteria aangelegd zouden moeten worden waarin wordt omschreven

onder welke omstandigheden de tapduur een jaar mag overschrijden. Eén geïnter-

viewde was voorstander van een wettelijke maximumduur. Hij vond dat als er

binnen een periode van vier weken niets boven water komt, het tappen zeker niet

zinvol is en dit ook niet zal worden. Men zou meer durf moeten tonen door de tap

een keer midden in het onderzoek af te sluiten. Naar zijn mening wordt er bij

aanvragen te veel `in elkaar geflanst' om verlenging te krijgen.



Oe praktijk van het tappen 31

Subsidiariteitsbeginsel

Over het algemeen is de tap een `populair' middel onder de geïnterviewden, maar

men vindt tappen onnodig als het bewijs al op een andere manier rond is, of

wanneer via andere opsporingsmiddelen veel makkelijker of minder ingrijpend tot

hetzelfde of meer resultaat kan worden gekomen. Zo wordt bijvoorbeeld door enkele

geïnterviewden het tappen bij corruptie en vormen van bedrijfsmatige criminaliteit

niet zinvol geacht, omdat men hier nuttige gegevens ten behoeve van het onderzoek

vaker uit schriftelijke bronnen kan halen, zoals de administratie en dossiers van de

belastingdienst.

De voorkeur voor de tap boven andere middelen komt vooral naar voren bij het

bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Het is bij dit soort zaken van belang

de organisatie zo snel en goed mogelijk in beeld te krijgen en de tap is hiervoor het

middel bij uitstek. Een aantal geïnterviewden vindt dat tappen noodzakelijk is bij

dit soort zaken en zet de tap daarom liefst in een zo vroeg mogelijk stadium in. Als

verklaring hiervoor werd genoemd dat de tap gewoon een heel bruikbaar middel is.

Eén geïnterviewde gaf echter in dit verband aan dat het gebruik van de tap bij

opiumdelicten een middel is dat al helemaal is `uitgemolken'. Ook bij opiumdelicten

is het volgens hem mogelijk andere middelen in te zetten, zoals financieel onder-

zoek. Er kan bijvoorbeeld bij iemand die een uitkering geniet en na een jaar opeens

een groot huis bezit, via het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) aange-

toond worden dat hier iets niet in de haak is. Via MOT-transacties komt de politie

vervolgens toch vaak in de verdovende-middelenwereld terecht. Andere geïnter-

viewden, die ook iets behoudender tegenover het direct inzetten van de tap staan,

vragen liever eerst printinformatie op of proberen via andere manieren voldoende

bewijs te vergaren. Zij vinden de tap wel nuttig, maar voor hetgeen deze oplevert en

alle inspanningen die ervoor verricht moeten worden, vinden zij de tap niet een

middel dat standaard ingezet moet worden.

Bijna alle geïnterviewden zien meer voordelen in het gebruik van de tap als deze in

combinatie met andere opsporingsmiddelen wordt gebruikt. Het kan wel als zelf-

standig opsporingsmiddel ingezet worden, maar dit heeft praktisch gezien weinig

nut, omdat het echte bewijs maar zelden over de telefoon komt. Eén rc gaf aan het

team of de ovj in dit soort gevallen te stimuleren ook andere middelen in te zetten

om het rendement te vergroten. Er kómt wel eens bewijs over de telefoon, maar

verdachten ontkennen dan vaak dat zij dat gezegd hebben en raadslieden weten

dit vaak ook zo te interpreteren dat het niet meer als bewijs bruikbaar is. Bewijs dat

over de tap komt, zal dus altijd ingebed en verstevigd moeten worden met andere

middelen: Een uitzondering hierop is het tappen van de fax, want alles wat hierbij

wordt onderschept, kan direct als schriftelijk bewijs in het procesdossier gevoegd

worden.

Uit het algemene interview bleek dat de geïnterviewden het observatieteam wel het

meest favoriete middel vinden dat in combinatie met de tap gebruikt kan worden.

De informatie die door de tap is verkregen, wordt vaak tactisch ingezet om het
observatieteam aan te sturen of het observatieteam zaken te laten verifiëren. Andere
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Tabel 4: Aantal zaken waarin de tap Is gecombineerd met andere opsporingsmiddelen

(n=80)
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opsporingsmiddel aantal

geen 15

observatieteam 46
huiszoeking 16

horen/verhoren 12

statische observatie 4

arrestatie 2

infiltratie 1

plaatsbepalingssystemen 1

anders 17

middelen die in combinatie met de tap ingezet worden, zijn arrestatie, huiszoeking,

infiltratie, pseudo-koop, informanten, camera en video, plaatsbepalingssystemen,
het horen van getuigen en het verhoren van verdachten.

Dat de tap vaak in combinatie met andere opsporingsmiddelen gebruikt wordt en in

het bijzonder met een observatieteam, bleek ook uit de analyse van de 95 concrete

strafzaken. In 84% van deze zaken bleek naast de tap een ander opsporingsmiddel

gebruikt te zijn. In 48% van de zaken bleek dit een observatieteam te zijn. In tabel 4

wordt een overzicht gegeven van de gebruikte middelen. Bij de categorie 'anders'

werd vooral de uitlevering van stukken door instellingen (bijvoorbeeld banken)

genoemd.

Efficiëntie

De kosten van de tap worden door de PTT in rekening gebracht bij het kabinet rc van

de arrondissementsrechtbank die de tap heeft aangevraagd. De rechtbank betaalt

deze bedragen en brengt deze ten laste van de dienst Rechtspleging van het minis-

terie van Justitie als gerechtskosten. In het algemeen laten functionarissen zich niet

leiden door kostenmotieven. Vaak wordt wel een kosten-batenanalyse gemaakt,

maar dan meer in de zin van inzet van politiële capaciteit. Zolang er mensen zijn en

het nuttig is om te tappen, dan moet er getapt worden, vindt men. Menskracht is ook

gekoppeld aan efficiëntie in de zin van loonkosten, want tapmedewerkers maken

veel overuren. Het letten op kosten gebeurt vooral in de marge. Zo worden er bijvoor-

beeld geen drie taps gezet als het ook met één kan. Ook wordt tijdens vakanties van

zowel de dader als van het team, door een aantal teams tijdelijk met tappen gestopt.

Als een tap niet dringend is, wordt hij niet als spoedtap aangevraagd. Het tijdstip van

aanvraag is bepalend voor de prijs: voor een aanvraag die na twaalf uur 's middags

wordt gedaan en diezelfde dag geplaatst moet worden, wordt een hoger tarief ge-

rekend. Verder geeft een ovj aan dat in kleinere zaken echt niet langer wordt getapt

dan twee weken; bij grote zaken wordt vaak getapt op veel lijnen en er wordt dan
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geprobeerd dit binnenshuis te doen, omdat het huren van een tapkamer bij een

ander bureau veel geld kost. Ook wordt opgemerkt dat een observatieteam dat 24

uur per dag actief is, nog altijd veel meer kost dan een zelfde tijdspanne tappen.

3.4 Verwerking van tapresultaten
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Technische verwerking

Zoals al vermeld, is tappen een zeer intensieve bezigheid. Taps moeten worden

uitgeluisterd, uitgeschreven en geïnterpreteerd en soms vertaald, waarbij er soms

zaken zijn waarin bij het tappen 16.000 of meer gesprekken zijn opgenomen. Dit wil

natuurlijk niet zeggen dat al die gesprekken van belang zijn voor het onderzoek; het

merendeel van de gesprekken betreft de privésfeer en is over het algemeen onbruik-

baar voor het onderzoek. Ze moeten echter wel beluisterd en beoordeeld worden.

In de meeste gevallen gebeurt het uitwerken door de leden van het team dat het

onderzoek uitvoert. Vaak wordt hiervoor binnen het team een paar vaste mensen

aangewezen maar soms gebeurt het ook bij toerbeurt. Het grote voordeel van vaste

tapmedewerkers is dat er stemherkenning ontstaat en dat momenten, waarop voor

het onderzoek cruciale dingen staan te gebeuren waarop direct gereageerd moet

worden, eerder worden opgemerkt.

Het interpreteren van de tapresultaten gebeurt in eerste instantie vaak door

diegene die de tap uitwerkt. Sommige teams hebben leesploegen of analisten die

de eerste interpretaties verrichten, waarna dit vervolgens uitgebreid in het team

wordt besproken. In sommige onderzoeken komt het voor dat bij de interpretatie

ook gebruik wordt gemaakt van deskundigen. Er zijn gebieden waar de tapmede-

werker of het rechercheteam de kennis mist om te begrijpen wat er zich nu precies

afspeelt, zoals bijvoorbeeld in milieuzaken. Hier komt zoveel technische informatie

(vakjargon) bij kijken dat dit een probleem vormt voor de reguliere politieman. Bij

het interpreteren worden zij dan bijgestaan door milieuhygiënische medewerkers

zoals scheikundigen en procestechnologen. Zo kunnen ook tolken deel uitmaken

van het `interpretatieteam'.

Verschillende geïnterviewden uit het politieveld hebben erop gewezen dat tappen

een vak apart is waar niet iedereen geschikt voor is. Vaak worden toch de wat meer

ervaren politiemensen ingezet omdat zij eerder belangrijke punten signaleren. Een

tapmedewerker moet taalkundig bekwaam zijn, zich goed kunnen concentreren, in

staat zijn tapgesprekken letterlijk uit te werken zonder er eigen interpretaties in te

verweven en vervolgens de essentie uit een afgeluisterd gesprek kunnen halen. Het

succes van het tappen is grotendeels afhankelijk van diegene die de taps uitwerkt en

interpreteert. Bij langdurige onderzoeken wordt de tap ook wel eens uitgeluisterd

door rechercheurs die niets met het onderzoek te maken hebben, en dan wordt de

kans groter dat er cruciale informatie wordt gemist. Het wisselen van teamleden bij

het uitluisteren van taps heeft echter ook voordelen. Er ontstaat variatie in werk-

zaamheden en spreiding van kennis en ervaring over het hele team wat weer de

effectiviteit kan verhogen.
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Tapverslagen worden vooral door het onderzoeksteam gebruikt. De meeste rc's en

ovj's maken beperkter gebruik van de mogelijkheden van tapverslagen. Ze voegen

ze hoogstens in de processtukken als bewijs of gebruiken ze tijdens verhoren, in

de rechtszaal of voor een inbewaringstelling.

Er zijn rc's en ovj's die het hele tapjournaal lezen, maar de meerderheid leest af de

samenvatting af de door de politie gearceerde gedeeltes. De werkdruk is te hoog
om alles te lezen en zodoende is het één van de eerste karweitjes die blijft liggen als

het druk is. Rc's en ovj's laten zich wel regelmatig bijpraten door politie of luisteren

'live' mee om toch op de hoogte te blijven en kritisch te kunnen zijn bij een aanvraag

tot verlenging van een tap. Rc's en ovj's die tapjournaals wel helemaal lezen, doen

dit omdat ze zicht willen houden op de resultaten van de tap, om verlengingen beter

te kunnen beoordelen en om te controleren of gesprekken met arts, notaris of advo-

caat niet in de tapverslagen zijn uitgewerkt. Eén ovj vertelde dat het lezen van tap-

journaals heel belangrijk is voor het vormen van een indruk van de persoonlijkheid

van de verdachte. Dit is weer belangrijk om te kunnen inschatten hoe de verdachte

zal reageren op bijvoorbeeld een aanhouding, want mogelijk moet hierbij een

arrestatieteam of een psychiater worden ingeschakeld.

Tactische verwerking

De 'grote truc' achter het tappen is meer met de informatie te doen dan er een 'grote

brei' van tapverslagen van te maken. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van de ana-

lyse worden beslist hoe het onderzoek verder verloopt en welke andere opsporings-

middelen ingezet moeten worden: het bijstellen van het tactische plan. Er kan ook

beslist worden een observatieteam of een arrestatieteam in te zetten of aan te sturen.

Verder kunnen de tapverslagen van groot belang zijn voor het gericht aansturen van

deze teams of voor het voorbereiden van inkijkoperaties. Ze worden vaak steeds

weer opnieuw gelezen, omdat door ieder volgend gesprek een eerder gesprek een

heel andere betekenis kan krijgen. Informatie uit tapverslagen kan ook gebruikt

worden tijdens verhoren of in de rechtszaal om beweringen te verifiëren of verdach-

ten te confronteren met wat er over de tap is gezegd. De rc is bevoegd te bepalen wat

er met de gegevens uit de tapverslagen gebeurt. Soms worden delen uit tapverslagen

doorgegeven aan de CID of FIOD, vooral als er concrete feiten over de tap komen die

voor het eigen onderzoek niet interessant zijn. Dit kan echter dilemma's opleveren

met betrekking tot andere strafbare feiten. De vraag is namelijk altijd of het wel ver-

standig is dergelijke informatie door te geven. Dit kan immers risico's inhouden voor

het eigen onderzoek terwijl in het geval dit niet gebeurt, er weer risico's ontstaan

voor potentiële slachtoffers van delicten die staan te gebeuren. Overigens is het wel

zo dat alleen de rc beslist over het afstaan c.q. doorspelen van de tapinformatie ten

behoeve van een opsporingsonderzoek naar andere strafbare feiten.
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De effectiviteit van het tappen

Onder effectiviteit van het tappen wordt verstaan: de wijze waarop een tap een

strafrechtelijk onderzoek kan beïnvloeden. Dit betekent dat de effectiviteit van een

tap meer blijkt te omvatten dan alleen de veroordeling van een verdachte naar

aanleiding van belastende telefoongesprekken.

4.1 Tappen of niet tappen?

De wet laat veel ruimte om taps in te zetten. Op elk delict waarop voorlopige hechte-

nis staat, kan getapt worden. Afgezien van formele regels en afwegingen op het vlak

van proportionaliteit, subsidiariteit en efficiëntie zijn er echter toch overwegingen

om in bepaalde zaken of onder bepaalde omstandigheden af te zien van het gebruik

van dit middel af het juist in te zetten. Deze overwegingen zijn gebaseerd op erva-

ringen met de effectiviteit van de tap in strafrechtelijke onderzoeken, die geïnter-

viewden in de loop der jaren hebben opgedaan.

Over het algemeen vinden geïnterviewden het echter moeilijk zaken of omstandig-

heden te noemen waarbij het tappen zeer nuttig of juist niet nuttig blijkt, omdat

factoren als toeval, persoonlijkheid en ervaring van de verdachte en van het politie-

team een grote rol spelen bij de mate van effectiviteit van de tap in een zaak.

Overwegingen om wel te tappen

Veel van de geïnterviewden hielden zich bezig met het bestrijden van zware,

georganiseerde en structureel gepleegde criminaliteit en uit hun reacties bleek dat

het in dit soort zaken min of meer vanzelfsprekend is dat er getapt gaat worden.

Delictsoorten die hierbij naar voren komen, zijn handel in verdovende middelen

(hierbij is het zoals een geïnterviewde het uitdrukte `bijna traditie'), gewoonteheling,

serie-inbraak, fraudezaken en vrouwenhandel. Tappen wordt hier over het algemeen

als zeer nuttig ervaren. Het gaat hier vaak om grote groepen mensen die veel via de

telefoon regelen. Zij spreken meestal wel in bedekte termen maar in veel gevallen

nooit: in die mate, dat het team het niet kan interpreteren. Veel geïnterviewden geven

in dil: verband aan dat het tappen op `first offenders' vaak zeer effectief is, omdat zij

in het geheel geen rekening houden met de mogelijkheid dat zij wel eens getapt

kunnen worden. Zo heeft ook de `periferie' (nabije omgeving zoals familie, vrienden,

kennissen), waarin veel mensen op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt, een

gunstige invloed op de effectiviteit van de tap. Zij vertellen vaak veel meer dan

de verdachte(n), waarvan door de opsporingsdiensten dankbaar gebruik wordt

gemaakt. Mensen die ervan op de hoogte zijn hoe de politie te werk gaat, of zich in

de opsporingsmethoden van de politie verdiepen, zouden zo kunnen voorkomen
de politie in de kaart te spelen. Een aantal geïnterviewden is echter van mening
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dat de praktijk leert dat er maar heel weinig van dit soort mensen zijn. 'Ze zijn

soms gewoon lui of laks. Het is net alsof ze opgepakt willen worden.' Ondanks het

feit dat ervaren criminelen verwachten dat hun telefoon getapt wordt, laten zij toch

nog veel belangrijke informatie vallen. 'Niets is moeilijker dan steeds alert te zijn en

er is niets zo makkelijk als even de telefoon te pakken in plaats van tien of twintig

kilometer te rijden. Er wordt vaak de weg van de minste weerstand gekozen', aldus

één der geïnterviewden.

Het is zeker zinvol om te tappen als er heterdaad-situaties verwacht worden, bij-

voorbeeld wanneer een schip met drugs aankomt. De belfrequentie stijgt in een

dergelijke situatie met sprongen, de verdachten worden zenuwachtiger, nemen

vaker via de telefoon contact met elkaar op en laten over de telefoon sneller

informatie los die door het team gebruikt kan worden.

Bij levensdelicten als moord en gijzeling is men over het algemeen ook wel direct

bereid de tap in te zetten, maar dit wil niet zeggen dat 'bij ieder lijk dat gevonden

wordt, direct in het wilde weg moet worden getapt'.

Overwegingen om niet te tappen

Over het algemeen geldt: hoe geïsoleerder een dader werkt, des te moeilijker het

wordt om resultaat uit de tap te krijgen. Van de dader kan verwacht worden dat deze

geen informatie over de daad zal loslaten tegenover anderen. Dit is vaak het geval bij

delicten als brandstichting, moord of verkrachting. Vaak wordt ook afgezien van

tappen als zaken zich langere tijd (twee à drie jaar) geleden hebben afgespeeld. Als

je mazzelt, kan het iets opleveren maar dat is een kans van één op tien. Hier zijn het

echt gelukstreffers.' In de actualiteit heeft tappen nut; als feit en start van een onder-

zoek ver uit elkaar liggen wordt tappen minder zinvol. Dit geldt in het bijzonder bij

feiten van incidentele aard zoals crime passionel, waarbij in een vlaag van verstands-

verbijstering eenmalig een delict wordt gepleegd. Als delicten herhaaldelijk worden

gepleegd, is er meer kans op succes.

Een andere belangrijke, door veel geïnterviewden genoemde, overweging om af te

zien van tappen is dat er onvoldoende politiecapaciteit ter beschikking staat. Het

uitluisteren en interpreteren van een tap is een bijzonder arbeidsintensief werk.

Indien het niet mogelijk is dit op een goede manier te doen, kan beter van tappen

afgezien worden. Tegelijkertijd wordt hierbij opgemerkt dat te weinig capaciteit

eigenlijk geen doorslaggevende reden zou mogen zijn om niet te tappen.

Verder gaf een aantal geïnterviewden aan liefst af te zien van het tappen van open-

bare en bedrijfstelefoons. Zo is het niet praktisch in kroegen in Amsterdam te

tappen, omdat 'daar zoveel criminelen zitten die allemaal over de lijn komen, dat je

dagen bezig bent om dit goed uit te werken'. Het tappen van bedrijfslijnen levert

weinig rendement op, omdat hier over het algemeen veel (voor het onderzoek) niet

ter zake doende gesprekken worden gevoerd die allemaal uitgeluisterd moeten

worden. Men kan in dit geval beter tappen op de huislijn van iemand die verdacht

wordt. Telefoonlijnen van advocaten, artsen of notarissen die in de beroepsuitoefe-
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Tabel 5: Delictsoorten en de beoordeling van de effectiviteit van de tap hierin (n=95)

delictsoort
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aantal oordeel (op 7-puntsschaal) geen

<4 4 >4 oordeel

verdovende middelen 35 9 4 21 1

heling 9 3 0 6
diefstal 11 2 1 8

fraude 12 2 1 9

brandstichting 8 6 0 2
moord/doodslag 8 5 0 3
verkrachting 2 1 0 1

vuurwapens 5 1 1 3

overval 8 5 1 2

omkoping 2 0 1 1

vuurwerk 1 0 0 0 1

bedreiging 4 2 0 2

anders 3 0 0 3

N.B. Geïnterviewden konden ook combinaties van delicten aangeven, waardoor het totale aantal delicten de 95

overschrijdt.

ning worden gebruikt, mogen niet worden getapt tenzij deze beroepsgeheimhouders

zelf verdachten zijn. Er mag dan echter niet tekort worden gedaan aan het belang dat

aan deze beroepsgeheimhouders toevertrouwde geheimen bij de functionarissen die

tappen, veilig zullen worden bewaard.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat de geïnterviewden de effectiviteit van de tap

vooral hoog inschatten bij herhaaldelijk gepleegde en georganiseerde delicten. In

dit verband worden genoemd verdovende middelen, diefstal, heling en fraude. Bij

brandstichting en geweld- en levensdelicten wordt de effectiviteit minder hoog

gewaardeerd. Hierbij gaat het vaak om alleen opererende of incidentele daders.

Dit lijkt gestaafd te kunnen worden met de resultaten uit de analyse van de 95 con-

crete strafzaken. In de meeste van deze 95 gevallen blijkt het om delicten te gaan

met betrekking tot de Opiumwet. Daarnaast gaat het om zaken als diefstal, heling,

fraude, brandstichting en moord- en doodslag.

Als wordt gekeken naar de beoordeling die rc's aan de effectiviteit van de tap toe-

kenden op een 7-puntsschaal, waarbij 1 als zeer negatief en 7 als zeer positief

beschouwd kan worden, dan blijkt dat deze vooral in verdovende-middelenzaken,

diefstal en fraude positief werd gewaardeerd. Bij zaken met betrekking tot brand-

stichting en moord- en doodslag werd de effectiviteit van de tap vaker negatief

beoordeeld (tabel 5).
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4.2 De effectiviteit van de tap

38

Effectiviteit bij opsporing en bewijsvoering

De tap draagt, volgens de meeste geïnterviewden, over het algemeen tijdens een

onderzoek het meest bij aan de opsporing. Het wordt gezien als een middel waar-

mee tactische keuzes kunnen worden gemaakt. Bewijsgaring is hiervan meestal een

indirect gevolg. Het komt erop neer dat uit de tap informatie gehaald kan worden,

waarop vervolgens actie ondernomen kan worden. Er komt bijvoorbeeld informatie

binnen waarmee een observatieteam gestuurd kan worden of aan de hand waarvan

tijdstippen voor huiszoekingen vastgesteld kunnen worden. De tap wordt dan gezien

als een soort `vinger aan de pols'. Als aan de hand van de tapgegevens door een team

adequaat wordt gereageerd, kunnen soms zaken worden voorkomen. Zo kan bij

chequefraude bijvoorbeeld de bank tijdig geïnformeerd worden. De informatie uit

de tap kan ook als gespreksstof dienen tijdens het horen van verdachten. Zij kunnen

hierbij geconfronteerd worden met hetgeen zij in een getapt telefoongesprek hebben

gezegd. Op deze manier kunnen leugens ontzenuwd worden en dit kan in een aantal

gevallen leiden tot een bekentenis.

Informatie uit de tap kan ook worden gebruikt voor het in kaart brengen van het

netwerk en de hiërarchische structuur van de organisatie. Ook voor het berekenen

van financieel gewin kan veel informatie worden gebruikt. Zo kan een opmerking

`Piet heeft een boot op Gibraltar gekocht' (wat kan betekenen dat de verdachte

vermogensbestanddelen in het buitenland heeft) heel belangrijk zijn bij onderzoek

door een Bureau Financiële Ondersteuning,(BFO).

Een aantal geïnterviewden noemde delictsoorten waarvan zij vonden dat de tap over

het algemeen meer bijdraagt aan de bewijsvoering dan aan de opsporing. Zo draagt

informatie die binnenkomt via de tap bij zaken waarin ernstige tegen personen

gerichte delicten (moord, verkrachting of overval) zijn gepleegd, over het algemeen

direct bij aan de bewijsvoering.

In zaken waarin het plegen van delicten voortduurt, zoals vaak het geval is bij opium-

delicten, heling en milieudelicten wordt de tap meer gebruikt om informatie te

verkrijgen die bij de opsporing gebruikt kan worden. Daders van dit soort delicten

houden er vaak rekening mee dat er getapt wordt, terwijl het bij ernstige tegen

personen gerichte delicten vaak om gelegenheidscriminelen gaat die zich niet of

nauwelijks van het tappen bewust zijn.

Wat fraudezaken betreft, wordt er door de geïnterviewden verschillend gedacht over

de bijdrage van de tap aan een bepaalde onderzoeksfase. Er zijn geïnterviewden die

van mening zijn dat de tap hier vooral bijdraagt aan de bewijsvoering, omdat crimi-

nelen die zich met fraude bezighouden zich er vaak helemaal niet bewust van zijn

dat zij getapt worden. Ook wordt bij fraudezaken vaak gebruik gemaakt van de fax

en het resultaat hiervan, in het geval de tap hier belastende informatie oplevert,

kan direct in het procesdossier gevoegd worden omdat dit `zwart-op-wit bewijs' is.

Anderen denken dat het tappen bij fraudezaken juist meer bijdraagt aan de opspo-

ring, omdat het net als bij opiumdelicten vaak gaat om ervaren criminelen en de tap
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Tabel 6: De Invloed van'de tap op het bewijs In de zaken, uitgesplitst naar delictsoort

(n=91)

delictsoort
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geen invloed wel invloed

verdovende middelen 14 21
heling 2 7

diefstal 4 7

fraude 2 9

brandstichting 4 4
moord/doodslag 7 1
verkrachting 2 0

vuurwapens 2 2

overval 6 2

omkoping 1 1
vuurwerk 0 0

bedreiging 4 0

anders 0 3

daarom geen directe bewijslast zal leveren. Er zijn ook geïnterviewden die vinden

dat er beter helemaal niet getapt kan worden bij fraudezaken, omdat het volgens hen

noch aan de opsporing noch aan de bewijsvoering bijdraagt.

Als reen in de 95 concrete strafzaken de bewijsvoering nader bekijkt, blijkt dat,

volgens de geïnterviewde re's, in 41 zaken de tap geen invloed heeft gehad op het

bewijs. Geïnterviewden antwoorden dat in 21 gevallen de tap invloed heeft gehad

op direct bewijs; in 15 gevallen op indirect bewijs; in 14 gevallen op beide. Aldus

heeft tappen, naar het oordeel van de geïnterviewde re's in ruim de helft van de

bestudeerde-zaken (55%) invloed gehad op het bewijs. Als men in dit verband een

onderverdeling maakt naar delictsoort, wordt het overzicht verkregen dat in tabel 6

is weergegeven.

Tijdens de interviews over de 95 zaken werd onder andere gevraagd naar de doel-

stellingen van het strafrechtelijk onderzoek en naar de mate waarin het tappen heeft

bijgedragen aan het realiseren hiervan, alsmede naar de doelstellingen van het

tappen zelf en de mate waarin deze zijn gerealiseerd. Uit de analyse van deze zaken

blijkt dat de doelstellingen van zowel het strafrechtelijk onderzoek als van het

tappen vooral bewijsvergaring, het opsporen van de daders en het in kaart brengen

van het netwerk zijn. In de meeste gevallen blijken de doelstellingen van het straf-

rechtelijke onderzoek en het tappen aan elkaar gelijk (zie ook tabel 7).

Uit tabel 8 blijkt dat, volgens de geïnterviewden, de doelstellingen van het tappen in

de helft van de gevallen worden bereikt, en dat dit in ruim een derde van de zaken

niet gelukt is. De bijdrage die het tappen heeft geleverd aan het (realiseren van de

doelstellingen van het) strafrechtelijke onderzoek, laat vrijwel hetzelfde beeld zien.
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Tabel 7: Doelstellingen strafrechtelijk onderzoek en tappen (n=95)

doelstelling
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strafrechtelijk tappen

onderzoek

netwerk in kaart brengen 31 40

bewijs vergaren 57 60

daders opsporen 28 27

actie onderscheppen 8 9

omzet achterhalen 9 8

aansturen observatieteam - 2

Tabel 8: Bereiken doelstellingen tappen en de bijdrage van het tappen aan het straf-

rechtelijke onderzoek

doelstelling bereikt

ja, volledig

ja, vrijwel volledig

gedeeltelijk

vrijwel niet

helemaal niet

totaal

tappen bijdrage tap aan het

strafrechtelijke onderzoek
abs. 0/t abs. %

44 47 38 43

3 3 9 10

11 12 9 10

1 1 3 3

34 37 30 34

93 100 89 100

Op de vraag of zonder de geplaatste tap(s) in een onderzoek hetzelfde resultaat

bereikt had kunnen worden, menen de rc's dat dit in 70% van de bestudeerde zaken

absoluut niet het geval is. In 15% van de zaken had hetzelfde resultaat `zeker wel'

bereikt kunnen worden en in 11% werd getwijfeld en gekozen voor de categorie

`misschien wel'.

Invloed van tappen op de duur van het onderzoek

De meningen van de geïnterviewden over het verkorten van de tijdsduur van een

onderzoek door middel van tappen lopen uiteen. Zo kan de tap de duur van een

structuurgericht opsporingsonderzoek verkorten, doordat men een beter inzicht

krijgt in de structuur van de organisatie dat op andere wijze niet of moeilijker

verkregen kan worden, en doordat men veel informatie krijgt waarmee sneller tot

actie kan worden overgegaan. Het tappen kan daarentegen structuurgerichte

onderzoeken ook verlengen, doordat het een `uitwaaierend' effect kan hebben.
Men krijgt namelijk vaak vele verdachten in beeld, waardoor de verleiding om

door te tappen groot is (terwijl niemand zich de vraag stelt of er niet al voldoende

informatie verkregen is). Ook krijgt men dikwijls informatie over de tap waarnaar
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men niet op zoek is, maar die men toch niet kan laten liggen (bijvoorbeeld over een
ander delict dat gepleegd is of gaat worden).

De tap kan de duur van een incidentgericht opsporingsonderzoek verkorten, wan-

neer het direct na het plegen van het delict ingezet wordt en er binnen zeer korte tijd

informatie komt. Gebeurt dit niet dan bestaat de mogelijkheid dat het hele incident

niet meer `boven water' komt, of er moet geprobeerd worden door middel van het

prikkelen van de dader(s) deze te bewegen in hun telefooncontacten meer los te

laten. De meeste geïnterviewden zijn van mening dat tappen de duur van een inci-

dentgericht opsporingsonderzoek niet of nauwelijks kan verlengen, doordat men
veel doelgerichter aan het tappen is.

Factoren die de effectiviteit van het tappen beïnvloeden

Toeval, persoonlijkheid en ervaring van verdachte en team zijn factoren die van

invloed kunnen zijn op de effectiviteit van het tappen. Daarnaast zijn er ook nog

praktische factoren die de effectiviteit kunnen beïnvloeden. Zo zien veergeïnter-

viewden het inzetten van tolken tijdens een onderzoek als een factor die een

negatieve invloed kan hebben. Tolken zijn wel nodig maar worden eigenlijk gezien

als een noodzakelijk kwaad. Vaak zijn zij niet direct beschikbaar of is er zelfs

helemaal geen tolk te vinden. Dit komt vaak voor bij tolken in bijzondere exotische

talen, hetgeen het onderzoek vertraagt, omdat belangrijke gesprekken pas een paar

dagen later vertaald worden. Dit kan tot gevolg hebben dat het team niet in staat

is direct te reageren op acties van verdachten. Het live uit laten luisteren van

gesprekken door tolken gaat bovendien tegen een hoog tarief, hetgeen van invloed

is op de kosten.

Een aantal geïnterviewden geeft bovendien aan te twijfelen aan de betrouwbaarheid

van tolken. Er zit volgens hen veel `kaf onder het koren'. Het is voorgekomen dat

tolken op de tap van criminelen voorkwamen. Soms staan tolken onder invloed van

de bevolkingsgroep waartoe ze behoren, hetgeen kan leiden tot loyaliteitsconflicten.

De betrouwbaarheid van hetgeen vertaald wordt, wordt ook wel eens betwijfeld. Het

is soms nodig een 'contra-tolk' in te zetten om te controleren wat de eerste tolk heeft

vertaald. Ook komt het voor dat tolken zich gaan bemoeien met het onderzoek:

eigen interpretaties geven (terwijl alleen vertaald moet worden), mede strategie

bepalen, zich mengen in verhoren. Een tolk wordt vaak niet volledig op de hoogte

gesteld van het onderzoek en dit maakt het voor de man of vrouw moeilijker in te

schatten wat belangrijk is. Zij selecteren in feite welke gesprekken uitgewerkt gaan

worden, terwijl zij op basis van hun kennis van het onderzoek niet in staat zijn deze

keuze te maken. Door gebrek aan vakkennis hoort een tolk bovendien niet altijd wat

een politieman hoort. Er moet `tussen de regels worden doorgelezen'. Zij inter-

preteren informatie hierdoor vaak anders dan wordt bedoeld. Soms ook brengen

zij intonaties anders over, waardoor nuances kunnen vervallen. Het komt voor dat

tolken soms vele uren achter elkaar doorwerken en niet afgelost worden, omdat er

geen andere tolk beschikbaar is die dezelfde taal beheerst. Dit leidt tot concentratie-

verlies en daardoor tot minder effectiviteit. Het inzetten van tolken is voor het team



Hoofdstuk 4 42

ook arbeidsintensief, omdat met nog meer mensen rekening moet worden gehouden.

Als je al niet veel van tappen verwacht, dan kan een tolk een extra aanleiding zijn

om er helemaal niet aan te beginnen.' In dit verband is ook gemeld dat het inhuren

van tolken voor meer bijzondere talen (Berber, Chinees) erg veel kosten met zich

meebrengt en dan is het nog maar de vraag of die kosten de baten overtreffen.

Wanneer in dit verband cijfers worden bekeken met betrekking tot tolkkosten in

afluisterzaken, blijken deze door de jaren heen steeds te zijn toegenomen (met

uitzondering van 1990 waar de kosten zijn afgenomen; zie bijlage 4). In 1993 en

1994 werd hieraan respectievelijk meer dan 7,5 miljoen en bijna 8,5 miljoen gulden

besteed.

Er zijn ook geïnterviewden die goede ervaringen met tolken hebben. Zij hebben in

de loop der jaren een 'fatsoenlijk bestand' van tolken opgebouwd. Kwaliteiten die

een tolk onder andere moet bezitten, zijn betrouwbaarheid, participatie en ervaring.

Verschillende geïnterviewden hebben in deze aangegeven voorstander te zijn van

een groep tolken die in vaste dienst bij justitie is.

Naast tolken kunnen ook de arbeidsomstandigheden bij het tappen van invloed

zijn op de effectiviteit van de tap hetgeen vooral vanuit het politieveld wordt aan-

gegeven. De werkomgeving is bepalend voor de inzet en de prestaties. Aspecten die

in dit kader genoemd worden zijn vooral de inrichting van de tapkamer (onder

andere apparatuur, geluidsweergave, stoelen, afgeschermde uitluisterplaatsen), de

werktijden en de bezettingsgraad. Juist omdat men er vele uren zit, kan moderne

techniek aangewend worden om het de rechercheurs makkelijker te maken en

vergissingen zoveel mogelijk uit te sluiten. De effectiviteit is het grootst als in alle

rust uitgeluisterd kan worden.

De uiteindelijke beoordeling van de effectiviteit van de tap

Uit de vorige paragrafen is al enigszins naar voren gekomen wat de voor- en nadelen

van de tap zijn. Voordelen zijn bijvoorbeeld dat met behulp van de tap op een

gemakkelijke manier binnengedrongen kan worden in de wereld van de verdachte

met het minste risico te worden ontdekt: bij andere middelen bestaat de kans op

ontdekking, maar de tap is vrijwel 'onzichtbaar'.

Ook komt door middel van de tap soms veel informatie binnen die niet op een

andere manier tegen dezelfde kosten verkregen zou kunnen zijn. De tap levert

zoveel randgegevens op dat hiermee vaak de 'puzzel in elkaar kan worden gelegd'.

Het is een middel om 'de boel perfect af te timmeren'. Er kunnen in een verhoor

alibi's en leugens mee ontzenuwd worden en met behulp van informatie uit de tap

kunnen vele acties op het juiste moment worden ondernomen en kunnen andere

tactische middelen effectiever ingezet worden. Daarnaast krijgt men, als er sprake

is van een dadergroep, zicht op de organisatiestructuur en het netwerk en kan een

beeld gevormd kan worden van het karakter van de verdachte of de dadergroep. 'Je

ziet hem op papier in het wild. Je krijgt het ongepolijste verhaal.' Met deze infor-

matie kunnen dan bijvoorbeeld politiemensen worden beschermd als zou blijken
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dat de dader(groep) vuurwapengevaarlijk is. Zo komt men niet voor verrassingen

te staan.

Verder kan de informatie uit de tap als controlemiddel fungeren op wat er wordt

gedaan met de informatie van infiltranten of pseudo-kopers.

Ten slotte levert het tappen soms hard bewijs op, waardoor het onderzoek kan

worden verkort.

Als belangrijkste nadelen van tappen worden genoemd de hoge kosten en de

hoeveelheid menskracht en tijd die ermee gemoeid zijn. Het tappen wordt vooral

als een duur middel beschouwd als het geen resultaat oplevert. 'Achteraf vraag je je

wel eens af wat het nut nu was en dat kan dan eigenlijk wel tegenvallen', aldus één

der geïnterviewden. Door een tweetal functionarissen wordt het tappen op zich als

een uitgehold middel beschouwd dat de laatste jaren steeds breder is ingezet. In

klassieke zaken is de effectiviteit daardoor afgenomen. Voor financieel onderzoek

heeft het tappen weer aan effectiviteit gewonnen, doordat bij dit soort onderzoeken

extra inzicht verkregen kan worden in vermogensbestanddelen.

Een geïnterviewde gaf aan dat tappen ook wel lui maakt: 'Gelijk de tap erop want

anders moetje misschien in de regen staan als observatieteam.' Ook kan door de tap

een onderzoek ontsporen. Er komt soms zoveel andere informatie mee dat hierdoor

wel eens de eigenlijke doelstellingen van het onderzoek uit het oog worden verloren

(het uitwaaierend effect).

Informatie die wordt uitgewisseld door criminelen is soms moeilijk te begrijpen. Als

er verlenging van een tap wordt aangevraagd, moet de rc overtuigd worden van de

achterliggende betekenis van bijvoorbeeld 1 skipak (1 kilo cocaïne).

Volgens een geïnterviewde geeft tappen veel rompslomp want'je moet er het hele

circus voor optuigen: allerlei administratieve handelingen naar de rc en de PTT toe

verrichten; iedereen stelt eisen'.

Daarnaast wezen veel geïnterviewden op de technische problemen waarmee zij

geconfronteerd werden. Zij spraken in dit verband incidenteel van tekortschietende

serviceverlening door de PTT. Hier is niet op doorgevraagd, zodat niet kan worden

nagegaan of dit oordeel is gebaseerd op frequente ervaringen of op een enkel inci-

dent. Het lijkt echter waarschijnlijk dat het voor een deel wordt ingegeven door

onvoldoende ervaring met en inzicht in de organisatorische en technische com-

plexiteit van het tappen.

Twee derde van de geïnterviewden meent dat de tap een redelijk tot uiterst effectief

middel is. De rc's beoordelen het inzetten van de tap in ruim de helft van de 95 straf-

zaken als effectief (tabel 9).

In sommige onderzoeken levert tappen natuurlijk meer op dan in andere, maar over

het algemeen heeft het altijd wel enig effect hetzij in de opsporing hetzij in bewijs-

voering. Ondanks het feit dat door verdachten heel vaak in bedekte termen wordt

gesproken geeft de tap toch altijd houvast. Verdachten laten vaak nog net zóveel los

dat er verder mee gerechercheerd kan worden.
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Tabel 9: Beoordeling van de effectiviteit van de tap, uitgedrukt op een 7-puntsschaai (n=92)

waarde aantal oh

1 22 24

1-2 1 1

2 3 3

2-3 5 5

3 1 1

4 8 9

5 13 14

5-6 4 4
6 26 28

7 9 10

Eén rc heeft de indruk dat de verwachtingen over het effect van de tap in een zaak

wel eens te hoog gespannen zijn. Het heeft vaak wel een positief effect op het onder-

zoek maar het is geen 'wondermiddel' dat alles in één keer oplost. De tap is vaak

niet zo effectief dat er een hele zaak mee opgelost kan worden. De effectiviteit van

de tap ligt vooral in het bepalen van de koers van het onderzoek en het bepalen van

de handelingen die verricht moeten worden. In combinatie met andere opsporings-

middelen heeft het zeker aanvullende waarde.

Geïnterviewden die de effectiviteit van de tap niet zo hoog inschatten, gaven

hiervoor ook als reden dat er in de tap vaak meer gestopt moet worden dan dat

het rendement oplevert. 'Je wordt er vaak wel iets beter van maar loont het soms

wel hoeveel het bijdraagt en had men zonder de tap dezelfde resultaten kunnen

bereiken?'
Toch geven veel geïnterviewden aan zonder de tap niet te weten hoe de georgani-

seerde misdaad aangepakt zou moeten worden. 'Zo lang dit nog duurt' echter, want

criminelen worden steeds handiger.



Toekomstige ontwikkelingen

In dit: hoofdstuk zal worden ingegaan op toekomstige ontwikkelingen die van

invloed zijn op het gebruik van telefoontaps door politie en justitie. Deze verkenning

zal lopen langs vier wegen. In de eerste plaats wordt aandacht geschonken aan ont-

wikkelingen in de telecommunicatie en aan veranderingen in de telecommunicatie-

markt. Daarna worden kort enkele relevante wetsvoorstellen en wetswijzigingen

behandeld. Deze worden gevolgd door een overzicht van de gevolgen van markt- en

wetsontwikkelingen voor de telefoontaps. Het hoofdstuk wordt besloten met een

beschrijving van de activiteiten die de betrokken departementen ondernemen op

het terrein van de telefoontaps.

5.1 Ontwikkelingen in de telecommunicatie(markt)

De afgelopen jaren heeft de markt voor telecommunicatie grote veranderingen door-

gemaakt. Zo is in korte tijd het gebruik van autotelefoons sterk toegenomen. Dit

heeft ertoe geleid dat het gebruik van mobiele telefonie vanaf 1985 (introductie van

ATF2); het eerste mobiele-telefonienet) zo sterk is gegroeid dat in 1989 de introductie

van een tweede mobiele-telefoonnet, ATF3, noodzakelijk werd. In 1994 werd daar het

mobiele Europese net, GSM, aan toegevoegd. Uit recherche-onderzoeken blijkt dat

criminelen op grote schaal gebruik maken van de autotelefoon.

Min of meer parallel aan de sterke groei van de mobiele telefoons vond de intro-

ductie van de Greenpoint-telefoon plaats. Op ongeveer 4.000 plaatsen in Nederland

kunnen houders van een Greenpoint-telefoon bellen met anderen. Ten opzichte van

de situatie dat men één telefoon had en verder alleen gebruik kon maken van open-

bare telefooncellen, is Greenpoint een verbetering in termen van bereikbaarheid.

Andere produkten/merken die nieuw op de markt gekomen zijn, zijn onder andere:

RAM Mobile Data, Traxys en Voice Mail.

Een andere belangrijke verandering is dat Koninklijke PTT Nederland (KPN) sinds

1 oktober 1995 een concurrent heeft op de mobiele telecommunicatiemarkt voor wat

betreft GSM: Libertel.

Een meer specifieke ontwikkeling betreft het op de markt verschijnen van software

en apparatuur om het afluisteren van telefoongesprekken te bemoeilijken. Een

voorbeeld hiervan is Privatel van Insight Software (hierbij gaat het om een produkt

dat cryptografisch van aard is).

Sedert 1992 wordt als gevolg van Europese richtlijnen de telecommunicatiemarkt in

een snel tempo geliberaliseerd of vrijgemaakt. Per 1 januari 1998 is ook de spraak-

telefonie vrij. Gecombineerd met de snelle technologische ontwikkelingen in de

telecommunicatiesector leidt dit tot een groeiend pakket hoogwaardige netwerken

en diensten die ter beschikking staan van het publiek. Het betekent voorts dat meer
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netwerkbeheerders en dienstenleveranciers op de markt zullen opereren, daarbij

relatief onafhankelijk van enige overheidsbemoeienis. Mede door de grote econo-

mische betekenis is telecommunicatie een globale aangelegenheid geworden. De

Raad van de Europese Unie heeft begin 1995 een resolutie met betrekking tot de

wettelijk toegestane interceptie van telecommunicatie aanvaard. De bij deze

resolutie gevoegde aftapvereisten worden beschouwd als een belangrijke samen-

vatting van de behoeften van Justitie (en Binnenlandse Zaken). Nederland is thans

doende deze resolutie te implementeren.

5.2 Wetsvoorstellen en wetswijzigingen

46

Het gebruik van telefoontaps is onderwerp van enkele wetten. In deze paragraaf

wordt aandacht besteedt aan enkele voorstellen voor aanpassing van deze wetten.

Voor dit onderzoek is met name de recente aanpassing van artikel 64 WTV van

belang. In dit artikel worden onder andere de plichten van netwerkbeheerders

geregeld. Zo is de bepaling opgenomen dat de houders van een concessie, van een

vergunning, alsmede van een machtiging voor het transport van data met en tussen

mobiele gebruikers, verplicht zijn medewerking te verlenen bij het afluisteren.

Artikel 64 moet in samenhang gelezen worden met artikel 13g, waarin de technische

aftapbaarheid wordt geregeld. Dit is weliswaar nog beperkt tot een aantal mobiele

netten, maar dit zal bij de herziening van de WTV worden rechtgetrokken. Eind

1996 zal naar verwachting de algehele herziening van de WTV plaatshebben. De

belangrijkste wijziging is dat de aftapbaarheid van elke openbare telecommunicatie-

voorziening daarin wordt geregeld.

Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat, het mogelijk moet maken om in de

toekomst af te luisteren met behulp van technische hulpmiddelen. In dit wetsvoor-

stel is een bepaling opgenomen die het pro-actief tappen mogelijk zal maken. Dit is

op het moment nog niet mogelijk (conform artikel 27 WvSv.), uitgezonderd bij die

delicten waar op de overtreding ervan een gevangenisstraf staat van ten minste acht

jaar. Verwacht wordt dat de uitkomsten van de Parlementaire Enquêtecommissie

Opsporingsmethoden zullen worden afgewacht alvorens de Eerste Kamer het voor-

stel in behandeling neemt.

5.3 Gevolgen van markt- en wetsontwikkeling voor telefoontaps

Het mobiele-telefoonnet is op dit moment deels aftapbaar. De analoge signalen van

de netten ATF2 en ATF3 zijn te tappen, evenals de digitale signalen van het GSM-net.

Het inbouwen van een aftapmogelijkheid in de netten ATF2 en ATF3 heeft een

eenmalige investering gevergd van ongeveer 15 miljoen gulden. Daarnaast zullen

de variabele kosten aanmerkelijk toenemen. Het aftapbaar maken van het digitale

GSM-net kost circa 3,5 miljoen gulden in de beginsituatie met één operator en twee

centrales: deze kosten kunnen maximaal oplopen tot 34 miljoen gulden bij in totaal

40 centrales, te verdelen over twee operators.
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Met liet complexer worden van de telecommunicatietechnologieën worden de aftap-

technieken navenant ingewikkelder en duurder. De kosten van het aftapbaar maken

van netwerken zullen aanzienlijk zijn. Bovendien bestaat op dit moment nog geen

aftapbaarheidseis voor alle openbare netwerken. Bij de algehele herziening van de

WTV zal een en ander worden meegenomen, inclusief de financieringskant ervan.

De komst van de nieuwe aanbieder op de telecommunicatiemarkt voor GSM,

Libertel, maakt het tappen vanuit organisatorisch oogpunt voor Justitie moeilijker.

In plaats van met één partij heeft het ministerie van Justitie nu te maken met twee

gesprekspartners. Libertel heeft net als PTT Telecom een vergunning gekregen voor

de aanleg en instandhouding van een infrastructuur (zie artikel 13a WTV). Daarmee

zijn zij beide netwerkbeheerders. Beide bedienen zich bovendien van diensten-

leveranciers. Zo heeft Libertel bijvoorbeeld het werven van abonnees en het onder-

houden van de contacten met hen overgedragen aan servicepunten, die vervolgens

dealers hebben ingeschakeld. Overeenkomstig artikel 18 lid 4 van het Besluit

mobiele telecommunicatie GSM, dienen deze dienstenleveranciers zich tegenover

hun netwerkbeheerders te verbinden om medewerking te verlenen in geval van een

bijzondere last tot aftappen. Met name gaat het hier ook om het verkrijgen van

informatie vooraf, zoals nummer, naam- en adresgegevens, om aan een last te

kunnen voldoen.

5.4 Reacties van politie en justitie op de ontwikkelingen in de

telecommunicatie

Op verschillende wijzen trachten politie en justitie greep te krijgen op de ontwikke-

lingen. Zo vindt er structureel overleg plaats met PTT Telecom. Het doel is onder

andere om na te gaan of de grondslag voor het berekenen van de kosten van het

gebruik van huurlijnen niet kan worden veranderd. Het aanleveren van afgetapte

signalen vanuit de centrale aan een tapkamer kan geschieden middels huurlijnen

dan wel via geschakelde verbindingen. Daar de kosten van de twee typen verbin-

dingen sterk verschillen in kosten, gaat de voorkeur uit naar het alternatief met

de laagste kosten. Op dit moment betalen organisaties die een tap leggen, voor de

tijd dat zij kunnen beschikken over de huurlijn. Het voorstel is om te gaan betalen

voor de tijd dat daadwerkelijk gegevensverkeer over de geschakelde verbindingen

plaatsvindt. Andere onderwerpen die besproken worden zijn: het sluiten van een

convenant tot samenwerking met KPN, het aftappen van GSM, samenwerking met

Libertel, kostenbesparende maatregelen en de gerechtskosten.

Met de nieuwe aanbieder, Libertel, vindt eveneens regelmatig overleg plaats. Doel

van de huidige overlegronde is te bewerkstelligen dat door Libertel zo spoedig moge-

lijk uitvoering wordt geven aan de wettelijke verplichtingen. Ook Libertel is verplicht

medewerking te verlenen aan het aftappen van haar telecommunicatienetwerk.

Tussen de verschillende ministeries vinden verschillende gesprekken plaats. Het

Projectteam Aftappen Telecommunicatie 2000 (PAT) is een interdepartementale
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werkgroep die tot taak heeft een advies voor te bereiden voor de ministerraad

over tappen in de toekomst. Met het groeien van het aantal netwerkbeheerders en

dienstenleveranciers in Nederland wordt het verkrijgen van informatie, die steeds

wijder verspreid raakt, en het plaatsen van een tap steeds lastiger. Het PAT onderkent

deze problematiek en zal ter zake eveneens een advies uitbrengen.

Een andere vorm van interdepartementaal overleg is het nationaal vooroverleg ten

behoeve van het G4-overleg. In het G4-overleg, dat bestaat uit overheidsvertegen-

woordigers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland, wordt

vanuit de optiek van de openbare orde en veiligheid mede aandacht besteed aan

nieuwe telecommunicatiesystemen. De IT-organisatie van Justities neemt deel aan

het nationaal vooroverleg.

Het (interdepartementale) Platform Technologiebeleid en Opsporing heeft als taak

het verkennen van technologie ten behoeve van opsporingswerkzaamheden. Op

korte termijn zal een groot inventarisatie-onderzoek naar de stand van zaken van

de opsporingstechnologie worden gestart.

De Werkgroep Telematica, die onderdeel is van het Platform Technologiebeleid en

Opsporing, heeft als taak op korte termijn uitsluitsel te geven over activiteiten op

telematicaterrein in Nederland.

Ook bij het (interdepartementale) overleggen worden concrete plannen ontwikkeld.

Zo is naar aanleiding van een verzoek van het OM en van rc's het voorstel gedaan

voor een LandelijkAanmeldpunt voor telefoontaps. Alle telefoontaps die in Neder-

land worden geplaatst, zouden daar aangemeld moeten worden. Hierdoor kan

voorkomen worden dat meerdere opsporingsinstanties gelijktijdig dezelfde persoon

tappen en dat onderzoeken elkaar gaan overlappen en zelfs tegenwerken. Een

tweede doel is om de kosten voor informatieverstrekking en taps terug te dringen.

Politie en justitie wensen verder dat artikel 125h WvSv. wordt aangepast. In dit artikel

staat dat alle gesprekken die niet direct voor het onderzoek waarvoor de telefoontap

is aangevraagd van belang zijn, moeten worden vernietigd. De achtergrond van de

wens is dat is gebleken dat informatie die voor het onderhavige onderzoek niet van

belang is, wel degelijk van belang kan zijn voor een ander onderzoek of voor de

beeldvorming over criminele organisaties.

Politie en justitie doen de aanbeveling om alle niet voor het betreffende onderzoek

relevante informatie verkregen uit een telefoontap niet te vernietigen maar over te

brengen naar een centraal punt. Op dit centrale punt zou de informatie die niet

relevant is voor het betreffende onderzoek dan verder geanalyseerd kunnen worden,

voor andere onderzoeken of voor beeldvorming in het algemeen. Als mogelijkheid

om dit centrale tap-analysepunt onder te brengen wordt gedacht aan de CRI,

aangezien daar ook het landelijke CID-netwerk is ondergebracht. In 1994 hebben

verkennende gesprekken plaatsgevonden.

1 IT =Informatietechnologie.
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Afrondend kan gesteld worden dat politie en justitie in het oog houden welke

ontwikkelingen plaatshebben. Volgens medewerkers van het ministerie van justitie

dreigen politie en justitie wel achter de feiten aan te gaan lopen door een gebrek aan

in te zetten menskracht. Een voorbeeld van het (laat) volgen van nieuwe ontwikke-

lingen is de invoering van de dienst'*21'. In november 1991, kort na invoering hier-

van, waren nummers die met '21' waren doorgeschakeld, niet meer af te luisteren.

Uit een onderzoek van PTT Telecom bleek echter dat na invoering van deze dienst,

criminelen op grote schaal van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maakten.



6

Conclusie

In Nederland zijn in 1993 en 1994 respectievelijk 3.619 en 3.284 taps gezet. De vraag

die men zich hierbij kan stellen, is of dit nu veel of weinig is. Van Koppen beweert in

dit verband dat het aantal taps in Nederland relatief gezien groter is dan in welk

ander Westeuropees land dan ook, maar geeft geen cijfers. Ook in de Verenigde

Staten wordt volgens hem relatief gezien minder getapt dan in Nederland. Helaas

zijn ons geen andere vergelijkbare tapcijfers onder ogen gekomen dan van Groot-

Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten. Voor deze drie landen gaat de bewering

van Van Koppen, dat in Nederland meer getapt wordt, ontegenzeglijk op. Het aantal

taps dat in Nederland geplaatst wordt, is absoluut gezien groter dan dat in Groot-

Brittannië (tussen 1971 en 1994 jaarlijks tussen de 400 en 890 taps), Duitsland (in

1987 1.805 taps oplopend tot 3.499 taps in 1994) en de Verenigde Staten (tussen

1984 en 1994 jaarlijks variërend van 634 tot 1.100 taps). Er kan dus geconcludeerd

worden dat in Nederland inderdaad meer getapt wordt dan in deze landen, zeker als

men zich realiseert hoeveel groter het inwonersaantal van deze.landen is. Van een

andere orde is echter de vraag of in Nederland veel getapt wordt. Hier begeven we

ons van een relatieve uitspraak naar een normatieve uitspraak, die niet op basis van

empirisch onderzoek gedaan kan worden. Immers, om een waarde-oordeel als 'veel'

te verbinden aan het aantal in Nederland geplaatste taps in vergelijking tot andere

landen zouden op zijn minst meer gegevens gepresenteerd moeten worden dan

alleen de tapaantallen. Het is dan bijvoorbeeld belangrijk te weten wat de verschillen

zijn tussen landen als zij de tap inzetten als opsporingsmiddel: welke opsporings-

middelen staan naast tappen ter beschikking en hoe vaak worden deze andere

middelen ingezet, kan de tap gebruikt worden in de bewijsvoering, hoe zijn de

procedures omtrent het aanvragen van een tap, hoe gaat de verwerking van gegevens

in zijn werk en welke kosten brengt het tappen met zich mee. Omdat over al deze

aspecten nauwelijks internationale gegevens bekend zijn, lijkt het op dit moment

niet aan de orde een uitspraak te doen als 'In Nederland wordt veel getapt!'

Zowel uit de beoordelingen die rc's toekenden aan de effectiviteit van de tap in een

aantal concrete strafzaken als uit de algemene beoordeling die geïnterviewden gaven

over de effectiviteit van de tap, kan geconcludeerd worden dat de tap door hen als

een effectief opsporingsmiddel gezien wordt. Zo bleek bijvoorbeeld dat in meer dan

de helft van de strafzaken waarover rc's ondervraagd waren, de doelstellingen van

het tappen (vrijwel) geheel bereikt waren en dit in ruim een derde van de zaken

(vrijwel) geheel niet gelukt was. De bijdrage die het tappen leverde aan het bereiken

van cie doelstellingen van het strafrechtelijk onderzoek, laat hetzelfde beeld zien.

Rc's menen ook dat in bijna drie kwart van de gevallen absoluut niet hetzelfde

resultaat bereikt had kunnen worden als de tap niet was ingezet. In de interviews
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waar in algemene zin over de effectiviteit van het tappen werd gesproken, kwam

naar voren dat de tap, volgens de meeste geïnterviewden, over het algemeen tijdens

een onderzoek minimaal altijd wel enig effect oplevert, hetzij in de opsporing hetzij

in de bewijsvoering. Vooral bij delicten die structureel en in georganiseerd verband

worden gepleegd, wordt de effectiviteit hoog geschat.

Tappen blijkt dus volgens de geraadpleegde geïnterviewden effectief te zijn. Maar

betekent dat nu ook dat er echt niet minder getapt kan worden in Nederland? Die

vraag is niet te beantwoorden. Wel kan worden opgemerkt dat de indruk bestaat dat

veel geïnterviewden toch makkelijk naar de tap grijpen. Zo wordt er gesproken over

de noodzaak de tap in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten, taps die automa-

tisch bij het openen van een gvo worden geplaatst en er wordt zelfs gesproken over

traditie. Het blijkt, zoals andere geïnterviewden aangeven, mogelijk om via andere

wegen, bijvoorbeeld via het aanvragen van printgegevens of door middel van finan-

cieel onderzoek, aan een deel van de benodigde informatie te komen. Er wordt

verder op gewezen dat men niet te hoge verwachtingen van de tap moet hebben:

de kans is klein dat een zaak wordt opgelost door alleen maar het inzetten van de

tap. Tevens lijkt het erop dat er types van delicten en omstandigheden zijn waarbij

de tap minder effectief is.

Ten slotte moet worden geconcludeerd dat het feit dat de telefoontap op dit moment

een effectief middel is, nog niet wil zeggen dat ook in de toekomst het geval zal zijn.

Het recente verleden leert dat technische en commerciële ontwikkelingen, zoals de

liberalisering van de telecommunicatiemarkt, een bedreiging kunnen vormen. Uit

de toekomstbeschouwingen komt naar voren dat tijdige aandacht voor technische

en commerciële ontwikkelingen, ook op Europees niveau, hard nodig is.



Summary

Wiretapping in the Netherlands

In the Netherlands, wiretapping is a widely used method of criminal investigation. In

1993 and 1994, 3,619 and 3,284 telephone lines respectively were tapped, on a total

number of 285,464 criminal cases dealt with by the public prosecutor in 1994. Yearly

costs amount to DFL 20,000,000 (including costs of interpretors, but not including

the infrastructural costs). Compared to the United States (about 1,100 wiretaps in

1994) and the United Kingdom (about 890 wiretaps yearly between 1990 and 1994)

these are very large numbers, but also when looked at as such, these thousands of

wiretaps have lead to a multitude of overheard communications and hence possible

infringements of the right to privacy. The question therefore arises whether wire-

tapping is as (cost) effective as would justify these infringements and costs.

This report does not actually answer this question - mainly because the answer is a
matter of taste. It does, however, provide an overview of the practice of wiretapping,

based on interviews with examining judges, prosecutors and detectives who were .

asked for general opinions on the usage and effectiveness. Moreover, the examining

judges also considered 95 actual cases for which they had issued the wiretapping

warrant.

Under Dutch criminal law, a wiretapping warrant can only be issued by an examining

judge, on demand of the public prosecutor and in the context of a criminal inquiry

into an offence for which pretrial detention is possible (which boils down, mainly,

to the Penal Code stating a maximum sentence of six years or more). For a demand

to be granted, the prosecutor must provide convincing indications that the suspect

takes part in the conversations on the line to be tapped. The warrant is given for a

maximum of 30 days, but can be extended. The examining judge has to consider the

interests of the investigation against the intererts of those whose privacy is invaded.

Two main questions are at issue here. The first one is that of proportionality.. is the

disruption of the rule of law caused by the crime larger than the disruption that will

be caused by the wiretap itself? The second one is that of subsidiarity. have all other,

less disruptive, methods been used or at least considered but judged inadequate?

According to the interviewees, these considerations are always made very carefully.

Still, demands are rarely refused and it appears that there is a very wide range of

criminal investigations in which wiretapping is used. In 35 of the 95 cases in the

study, the most severe offence involved was drug trafficking. Fraud, theft and

receiving stolen goods accounted for 12, 11 and 9 cases respectively; arson,

homicide and robbery for 8 cases each.

Of course, apart from these formal considerations tactical aspects of the investiga-

tion play a role in the decision whether to demand for / grant a warant. Amongst
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these are the probability of getting any information and the availability of manpower.

According to the interviewees, experience shows that the wiretap is most effective in

cases where a number of offenders work together or where acquaintances of the

suspect are likely to know about his or her (intended) offence. Also, a tap is reckoned

to have a larger potential in the first hours or days after the offence took place, or

shortly before a planned offence is committed. Contra-indications for wiretapping

are suspects who are thought to work alone (as is often the case with rapists, arson-

ists and murderers) or to have committed a once-in-a-lifetime offence. Manpower

shortage may play a role, as wiretapping can be very labour-intensive: in one case,

the police had to listen to over 16,000 conversations, most of which were uninterest-

ing. But even if the number of conversations is considerably less, taking verbal notes

and analyzing these takes a lot of time. Therefore, the police are sometimes hesitant

to tap telephonelines of public places like bars or of large companies.

Overall, two-thirds of the interviewees rate the effectiveness of wiretapping as

reasonably or very high. They think that in the 95 actual cases included in the study,

the same resultst could not have been reached without wiretapping. Asked to rate

(on a 7-point scale) the effectiveness of wiretapping in the 95 cases, the interviewees

tend to agree that wiretapping is most effective in cases of drug trafficking, habitual

receiving of goods, fraud and organized theft. In a majority of cases of arson,

homicide and robbery the effectiveness is considered to be low.

In the eyes of the interviewees, effectiveness should not be defined to narrowly. Wire-

tapping only rarely is the only source of information, and it equally seldom produces

sufficient evidence for the suspect to be convicted. It may, however, be very effective

in combination with other means of investigation, like direct observation or

interrogation. Of course effectiveness should, they feel, be considered in terms of

the goal(s) defined for using a wiretap. In the actual cases included in the study,

these goals were: finding evidence (60 cases), charting a criminal organization (40

cases), identifying the offender (27 cases), identifying the actual time and place of

planned actions (9 cases), discovering the size of criminal assets (8 cases) and

directing the work of observation teams (2 cases).

A small number of interviewees is, on the whole, negative about wiretapping. Their

arguments range from'it extends the duration of the investigation' via'it is too

expensive' to 'it makes you lazy'. Others feel that the effectiveness of wiretapping is

(too) negatively affected when interpreters have to be called in. Apart from doubts

about their trustworthiness, they are considered as a source of misinterpretation of

what is overheard.

In the last chapter of the report, special attention is given to future developments. It

is stressed that technological developments as well as the ongoing liberalization of

telecommunication may lead to a lot of problems for the police and to considerably

higher costs, especially infrastructural.
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Le placement sur écoutes

téléphoniques aux Pays-Bas

Le placement sur écoutes téléphoniques sont un instrument d'enquête très utilisé

aux Pays-Bas. 3 619 lignes et 3 284 lignes furent respectivement placées sur écoutes

en 1993 et 1994 sur un total de 285 464 affaires réglées par le procureur de la Reine

ou par le juge. Les coQts annuels se montent à environ 20 millions de florins (les frais

d'interprètes inclus, les frais d'infrastructure exclus).

Par comparaison avec les États-Unis (ou quelque 1 100 lignes furent placées sur

écoutes en 1994) et avec le Royaume-Uni (ou environ 890 lignes furent annuellement

placées sur écoutes entre 1990 et 1994), ces chiffres sont énormes. Ils Ie sont

également lorsqu'on les considère en soi. Ces milliers de placements sur écoutes ont

résulté en une multitude d'interceptions de conversations et par conséquent en de

possibles atteintes à la vie privée. C'est pourquoi l'on peut se demander si les

écoutes téléphoniques sont suffisamment efficaces et efficientes pour justifier ces

atteintes à la vie privée et ces frais.

Le présent rapport ne donne pas de réponse directe à cette question - surtout parce

que cette réponse est finalement une affaire de gout. Cependant, il offre un apercu

de la pratique des écoutes téléphoniques, fondé sur des entretiens avec des juges

d'instruction, des procureurs de la Reine et des officiers de police judiciaire à qui il a

été demandé de donner un avis général sur l'utilisation et l'efficacité du placement

sur écoutes téléphoniques. En outre, il a été demandé aux juges d'instruction

d'examiner 95 affaires pour lesquelles ils avaient eux-mêmes prescrit le placement

sur écoutes téléphoniques.

Selon. Ie code de procédure pénale néerlandais, seul le juge d'instruction peut

prescrire le placement sur écoutes téléphoniques, à la demande du procureur de la

Reine et dans Ie cadre d'une instruction préliminaire. Ce dernier point permet de

limiter le recours au placement sur écoutes aux infractions pour lesquelles la

détention provisoire est autorisée, c'est-à-dire surtout aux infractions pour

lesquelles une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à six ans est encourue.

Le juge d'instruction ne prescrit le placement sur écoutes que lorsque le procureur

de la Reine est en mesure de prouver de manière satisfaisante que le suspect prend

part aux communications qui ont lieu sur la ligne destinée à être placée sur écoutes.

L'ordonnance de placement sur écoutes est délivrée pour une période de trente jours

mais elle peut être prolongée.

Le juge d'instruction doit opposer l'importance de l'enquête aux intérêts de la

personne dont la vie privée est violée. Deux questions fondamentales se posent ici.

La première concerne la proportionnalité: le trouble de 1'ordre public résultant du
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délit commis, ou sur le point d'être commis, est-il plus grave que celui résultant de

l'atteinte à la vie privée qu'implique le placement sur écoutes? La deuxième

concertre la subsidiarité: tout autre instrument moins draconien que le placement

sur écoutes a-t-il été employé ou au moins pris en considération et jugé insuffisant?

Selon les personnes interrogées, ces questions font toujours 1'objet d'une grande

attention. Pourtant, il est rare qu'une requête soit rejetée et il ressort qu'il existe une

très grande variété de délits pour lesquels le placement sur écoutes est autorisé. Sur

les 95 affaires examinées au cours de 1'étude, le délit le plus grave consistait dans 35

affaires en une infraction à la Loi sur les stupéfiants; l'on eut également recours au

placement sur écoutes en ce qui concerne 12 affaires de fraude, 11 affaires de vol, 9

affaires de recel, 8 affaires d'incendie criminel, 8 affaires d'homicide (volontaire) et 8

affaires de vol (à main armée).

Outre les considérations formelles, les aspects tactiques de l'instruction jouent un
rSle dans la décision de demander et d'autoriser le placement sur écoutes. Parmi ces

aspects, l'on peut citer la probabilité que le placement sur écoutes fournira des

informations concrètes ainsi que la disponibilité du personnel nécessaire. Selon les

personnes interrogées, l'expérience montre que le placement sur écoutes s'avère le

plus effectif dans les cas ou un certain nombre de personnes sont associées dans la

commission de 1'infraction ou dans lesquels l'entourage direct du suspect est

probablement au courant du délit (projeté). Le placement sur écoutes est également

considéré comme le plus prometteur lorsqu'il a lieu quelques heures ou quelques

jours après que le délit a été commis, ou peu de temps avant que le délit ne soit

commis. Le placement sur écoutes est contre-indiqué en ce qui concerne les

suspects dont il est admis qu'ils travaillent seuls (comme eest souvent le cas chez

les violeurs, les assassins et les pyromanes) ou qui ont commis un délit unique. Le

manque de personnel peut également jouer un r8le car le placement sur écoutes

peut représenter un important volume de travail: au cours d'un placement sur

écoutes, 16 000 conversations furent interceptées qui s'avérèrent pour la plupart

inintéressantes. Cependant, même lorsque le nombre de conversations interceptées

est considérablement moins important, la transcription et l'analyse des

transcriptions prennent beaucoup de temps. C'est pourquoi la police hésite à placer

sur écoutes les lignes téléphoniques de lieux publics tels que les cafés ou celles

d'entreprises.

D'une manière générale, le placement sur écoutes est considéré par deux tiers des

personnes interrogées comme raisonnablement efficace, voire très efficace. De leur

avis, sans le placement sur écoutes, l'on n'aurait pas pu obtenir les mêmes résultats

dans la majorité des 95 affaires étudiées. Lorsqu'il leur a été demandé de noter de 1

à 7 l'efficacité du placement sur écoutes dans ces 95 affaires, elles ont eu tendance à

considérer le placement sur écoutes comme étant le plus efficace sur le plan des

délits relatifs aux stupéfiants, au recel habituel, à la fraude et au vol organisé.

L'efficacité du placement sur écoutes est considérée comme moindre en ce qui
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concerne la plupart des cas d'incendies criminels, d'homicides volontaires et de vols

à main armée.

Selon les personnes interrogées, le concept d'efficacité ne doit pas être défini de

manière trop restrictive. L'interception des communications téléphoniques est

rarernent la seule et unique source d'informations et elle fournit en elle-même tout

aussi rarement des preuves suffisantes pour une condamnation. Cependant,

associée à d'autres instruments d'enquête, tels que 1'observation et 1'interrogatoire,

le placement sur écoutes peut s'avérer des plus efficaces. C'est pourquoi son

efficacité doit être considérée en relation avec ses objectifs. Dans les 95 affaires

étudiées, ces objectifs étaient: obtenir des preuves (60 affaires), connaltre la

structure d'une organisation criminelle (40 affaires), identifier un suspect (27

affaires), déterminer 1'heure et le lieu d'un délit projeté (9 affaires), déterminer Ie

montant de profits criminels (8 affaires) et détacher une équipe d'observation (2

affaires).

D'une manière générale, Beul un petit nombre de personnes interrogées se montrent

opposées au placement sur écoutes. Les arguments évoqués vont de "l'instruction

dure plus longtemps" à "eest trop cher" en passant par "cela rend paresseux".

D'autres pensent que 1'efficacité du placement sur écoutes est trop compromise

lorsqu'il est fait appel à des interprètes. Non seulement leur fiabilité est mise en

doute mais leur r81e en tant que sources de malentendus en ce qui concerne la

sign.ification de ce qui est réellement dit est également considéré comme inquiétant.

Le dernier chapitre du rapport est consacré aux développements à venir. Il y est

constaté que les développements technologiques ainsi que la libéralisation

croissante dans le domaine de la télécommunication peuvent entrainer un grand

nombre de problèmes pour la police ainsi qu'une augmentation des coQts, surtout

sur le plan de 1'infrastructure.
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Wetsartikelen

Wetboek van Strafvordering

Artikel 125f

1 In geval van ontdekking op heterdaad, van een misdrijf waarvoor voorlopige hechte-

nis is toegelaten of van het misdrijf, bedoeld in artikel 138a van het Wetboek van

Strafrecht kan de officier van justitie of, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, de

rechter-commissaris een vordering doen inlichtingen te verstrekken terzake van alle

verkeer dat over de telecommunicatie-infrastructuur of over een telecommunicatie-

inrichting die wordt aangewend voor dienstverlening aan het publiek, heeft plaats-

gevonden en ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat, dat de verdachte eraan

heeft deelgenomen.

2 De vordering, bedoeld in het eerste lid, kan worden gericht tot ieder die werkzaam

is bij een houder die op grond van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen

optreedt krachtens: a. een concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die wet,

b. een vergunning als bedoeld in artikel 13a of een tijdelijke vergunning als bedoeld

in artikel 13i van die wet, en c. een machtiging als bedoeld in hoofdstuk III van die

wet, indien daarbij een telecommunicatie-inrichting wordt aangewend voor dienst-,

verlening aan het publiek.

3 De artikelen 217-219 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 125g

Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek is de rechter-commissaris bevoegd, indien

het onderzoek dit dringend vordert en het een misdrijf betreft, waarvoor voorlopige

hechtenis is toegelaten, te bepalen dat gegevensverkeer via de telecommunicatie-

infrastructuur of via een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor

dienstverlening aan het publiek, ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat

de verdachte daaraan deelneemt, door een opsporingsambtenaar wordt afgetapt of

opgenomen. Van het aftappen of opnemen wordt binnen twee maal vierentwintig

uren proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 125h

1 De rechter-commissaris doet te zijnen overstaan processen-verbaal en andere

voorwerpen, waaraan een gegeven kan worden ontleend, dat is verkregen als gevolg

van de inlichtingen, bedoeld in artikel 125f, of door aftappen of opnemen, als in het

vorige artikel bedoeld, en die van geen betekenis zijn voor het onderzoek, zo spoedig

mogelijk vernietigen. Van de vernietiging wordt onverwijld proces-verbaal opgemaakt.

2 De rechter-commissaris doet op dezelfde wijze onverwijld processen-verbaal en

andere voorwerpen als in het vorige lid bedoeld vernietigen voor zover deze betrek-
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king hebben op mededelingen gedaan door of aan een persoon die zich op-grond van

artikel 218 zou kunnen verschonen indien hem als getuige naar de inhoud van die

mededelingen zou worden gevraagd.

3 De rechter-commissaris voegt de overige processen-verbaal en andere voorwerpen als

in het eerste lid bedoeld uiterlijk op het tijdstip waarop de beschikking tot sluiting van

het gerechtelijk vooronderzoek onherroepelijk wordt, bij de processtukken.

4 De officier van justitie doet te zijnen overstaan de processen-verbaal of andere

voorwerpen, waaraan een gegeven kan worden ontleend, dat hij heeft verkregen als

gevolg van de inlichtingen, bedoeld in artikel 125 f, vernietigen indien hij niet binnen

een maand na het verkrijgen van die inlichtingen een gerechtelijk vooronderzoek

vordert. Hij maakt van de vernietiging proces-verbaal op.

Artikel 125i

1 Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek kan de rechter-commissaris het bevel geven

dat hij van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde

gegevens die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, deze gegevens,

voor zover deze zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen met gebruik-

making van een geautomatiseerd werk, zal vastleggen, hem daartoe toegang zal
verlenen of naar de griffie van de rechtbank zal overbrengen, een en ander binnen

de termijn en op de wijze bij het bevel te bepalen.

2 Het bevel kan slechts betrekking hebben op gegevens

1$ waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat die door de verdachte zijn

ingevoerd, die voor hem zijn bestemd, die tot het begaan van het strafbare feit

hebben gediend, of met betrekking tot welke het strafbaar feit is gepleegd;

2$ waarover de verdachte de beschikking heeft of

3$ die een beschrijving geven van handelingen die de verdachte met betrekking tot

een geautomatiseerd werk heeft verricht.

3 Het bevel wordt mondeling of schriftelijk gegeven. In het laatste geval wordt het

betekend. (Sv 181 e.v., 592)

Wet op de Telecommunicatievoorzieningen

Artikel 13a

1 Door Onze Minister wordt op aanvraag vergunning verleend voor de aanleg en instand-

houding van telecommunicatie-infrastructuur, nodig voor het voor derden verzorgen
van openbare mobiele telecommunicatiediensten door middel van bij algemene

maatregel van bestuur aan te wijzen technische systemen.

2 De vergunning wordt verleend in het belang van een doelmatige verzorging van de in

het eerste lid bedoelde diensten.

3 Een vergunning omvat niet de aanleg en instandhouding van vaste verbindingen,

bestaande in kabels, kabelwerken en satelliet-verbindingen.
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Artikel 13g
1 De houder van een vergunning dan wel de derde als bedoeld in artikel 13c, vierde

lid, dient de vergunning te exploiteren door middel van een vestiging als bedoeld in

artikel 1, eerste lid, onder a of b, van de Handelsregisterwet. De houder van een

vergunning dan wel de derde, dient zijn boekhouding in Nederland te voeren. Bij of

krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot

de overige verplichtingen van de houder van een vergunning. Deze betreffen:

a de capaciteit, kwaliteit en eigenschappen, waaronder de technische aftapbaarheid,

van de telecommunicatie-infrastructuur, bedoeld in artikel 13a, eerste lid,

b het gebruik van de radio-frequenties,
c het instandhouden van een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dienstver-

lening, aangepast aan de stand der ontwikkelingen,

d het instellen van een geschillencommissie voor bepaalde groepen van gebruikers

met betrekking tot de toepassing van door de houder van een vergunning vast te

stellen algemene voorwaarden,

e de verplichting zich te binden aan door Onze Minister aan te wijzen, in inter-

nationaal verband gemaakte, afspraken met betrekking tot de telecommunicatie-

infrastructuur voor het desbetreffende technische systeem en de daarmee te

verlenen diensten.

F het verstrekken van informatie aan Onze Minister ten dienste van het toezicht op

de uitvoering van de vergunning en daaraan verbonden voorschriften en op de

uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

2 De regels, bedoeld in het eerste lid, onder c, betreffen:

a de wijze en mate van dienstverlening, waarbij onderscheid gemaakt kan worden

tussen dienstaanbieders en anderen,

b de kenbaarheid van tarieven,

c de beveiliging van de telecommunicatie-infrastructuur,

d de geheimhouding met betrekking tot diensten, en

e de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot diensten.

Artikel 64

1 De houder van de concessie, onderscheidenlijk de houder van een vergunning, is

verplicht medewerking te verlenen aan de uitvoering van een bevoegd gegeven

bijzondere last tot het afluisteren of opnemen van telecommunicatie die over de

telecommunicatie-infrastructuur wordt afgewikkeld.

2 Het eerste lid is tevens van toepassing met betrekking tot de telecommunicatie die

wordt afgewikkeld over de telecommunicatie-inrichtingen van de houder van een

machtiging die de desbetreffende telecommunicatie-inrichtingen gebruikt ten

behoeve van het voor derden verzorgen van het transport van gegevens met en

tussen mobiele gebruikers.
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Wet Persoonsregistraties

Artikel 11

66

1 Uit een persoonsregistratie worden slechts gegevens aan een derde verstrekt voor-

zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een

wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde.

2 Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek dan wel op grond van

een dringende en gewichtige reden, kunnen desgevraagd gegevens aan een derde

worden verstrekt voorzover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden

daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

3 De verstrekking van gegevens blijft achterwege voorzover uit hoofde van ambt, beroep

of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.

4 Indien de geregistreerde minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft

bereikt, of onder curatele is gesteld is in plaats van de toestemming van de geregis-

treerde die van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.
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Wettelijke regelingen omtrent tappen in enkele

Europese landen en in de Verenigde Staten

België

Het afluisteren en kennis nemen is hier principieel beperkt tot de gevallen waarin een

gerechtelijk onderzoek geschiedt onder leiding van een rc. Dit betekent niet noodzakelijk

dat reeds een verdachte nominatim is aangeduid, doch het is duidelijk dat preventief of

verkennend afluisteren in de pro-actieve fase niet is toegelaten. De Procureur des

Konings krijgt wel - zoals voor het registreren van telefoonnummers - de bevoegdheid

om in geval van ontdekking op heterdaad van gijzeling of van afpersing met geweld of

bedreiging een bewakingsmaatregel te bevelen, die binnen 24 uur moet worden bevestigd

door de rc (Verstraeten, 1995).

Denemarken

Het afluisteren van communicatie, inclusief dat van de telefoon, wordt tot in detail

geregeld door het Wetboek van Strafvordering. Het is hierin een essentieel basisprincipe

dat de politie, als zij in overeenstemming met de wet handelt, dit soort onderscheppingen

van berichten als een deel van een onderzoek naar zware criminaliteit, inclusief drugs,

mag uitvoeren.

Duitsland

Het tappen van telecommunicatie is hier strikt geregeld door het Wetboek van Straf-

vordering. De politie kan alleen het afluisteren van telecommunicatie toepassen op

speciale gebieden van zware criminaliteit (inclusief drugsdelicten) met toestemming van

een rechter. In spoedgevallen kan met toestemming van de ovj getapt worden maar dan

moet de rechter binnen drie dagen deze toestemming bevestigen. In het geval dat de

rechter dit achteraf weigert, moet onmiddellijk gestopt worden met tappen.

Frankrijk

Afluisteren is hier een geaccepteerd middel dat strikt gereguleerd is en beperkt wordt tot

het onderzoeken van zware criminaliteit. Er zijn twee manieren waarop het onderscheppen

van berichten geautoriseerd kan worden.

1 Juridisch; hiervoor is een rechterlijke machtiging van de rc vereist en dit gebeurt

normaliter op verzoek van de politie. Het resultaat van deze onderscheppingen kan

als bewijs worden gebruikt.
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2 Administratief; wordt alleen bij uitzondering gebruikt bij delicten als terrorisme en

zware georganiseerde criminaliteit. Voor plaatsing van taps is toestemming van de

regering vereist en het produkt kan niet als bewijs worden aangevoerd.

Griekenland

Tappen is hier een geaccepteerd middel dat puur toegepast mag worden op zware

criminaliteit en alleen uitgevoerd kan worden met toestemming van een ovj. Het feit dat

toestemming tot tappen is gegeven en vanuit het tappen materiaal is voortgekomen,

betekent niet dat dit als bewijs in gerechtelijke procedures kan worden gebruikt. De

informatie is niet bestemd voor strafrechtelijke doeleinden.

Ierland

Het afluisteren wordt hier gereguleerd door middel van de Post Office Act 1908. In

overeenstemming met deze regeling kan de minister van Justitie een bevel uitvaardigen

waarin toestemming wordt verleend tot het onderscheppen van communicatie (inclusief

postvang) als hij of zij dit nodig acht om de volgende redenen:

1 in het geval dat de staatsveiligheid in het geding komt;

2 met als doel zware criminaliteit op te sporen of te bestrijden.

Zowel de politie als de douane kunnen zo'n bevel aanvragen. Het is een misdrijf als men

opzettelijk communicatie onderschept zonder bevel van de minister van Justitie.

Ondanks het feit dat men mag tappen met toestemming van de minister van Justitie en

dat er materiaal voortkomt uit deze onderschepping, mag de informatie niet gebruikt

worden als bewijs in een rechtszaak.

Italië

Tappen is in dit land een geaccepteerde opsporingstechniek dat strikt gereguleerd is

en alleen uitgevoerd kan worden met toestemming van een justitiële autoriteit. Het kan

gebruikt worden om een onderzoek te vervolgen en het produkt van het tappen mag als

bewijs worden gebruikt. Het resultaat mag ook worden gebruikt als preventieve maat-

regel voor het verkrijgen van informatie daar waar het niet gebruikt gaat worden voor

vervolgingsdoeleinden.

Luxemburg

68

Tappen is in dit land een geaccepteerde techniek en kan alleen worden uitgevoerd met

toestemming van een rc. Het resultaat van deze onderschepping kan gebruikt worden als

bewijs.



Wettelijke regelingen omtrent tappen In enkele landen

Portugal

Het onderscheppen van telecommunicatie is hier strikt geregeld door middel van het

Wetboek van Strafvordering. Het wordt uitgevoerd door de politie onder bevel van een

rechter en wordt gebruikt voor onderzoek naar zware criminaliteit (opgesomd in de wet)

inclusief drugsdelicten. Het mag als bewijs in gerechtelijke procedures gebruikt worden

als de rechter de zaak belangrijk genoeg vindt.

Spanje

Tappen is hier wettelijk geregeld en mag alleen gebruikt worden met toestemming van

een justitiële autoriteit.

Groot-Brittannië

69

Het tappen wordt hier geregeld via de Interception of Communications Act 1985. In

overeenstemming met deze wet mag de Home Office een bevel uitvaardigen tot het

onderscheppen van communicatie (inclusief postvang) als het dit nodig acht om de

volgende redenen:

1 in het belang van de staatsveiligheid;
2 niet als doel zware criminaliteit te bestrijden of op te sporen;

3 niet als doel het economische welzijn van Groot-Brittannië te bewaken.

Zowel politie als douane kunnen zo'n bevel aanvragen. Het is onder deze wet een misdrijf

wanneer opzettelijk, zonder bevel, communicatie wordt onderschept. Het is geen misdrijf

communicatie te onderscheppen als beide partijen toestemming geven voor het onder-

scheppen van berichten. Ondanks het feit dat de onderschepping is toegestaan door de

Home Office, mag het materiaal dat is verkregen uit de onderschepping, niet gebruikt

worden als bewijs in gerechtelijke procedures.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten kennen een zeer restrictieve wetgeving op het gebied van het

onderscheppen van communicatie. Het afluisteren van communicatie, inclusief dat van de

(mobiele) telefoon, gebeurt zowel op federaal als staatsniveau slechts op bevel van een

rechtbank. Dit bevel wordt afgegeven op aanvraag van een ovj. De aanvraag dient een

gedetailleerde motivatie te bevatten, inclusief uitleg waarom minder ingrijpende middelen

niet voldoende zijn. Alvorens een bevel af te geven moet de rechtbank vaststellen dat er

voldoende vermoeden is dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een of meer

met name genoemde misdrijven. Een opdracht wordt afgegeven voor een periode van

dertig dagen; na ommekomst van deze periode worden de verslagen overgedragen aan

de rechter die de opdracht afgaf.
De rechter is verplicht over elke verleende toestemming tot afluisteren verslag te doen

aan de Administrative Office of the United States Courts. Dit verslag omvat de naam van
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de ovj die de aanvraag heeft ingediend, de grond waarop de aanvraag is ingediend,

de manier waarop is afgeluisterd (tap, bug, elektronisch), de plaats waar het afluister-

apparaat is geplaatst en de tijdsduur waarvoor de toestemming van het afluisteren geldt.

De ovj die de aanvraag heeft ingediend, moet ieder jaar in januari aan het Administrative

Office of the United States Courts een rapport sturen waarin alle aanvragen tot afluisteren

die in het vorige kalenderjaar beëindigd zijn worden weergegeven. Deze rapporten

bevatten informatie met betrekking tot de kosten van het afluisteren, het aantal dagen

dat er daadwerkelijk is afgeluisterd, arrestaties en veroordelingen.

Bronnen

België: Verstraeten, 1995.

Overige Europese landen: Planning and Development Team, Europol/EDU.

Verenigde Staten: Administrative Office of the United States Courts; Scheb en Scheb II.
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Kostentabel

Tabel: Kosten afluisteren, Informatievoorziening en talkkosten afluisterzaken

jaar tappen en

printen

informatie-

voorziening

tolkkosten totaal

1985 1.664.600 30.000 849.000 2.543.600

1986 1.498.500 45.000 984.000 2.527.500

1987 4.439.600 55.000 2.316.000 6.810.600

1988 4.702.300 85.000 2.597.000 7.384.300

1989 4.319.900 95.000 4.201.000 8.615.900

1990 6.087.300 100.000 2.280.000 8.467.300

1991 7.025.100 100.000 5.177.000 12.302.100

1992 5.822.500 1.650.000 6.944.000 14.416.500

1993 2.808.633 3.450.000 7.507.000 13.765.633

1994 6.181.000 4.535.530 8.325.000 19.041.530

Bron: Ministerie van Justitie, CDFEZ
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