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VOORWOORD
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), afdeling
Externe Wetenschappelijke Betrekkingen van het Ministerie van Justitie heeft Research voor
Beleid in kaart gebracht welke technische mogelijkheden er zijn bij bedrijven locatiegegevens
te verzamelen die vanuit de bedrijfsvoering worden bijgehouden. Hierbij wordt eveneens inge
gaan op de beperkingen bij de uitvoering van deze methoden en de verschillen tussen het
verzamelen van gegevens over locaties binnen Nederland en die daar buiten.
De voor het onderzoek benodigde informatie is verzameld door middel van:
• een studie van de relevante literatuur;
• 10 interviews met opsporingsinstanties en brancheorganisaties;
• 4 interviews met (technische) deskundigen;
• 13 interviews met bedrijven;
• 5 telefonische interviews met bedrijven en deskundigen.
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn wij bijzondere dank verschuldigd aan de medewer
kers van deze bedrijven en instanties die ons op korte termijn te woord hebben willen staan en
hun expertise met ons hebben willen delen.
Het onderzoek is begeleid door een door het WODC ingestelde begeleidingscommissie,
waarin zitting hebben gehad:
• Dhr. prof. mr. T.A. de Roos (voorzitter, Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid);
• Dhr. drs. M. Grapendaal (Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Nationale Recherche
Informatie);
• Mw. mr. M. Jongeneel- van Amerongen (Ministerie van Justitie, directie Wetgeving);
• Mw. mr. W. M. de Jongste (WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen);
• Dhr. mr. J.R. Klunder (Arrondissementsparket Zwolle);
• Dhr. mr. A.H.C. van Oosterhout (Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving);
• Dhr. D.E. Rufi (Ministerie van Economische Zaken).
Wij danken hen voor het commentaar dat zij in verschillende fasen van het onderzoek hebben
geleverd en de prettige samenwerking.
Het onderzoek is uitgevoerd door Casper van Nassau en ondergetekende.

Bert Bulder
Leiden, 9 april 2001

SAMENVATTING
Bedrijven leren hun klanten steeds beter kennen. De meeste gegevens die bedrijven tot hun
beschikking hebben, ontstaan tijdens de talloze transacties die ze uitvoeren met afnemers,
klanten en toeleveranciers. Moderne computertechnieken bieden bedrijven de mogelijkheid
met deze gegevens een gedetailleerd beeld van hun klanten te vormen. Ook voor opspo
ringsinstanties leveren deze ontwikkelingen onbedoeld interessante nieuwe mogelijkheden. Zo
is het mogelijk de gegevens te gebruiken voor de plaatsbepaling van personen. Het voorlig
gende onderzoek geeft inzicht in de technische mogelijkheden en beperkingen die er bestaan
om bij de opsporing gebruik te maken van door derden verzamelde locatiegegevens. De vol
gende vraagstelling wordt daartoe beantwoord:
Welke technische mogelijkheden zijn er om bij derden locatiegegevens te verzamelen en wat
zjjn de beperkingen bij de uitvoering van deze methoden? Welk onderscheid op praktisch ni
veau is er tussen het verzamelen van gegevens over locaties binnen Nederland en die daar
buiten?

Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden is het onderzoek in twee stappen uitgevoerd.
Allereerst is aan de hand van tien gesprekken met opsporingsinstanties en brancheorganisa
ties de informatiebehoefte van opsporingsinstanties naar locatiegegevens vastgesteld. De
vragen van opsporingsinstanties richten zich op de volgende vijf bedrijfssectoren:
• banken (chip-, debit- en creditcard);
• telecommunicatieaanbieders (Internet, e-mail, telefonie);
• transportondernemingen en vervoersbedrijven;
• winkelketens (klantenkaarthouders);
• leasemaatschappijen (auto’s, schepen en vliegtuigen).
Per bedrijfssector is vervolgens een set van casus ontwikkeld, die ingaan op het verstrekken
van locatiegegevens (technische mogelijkheden, beperkingen en verbonden kosten). Door
deze set van casus per bedrijfssector aan drie bedrijven voor te leggen ontstaat het volgende
beeld van de technische mogelijkheden om bij derden locatiegegevens te verzamelen en de
beperkingen die het soort vragen met zich meebrengt.
Banken
Vragen naar naam, adres en woonplaats gegevens (NAW-gegevens) van een klant (ook van
uit een rekeningnummer) zijn voor een bank direct en gemakkelijk te beantwoorden. De gege
vens kunnen direct in de computer worden opgevraagd. Het in ontvangst nemen en afhande
len van dit soort vragen vergt van een medewerker van de afdeling Veiligheid van een bank
niet meer dan een half uur werk.
De historische gegevens van het gebruik van een debit card waarover een bank beschikt ko
men overeen met de gegevens die op een rekeningafschrift staan vermeld: datum van ge
bruik, tijdstip, transactiebedrag en locatie. Het zoeken vanuit de locatie waar een debit card
gebruikt is, gebeurt door het uitlezen van de logrol van de betreffende betaalautomaat (BEA)
of geldautomaat (GEA) terminal. De logrol bevat als een soort kassabon de gegevens van de
transacties die hebben plaats gevonden. Vragen naar BEA transacties worden aan de verwer
kende instantie gesteld. Het systeem is niet direct op terminalnummer bevraagbaar, het is de
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logrol zelf die de informatie bevat door welk rekeningnummer op het gevraagde tijdstip een
transactie is verricht.
Het gebruik van een debit card en een credit card is direct volgbaar. Door een ingreep in res
pectievelijk het systeem van de bank of de verwerkende instantie, wordt de informatie van het
gebruik direct doorgestuurd. Ook de locatiegegevens worden hierbij direct meegestuurd. Me
dewerkers kunnen zo 24 uur per dag real time het gebruik van de kaart volgen, ook wanneer
dit in het buitenland gebeurt.
Telecommunicatieaanbieders
De vragen naar NAW-gegevens van vaste en mobiele telefoonabonnees zijn direct door de
betreffende aanbieders beantwoordbaar. Gegevens over het belgedrag in het verleden worden
ongeveer acht maanden bewaard. Als vuistregel geldt dat telecommunicatieaanbieders alles
bewaren wat noodzakelijk is voor het in rekening brengen van de kosten van een abonnee.
Zowel vaste als mobiele telefoongesprekken zijn aftapbaar. Het tappen van een vaste lijn
vergt, in tegenstelling tot het tappen van een mobiel gesprek, een fysieke handeling. Een tap
op een mobièl nummer wordt softwarematig aangestuurd, wat de kosten sterk verminderd.
Ook voor Internet Service Providers (ISP’ers) zijn basisgegevens als naam, adres en woon
plaats van abonnees relatief makkelijk leverbaar. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de
NAW bestanden van Free Internet Providers verre van betrouwbaar zijn, doordat deze hun
klanten geen rekeningen sturen. De datum, het tijdstip van inloggen en uitloggen en het toe
gekende IP nummer wordt door een ISP’er drie maanden vastgehouden. Voor opsporing van
locatiegegevens is hierbij vooral het nummer waarmee wordt ingebeld van belang (calling line
identity). Dit inbelnummer wordt eveneens, mits de weergave niet is uitgeschakeld, drie maan
den bewaard. Het in de nabije toekomst kunnen aftappen van het surf en e-mail gedrag van
abonnees levert volgens de ISP’ers technische problemen. De stroom van informatie groeit
sterk en er is nog nauwelijks ervaring opgedaan met het plaatsen van een tap in een dergelijke
informatiestroom.
Transportondememingen
Veel (internationale) vrachtwagenondernemingen ondersteunen de logistieke planning met
specialistische plaatsbepalingssystemen, zoals Global Positioning System (GPS) en Datatrak.
Beide systemen stellen een onderneming in staat steeds de exacte plaats en status van de
(vracht)wagens te kennen. De locaties waar de (vracht)wagens zich in het verleden hebben
bevonden zijn ofwel opvraagbaar bij de betreffende transportonderneming (GPS), ofwel bi] de
leverancier van de apparatuur (Datatrek). Opsporingsinstanties geven aan dat deze gegevens
bruikbaar kunnen zijn in bijvoorbeeld onderzoeken naar mensensmokkel of smokkel van ver
dovende middelen.

In de luchtvaart ontstaan locatiegegevens van passagiers over het algemeen op het moment
dat een bepaalde vlucht geboekt wordt. Vluchtgegevens zijn traceerbaar in de systemen
waarin ze logistiek worden behandeld. De enige manier om hierin te zoeken is vanuit de com
binatie van een naam, vluchtnummer, opstapplaats en datum. Het systeem is dus niet op be
stemming bevraagbaar. Het bestand dat hier nog een oplossing kan bieden is het bestand dat
de vluchtgegevens van de deelnemers aan een frequent flyer programma bijhoudt.
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Klantenkaarthouders
Binnen de groep klantenkaarthouders is een onderscheid gemaakt naar drie vormen van
klantenkaarten:
klantenkaarten uitgegeven door supermarkten
Een supermarktketen dat een klantenkaart uitgeeft kan de NAW gegevens naam, adres en
woonplaatsgegevens van de houders direct inzien. Eveneens is dan een overzicht lever
baar van de met de betreffende kaart gedane aankopen. Naast een zoekopdracht vanuit
een bepaalde locatie (“is die en die kaart op deze locatie gebruikt?”) is het systeem ook
bevraagbaar op een bepaald product of een combinatie van producten (“heeft een houder
van een klantenkaart de volgende combinatie producten gekocht?”). Betreft het een regio
nale zoekopdracht dan kan binnen twee uur het antwoord worden gegeven. Een landelijk
zoekopdracht vraagt zoveel van het systeem dat de opdracht ‘s nachts wordt uitgevoerd.
De kosten van een dergelijke zoekopdracht zijn aanzienlijk hoger.
• spaarkaarten
De NAW gegevens en het overzicht van de gedane aankopen zijn direct inzichtelijk. De lo
caties waar de aankopen zijn gedaan zijn echter alleen op winkelketenniveau beschikbaar.
Het gebruik van een spaarkaart is niet real time volgbaar; tussen het gebruik van de kaart
en de verwerking zit gemiddeld zeven dagen.
• tankkaarten
Gegevens over het gebruik van een specifieke tankkaart zijn voor de verschaffer direct, tot
vijf jaar geleden, inzichtelijk. De locaties waar de kaart gebruikt is vallen hier ook onder.
De bestanden zijn bevraagbaar vanuit een kenteken. De kosten ervan zijn gering.
Leasemaatschappijen
In de lucht- en scheepvaart vindt financiering van vliegtuigen en schepen plaats door leasing.
De informatie die leasemaatschappijen bijhouden over het gebruik van een geleast vliegtuig
kan opsporingsinstanties relevante locatiegegevens bieden. Het betreft dan met name de ge
gevens van vluchten met geleaste zakenvliegtuigen. Locatiegegevens van geleaste schepen
zijn bij de betreffende leasemaatschappij beschikbaar indien deze het schip inclusief beman
ning heeft geleast. Locatiegegevens van kleinere, zonder bemanning geleaste schepen wor
den niet door de leasemaatschappij bijgehouden.
Conclusies
Hoewel dit onderzoek de mogelijkheden in zeer uiteenlopende bedrijfssectoren naar voren
brengt, kunnen de volgende algemene conclusies getrokken worden over de mogelijkheden
en beperkingen van het verzamelen van door derden bijgehouden locatiegegevens:
• Bedrijven houden alleen locatiegegevens bij die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.
• De kosten die het voor bedrijven met zich meebrengt locatiegegevens in de bedrijfsbe
standen op te zoeken varieert sterk. Een belangrijke factor daarin is of het al dan niet di
rect in het (computer)systeem opvraagbare informatie betreft.
• Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van de privacy- en aansprakelijkheidsaspecten
die een rol spelen bij het verstrekken van informatie over klanten. Aan een verzoek tot
informatie dat meer dan alleen NAW-gegevens betreft wordt in veel gevallen pas voldaan
wanneer dit verzoek gebaseerd is op een rechterhjk bevel.
• De tijd tussen de handeling waaruit locatiegegevens bij bedrijven ontstaan en het moment
waarop deze voor opsporingsinstanties inzichtelijk zijn, hangt meestal af van de snelheid
waarmee de transacties of handelingen in de computersystemen van bedrijven worden
verwerkt. Gebeurt dit zonder vertraging dan is het real time bepalen van de locatie waar
de handeling plaats vindt vaak mogelijk.
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1.1

Achtergrond

Telecommunicatiebedrijven, banken, supermarkten en aanbieders van software leren hun
klanten steeds beter kennen. De meeste gegevens die bedrijven tot hun beschikking hebben,
ontstaan tijdens de talloze transacties die ze uitvoeren met hun afnemers, klanten en toeleve
ranciers. Ze komen tot stand aan balies, kassa’s en kantoren en zijn bedoeld om kassabonnen
te printen, tickets aan te maken, stoelen te reserveren, banksaldi te veranderen, de voorraad
te beheren en rekeningen te versturen. Iedereen die op deze wijze via de telefoon, lnternet,
een bedrijfsnetwerk of een ander computersysteem communiceert laat bewust of onbewust
informatie achter. De gegevens van deze transacties worden opgeslagen in zogenaamde da
tawarehouses. Door gebruik te maken van moderne computertoepassingen is het mogelijk
deze gegevens te analyseren (datamining) en op zoek te gaan naar zinvolle verbanden. Met
technieken die bekend staan als slice and dice en drili down wordt een plakje uit de informa
tieberg gesneden en wordt net zolang gecombineerd totdat de gezochte informatie in beeld
komt. Voor de bedrijven biedt het een goed en gedetailleerd beeld van klanten.
Ook voor opsporingsinstanties leveren deze ontwikkelingen onbedoeld interessante nieuwe
mogelijkheden. De informatie over het gedrag van personen kan op allerlei manieren een rol
spelen bij de beantwoording van hun vragen. Te denken valt aan vragen naar tijdsbesteding,
levenstiji en koopgedrag.
Zeer relevant en voor de handliggend is echter de mogelijkheid om dergelijke gegevens te ge
bruiken voor de plaatsbepaling van personen. Voor opsporingsinstanties houden onder meer
de volgende bedrijven vanuit hun bedrijfsvoering relevante locatiegegevens bij:
• banken (chip-, debit- en creditcard);
• telecommunicatieaanbieders (Internet, e-mail, telefonie);
• transportondernemingen en vervoersbedrijven;
• winkelketens (klantenkaarthouders);
• leasemaatschappijen (auto’s, schepen en vliegtuigen).
De informatie waarover deze bedrijven beschikken kan, al dan niet tegen de wil van de bedrij
ven, door opsporingsinstanties opgevraagd worden. Het bedrijfsleven heeft zich in het verle
den verzet tegen het onbeperkt kunnen opvragen van gegevens door opsporingsinstanties.
Bedrijven vrezen de privacy van de klanten niet meer te kunnen waarborgen en de eventueel
daaruit voorvloeiende aansprakelijkheidsstellingen. Naast de privacy bescherming bij het ver
strekken van gegevens aan een opsporingsinstantie, zijn de kosten verbonden aan het aftap
baar maken van de netwerken een punt van discussie. In de nieuwe wet is vastgesteld dat
deze voor rekening van de bedrijven zijn. Deze verdeling van de kosten kan daarmee van in
vloed zijn op de samenstelling en de mate waarin er voor opsporingsinstanties gegevens be
schikbaar zijn.
Ten behoeve van opsporing is het daarom van belang bij het vergaren van locatiegegevens de
technische mogelijkheden en de wenselijkheid van de toepassing van de methoden te kennen.
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Deze wenselijkheid van het verkrijgen van locatiegegevens in bedrijfsbestanden laat zich ver
talen in de spanning tussen de technische mogelijkheden, de inzet die het voor de bedrijven
vergt, de bescherming van de privacy en waarde van de gegevens in het opsporingsproces.
Om hier een goed inzicht in te krijgen heeft het ministerie van Justitie Research voor Beleid
gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de praktische mogelijkheid en wenselijkheid van
het vergaren van locatiegegevens bij derden. Van belang is te benadrukken dat de juridische
mogelijkheden en beperkingen hierbij buiten het bereik van dit onderzoek vallen.

1.2

Doel- en vraagstelling

Doelstelling van het onderzoek
Het voorliggende onderzoek dient inzicht te geven in de technische mogelijkheden en beper
kingen die er bestaan om bij opsporing gebruik te maken van door derden verzamelde locatiegegevens. Uit deze doelstelling is de volgende vraagstelling afgeleid:
Welke technische mogeljjkheden zijn er om bij derden locatiegegevens te verzamelen en wat
zijn de beperkingen bij de uitvoering van deze methoden? Welk onderscheid op praktisch ni
veau is er tussen het verzamelen van gegevens over locaties binnen Nederland en die daar
buiten?
Om deze vraag te beantwoorden zijn vier clusters van onderzoeksvragen geformuleerd. Het
eerste cluster A is gericht op de vraag naar informatie bij opsporingsinstantie. De beantwoor
ding van deze vraag geeft richting aan de beantwoording van de vragen over het potentiële
aanbod van gegevens (de clusters B en C). In het laatste cluster wordt tenslotte de balans op
gemaakt. Bij elk van de clusters is waar dat relevant is het onderscheid gemaakt tussen loca
ties in Nederland en die daarbuiten.
A. Informatiebehoefte
1.

2.

Welke opsporingsinstanties maken gebruik van locatiegegevens verzameld door derden?
• Welke organisaties richten zich op dit moment voor zover bekend tot bedrijven om lo
catiegegevens te verkrijgen?
• Op welke wijze benaderen zij de bedrijven?
• Wat is te zeggen over het voorkomen van situaties waarin thans behoefte aan locatie
gegevens bestaat? (aard van de strafbare feiten, welk soort locaties, welke bronnen,
binnenlandse/buitenlandse gegevens)
Welke vragen over locatiegegevens stellen zij in hoofdzaak aan de verschillende bedrij
ven, cq zouden zij willen stellen?
• Betreft dit gegevens uit het verleden en/ of toekomstige data?
• onbewerkte en! of bewerkte gegevens?
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B. Informatieaanbod
3.

Welke mogelijkheden hebben bedrijven om in de behoefte aan locatiegegevens bij opspo
ringsinstanties te voorzien?
Wat zijn de technische mogelijkheden? Vijf gebieden:
banken;
telecommunicatieaanbieders;
transportondernemingen;
klantenkaarthouders;
leasemaatschappijen.
• In welke vorm en op welke termijn kunnen gegevens beschikbaar worden gesteld?
• In hoeverre voelen de betreffende bedrijven het als een maatschappelijke plicht om
mee te werken aan vragen van opsporingsinstanties?
• In hoeverre zijn er verschillen tussen het voorzien in nationale en internationale gege
vens?
-

-

-

-

-

C. Randvoorwaarden en beperkingen
4.

Welke beperkingen zijn er voor deze partijen bij het beantwoorden van de vragen van de
opsporingsinstanties?
• Welke handelingen zeggen bedrijven te moeten uitvoeren om de vragen van de op
sporinginstanties te beantwoorden? Hoeveel tijd is hiermee gemoeid?
• In hoeverre speelt de bescherming van privacy van de klanten een rol bij het ingaan
op verzoeken om informatie?
• Wat zijn volgens de bedrijven de kosten die verbonden zijn aan het verstrekken van de
gegevens?
• In hoeverre zijn er verschillen tussen nationale en internationale gegevens?

D. Aanbevelingen
5.

1.3

Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd met betrekking tot het toekomstig ge
bruik van locatiegegevens voor opsporing?
• Hoe kunnen informatievraag en informatieaanbod op elkaar afgestemd worden?
• Hoe kunnen instanties rekening houden met de consequenties van hun vragen voor
gegevensbeheerders? (m.b.t. kosten, wijze van vragen, commerciële belangen e.d.)
• Welk gebruik van locatiegegevens van bedrijven door opsporingsinstanties is wense
lijk, gelet op de technische mogelijkheden en de juridische, commerciële en bedrijfs
matige gevolgen voor bedrijven?
• Is er verschil wat betreft het gebruik van nationale of internationale gegevens?

Opzet van het onderzoek

De uitvoering van het onderzoek naar de opsporingsmogelijkheden van locatiegegevens was
gebonden aan de vrijwillige medewerking van opsporingsinstanties en bedrijven. Gezien de
aard van de gevraagde informatie viel op voorhand een mindere bereidwilligheid niet uit te
sluiten. De gekozen opzet van het onderzoek houdt hier rekening mee. Het onderzoek is in
twee stappen uitgevoerd:
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Stap 1
In de eerste fase van het onderzoek van het onderzoek zijn tien diepte interviews afgenomen
met opsporingsinstanties en brancheorganisaties. Doel van deze gesprekken is het in kaart
brengen van de informatiebehoefte van opsporingsinstanties naar locatiegegevens. Enerzijds
is dit gedaan door met behulp van een checklist verschillende opsporingsinstanties te inter
viewen en daarbij vast te stellen welke bedrijven betrokken worden bij de opsporing van loca
tiegegevens en welke vragen die bedrijven gesteld worden. Anderzijds zijn brancheorganisa
ties gevraagd naar de ervaringen van hun leden met dit soort verzoeken tot het verstrekken
van locatiegegevens. De eerste stap van het onderzoek beantwoordt hiermee de onderzoeks
vragen van cluster A (zie vorige paragraaf).
De informatie uit deze eerste fase van het onderzoek leverde tevens de input voor stap twee
van het onderzoek: het in kaart brengen van de implicaties en de knelpunten die bij de bedrij
ven ontstaan aan de hand van enkele casus (zie figuur 1.1). De informatie uit de interviews
met de brancheorganisaties en opsporingsinstanties is gebruikt door per bedrijfssector een set
van casus te ontwikkelen. Iedere set bevat beknopte beschrijvingen van de meest relevante
situaties waarin opsporingsinstanties zich wenden tot de bedrijven en met, zo concreet moge
lijk, de vragen die zij in die situaties stellen. Er is op gelet dat deze vragen verschillen in hun
consequenties die zij hebben voor de bedrijven (in de zin van het beslag op middelen en het
eventuele conflict met privacybescherming).
Figuur 1.1

Stapi

Onderzoeksopzet

Diepte interviews:
opsporingsinstanties
brancheorganisaties

-

-

Ontwikkelen casus

Stap 2
Voorleggen casus aan
bedrijven
(4 sectoren)

1

Analyse en
rapportage
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Stap 2
De casus bevatten de informatiebehoefte van de opsporingsinstanties per bedrijfssector. Cen
traal in iedere case staat de technische uitvoerbaarheid van de vraag en de gevolgen voor het
bedrijf van het beantwoorden van de vraag (cluster B en C van de onderzoeksvragen). De vol
gende vijf bedrijfssectoren zijn onderscheiden:
• banken;
• telecommunicatieaanbieders;
• transportondernemingen;
• klantenkaarthouders;
• leasemaatschappijen.
Door per sector drie bedrijven dezelfde vragen voor te leggen wordt het gevaar van strategi
sche reacties verkleind. De technische mogelijkheden verschillen tussen bedrijven in dezelfde
branche niet wezenlijk, zodat de verschillen in de genoemde mogelijkheden van informatiever
strekking en de bereidheid tot het meewerken aan dergelijke methoden tevens inzicht geeft in
de mate van strategische antwoorden. De selectie van bedrijven heeft plaats gevonden op
basis van de gesprekken met de opsporingsinstanties en brancheorganisaties, in samen
spraak met de begeleidingscommissie. In totaal zijn 15 bedrijven geïnterviewd.
Van de benaderde bedrijven toonde het merendeel een grote bereidheid mee te werken aan
het onderzoek. Enkele spraken daarbij de notie uit van de maatschappelijke rol die bedrijven
hebben bij de opsporing en bestrijding van criminaliteit. Het betrekken van de telecommunica
tieaanbieders vormt hierop een uitzondering. Hoewel deze bedrijven nauw samenwerken met
opsporingsinstanties en de informatie die ze kunnen bieden van groot belang is, verliep het
maken van afspraken met juist deze bedrijven enigszins stroef. De uitwerking de nieuwe Wet
Telecommunicatie lijkt hiervoor de belangrijkste reden te zijn. Deze wet verplicht telecommuni
catieaanbieders hun systemen aftapbaar te maken, zonder dat hier een vergoeding tegenover
staat. Het argument dat dit onderzoek naast de technische mogelijkheden ook de kosten van
bevragingen in kaart wil brengen, werd vanuit deze ervaring met enige scepsis ontvangen, In
hoofdstuk 3 wordt hier nader op in gegaan.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de bestanden besproken waarin bij bedrijven relevante locatiegegevens
ontstaan en wordt vervolgens de informatiebehoefte van opsporingsinstanties naar deze be
standen beschreven. De wijze waarop de betreffende bedrijven aan deze behoefte kunnen
voldoen wordt besproken in hoofdstuk 3. Per bedrijfssector wordt daarbij ingegaan op de tech
nische beperkingen en de kosten die aan de verschillende vragen verbonden zijn. In bijlage 1
volgt een overzicht van de ontwikkelde casus. Een gedetailleerd overzicht van de antwoorden
op de vragen in deze casus staat weergegeven in bijlage 2.
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2

BEDRIJFSBESTANDEN EN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN
OPSPORINGSINSTANTIES

2.1

Inleiding

Vragen naar locatiegegevens komen in de meeste gevallen voort uit onderzoeken naar men
sensmokkel, verdovende middelen, illegale handel, vuurwapens en fraude. De behoefte van
opsporingsinstanties naar locatiegegevens die bedrijven vanuit hun bedrijfsvoering bijhouden,
is in kaart gebracht door het afnemen van diepte-interviews met opsporingsinstanties en bran
cheorganisaties. Voor beide groepen interviews gebeurde dit aan de hand van een daartoe
ontwikkelde checklist. In de gesprekken met opsporingsinstanties concentreerde de vraagstel
ling zich op de databestanden die geraadpleegd worden en op de wijze waarop dit gebeurt. De
brancheorganisaties werden gevraagd naar de ervaringen van leden met verzoeken tot het
verstrekken van locatiegegevens van klanten of relaties. Uit de gesprekken komen grofweg vijf
bedrijfssectoren naar voren waar bevraging plaatsvindt of waar toekomstige bevraging ver
wacht wordt:
• banken;
• telecommunicatieaanbieders;
• transportondernemingen;
• klantkaarthouders;
• leasemaatschappijen.
Naast de bedrijven die in deze sectoren vallen, kwamen tijdens de gesprekken met opspo
ringsinstanties ook enkele bedrijven naar voren die buiten deze indeling vallen. Hierbij valt te
denken aan de locatiegegevens waarover bijvoorbeeld casino’s beschikken. De bevraging van
deze bedrijven is echter zeer incidenteel en is als zodanig buiten dit onderzoek gelaten.
Als toekomstige mogelijkheid voor het opsporen van locatiegegevens werd vaak de invoering
van het rekeningrijden genoemd. Voor het gebruik van een stuk snelweg wordt bij dit systeem
het kenteken van voertuigen vastgelegd, zodat er later een heffing kan plaats vinden. Veel
respondenten gaven aan dat het invoeren van dit rekeningrijden opsporingsinstanties in de
toekomst goede opsporingsmogelijkheden van locatiegegevens zal bieden. Deze potentiële
mogelijkheden zijn echter in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek
richt zich op de huidige mogelijkheden en beperkingen.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt per sector een korte inleiding gegeven op de wijze
waarop de bestanden van de bedrijven waar de locatiegegevens zich in bevinden ontstaan en
wordt de informatiebehoefte van opsporingsinstanties naar deze locatiegegevens beschreven.
De vragen die daarbij gesteld worden, worden expliciet weergegeven. Vanuit deze vragen zijn
de casus ontwikkeld die aan de bedrijven in de verschillende sectoren zijn voorgelegd. Deze
worden in het volgende hoofdstuk gepresenteerd.
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Banken

Bestanden
Locatiegegevens van personen ontstaan bij banken met name door het gebruik van bankkaarten (PIN/debit cards), credit cards en chipknips. Deze (PIN)kaarten worden gebruikt bij
betaalautomaten (zogenaamde BEA transacties) en geldautomaten (GEA transacties). Ne
derland telde in november 2000 154.269 betaalautomaten (190.000 voor de chipknip) en
6.902 geldautomaten. Van belang bij de opsporing van locatiegegevens is dat ieder automaat
een uniek terminal nummer kent. De locaties die corresponderen met de terminal nummers
zijn op één centrale plek bekend. Alvorens in te gaan op de vragen die bij de opsporingsin
stanties leven naar de bestanden die door het gebruik van de verschillende passen ontstaan,
wordt kort het gebruik en de bancaire afhandeling van de passen besproken.
Debit card
Met een debit card, zoals een PiNpas, kan geld worden opgenomen bij een geldautomaat en
worden betaalt bij een betaalautomaat (bijvoorbeeld in een winkel). Het gebruik van een geld
automaat kan in de meeste gevallen 24 uur per dag, zowel bij de eigen bank als bij andere
banken. Wordt een geldautomaat van de eigen bank gebruikt dan controleert die bank zelf
onmiddellijk alle gegevens van de pas en boekt het geld af. Wordt geld opgenomen bij een
automaat van een andere bank, het zogenaamde “gastgebruik”, dan wordt de transactie bij
een centrale organisatie verwerkt. Deze centrale organisatie is tot stand gekomen vanuit een
samenwerkingsverband van Nederlandse banken.
Betaalautomaten zijn met telefoonlijnen of datanetlijnen via een netwerk verbonden met een
centrale computer. Via deze centrale computer wordt bij een betaling via een betaalautomaat
direct contact gelegd met de eigen bank en deze regelt de autorisatie voor de betaling.
Credit card
In Nederland worden de betalingen die gedaan worden met een credit card centraal geautori
seerd. Hierbij wordt het pasnummer, de vervaldatum, het saldo en het eventueel verloren of
gestolen zijn van de credit card gecontroleerd. Wanneer dit akkoord is, wordt een bon afge
drukt waarop de gegevens van de aankoop en de acceptant zijn vermeld. Het bedrag wordt
vervolgens aan de ondernemer over gemaakt en de kaarthouder ontvangt maandelijks een
overzicht van de met de credit card betaalde bedragen. Dit bedrag wordt eveneens maande
lijks van de bank —of girorekening afgeschreven.
Chipknip
De elektronische portemonnee, de chipknip, is gekoppeld aan een betaalrekening en door
gaans geïntegreerd in de bankpas. De winkelier die betaling met behulp van de chipknip toe
staat, stort de automaat minimaal één keer per week) af via een telefonische verbinding met
een centrale computer. De uitgevoerde betalingen worden doorgegeven aan de verschillende
banken, zodat deze bij de winkeliers worden bijgeboekt.
Informatiebehoefte
Het houden van bankrekeningen en het gebruik van bankpassen levert informatie over het
tijdstip en de locatie van het gebruik van deze rekeningen. Deze informatie kan voor opspo
ringsinstanties op verschillende momenten in een onderzoek van belang zijn. Met het volgen
van de locatiegegevens van transacties kunnen bestedingspatronen en netwerken in kaart

Bedrijfsbestanden en de informatiebehoefte van opsporingsinstanties

8

worden gebracht, bijvoorbeeld bij de aanvang van een onderzoek. In een later stadium van
een onderzoek kan het nagaan van een alibi met behulp van locatiegegevens weer van belang
zijn. Uit de gesprekken komen de volgende vragen naar locatiegegevens naar voren die op
sporingsinstanties banken stellen naar aanleiding van het bezit en gebruik van bankkaarten:
• welke naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) horen bij een bepaalde debit of credit
card rekening?
• waar bevindt zich de eigenaar van een bepaalde rekening?
• heeft iemand op een bepaalde plek een BEA of GEA transactie uitgevoerd?
• bestaan er camera opnames van een GEA transactie?
• kan het gebruik van een bepaalde pas direct (real time) gevolgd worden?
• waar en welke transacties zijn er met een chipknip gedaan?
Banken leveren informatie aan opsporingsinstanties op basis van een convenant en een richt
lijn. Het convenant richt zich op gevallen waarin het meewerken aan het verzoek tot gege
vensverstrekking op vrijwillige basis geschiedt. De richtlijn bevat aanwijzingen voor het ver
strekken van informatie in het geval van een strafrechtelijk financieel onderzoek (sf0) of een
gerechtelijk vooronderzoek (gvo). In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de medewerking
van banken via deze afspraken.

23

Telecommunicatieaanbieders

Telecommunicatieaanbieders beschikken over drie vormen van informatie die relevant is voor
de opsporing van locatiegegevens: de gegevens van de abonnee (accountgegevens, bijvoor
beeld naam, adres en woonplaats), gegevens die ten behoeve van de bedrijfsvoering worden
bijgehouden (verkeersgegevens) en de daadwerkelijke informatie die verstuurd wordt (stroomgegevens). Voor een telecommunicatieaanbieder (kan) het bijvoorbeeld van belang zijn te
weten hoe lang een klant gebruik maakt van een bepaalde aangeboden dienst en op welke
locatie gebruik gemaakt wordt van deze dienst. Deze verkeersgegevens worden niet alleen
gebruikt voor de verbetering van de technische infrastructuur maar zijn ook noodzakelijk voor
de facturering van de klanten. De daadwerkelijk gevoerde gesprekken of verzonden e-mails,
de stroomgegevens, kunnen uiteraard eveneens interessant zijn voor het opsporen locatiege
gevens. Het plaatsen van een tap levert de gewenste inkijk in deze informatiestroom.
Binnen de groep van telecommunicatieaanbieders, zoals deze ook in de Wet Telecommunica
tie als groep wordt aangeduid, is het volgende (deel)onderscheid in aanbieders te maken:
• Aanbieders van vaste openbare telefoniediensten;
• Aanbieders van mobiele openbare telefoniediensten;
• Internet Service Providers (ISP’s).
De informatiebehoefte van opsporingsinstanties naar locatiegegevens zoals deze door de be
vraagde telecommunicatieaanbieders wordt bijgehouden, wordt per deelgroep besproken. Bij
de beschrijving van de technische werking van het mobiele netwerk en het gebruik van Inter
net is respectievelijk gebruik gemaakt van de publicaties “Luisternjk” (Buro Jansen&Janssen,
1999) en “Klant in het web, privacywaarborgen voor Intemettoegang” (Registratiekamer,
2000).
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Vaste openbare telefonieaanbieders

Bestanden
Tot een aantal jaren geleden was er sprake van één aanbieder van vaste openbare telefonie
diensten in Nederland. Inmiddels zijn meerdere aanbieders actief op de markt van vaste
openbare telefoniediensten, via verschillende fysieke infrastructuren. Sommige opsporingsin
stanties ervaren deze toename van aanbieders als een negatieve ontwikkeling in de opspo
ringsmogelijkheden die het vaste openbare telefonienetwerk biedt. Waar voorheen bij een vast
contact de vraag naar locatiegegevens binnen kwam en deze in hun ogen gegarandeerd ver
trouwelijk werd afgehandeld, weten opsporingsinstanties nu niet meer precies waar hun vra
gen terecht komen. Dit heeft als gevolg dat er een grotere terughoudendheid in het stellen van
vragen aan de dag wordt gelegd.
Informatiebehoefte
De vragen naar locatiegegevens die aanbieders van vaste openbare telefoondiensten worden
voorgelegd, laten zich als volgt samenvatten:
• Welke naam, adres en woonplaats hoort bij een bepaald telefoonnummer?
• Wat is het geheime nummer van een bepaald persoon?
• Wie zijn er in het verleden vanuit een bepaald telefoonnummer gebeld?
• Wie hebben in het verleden een bepaald dit nummer gebeld?
• Wat is de inhoud van de gesprekken die vanuit een bepaald nummer gevoerd worden?
• Wat is de inhoud van een gesprek dat op dit moment (real time) gevoerd wordt?

2.3.2

Mobiele openbare telefonieaanbieders

Bestanden
In 1991 werd in Europa het eerste Global System Mobile (GSM) netwerk operationeel. Begin
2001 zijn er in Nederland 9 miljoen mobiele telefoontoestellen in omloop en die maken vrijwel
allemaal gebruik van het GSM netwerk. Een CSM-toestel is in principe onafhankelijk van het
abonnement waarmee gebeld wordt en van de gekozen mobiele aanbieder. Wel moet een
toestel geschikt zijn voor de frequentieband waarop de gekozen aanbieder zijn diensten aan
biedt. De aanbieder voorziet de CSM van de abonnee (of houder van een pre paid card) van
een chipcard, de zogenaamde SIM-kaart. Deze SIM-kaart is noodzakelijk om te kunnen bellen.
De SIM-kaart bevat een getal dat IMSI heet (International Mobile Subscriber Identity). Dit getal
is uniek voor elke SIM-kaart en dus voor de gebruiker van een toestel. Naast dit IMSI nummer
wordt er bij de communicatie met het basisstation ook een ander getal doorgegeven, het 1MEI
nummer. Het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identifier) staat voor het unieke
elektronische nummer van het toestel
waar het gesprek mee gevoerd wordt. Van ieder gesprek dat gevoerd wordt op een GSM
toestel is dus behalve de identiteit van de abonnee (of in het geval van een pre paid card in
ieder geval het telefoonnummer) ook het serienummer van de telefoon bekend.
Het netwerk waar de telefoon gebruik van maakt bestaat uit vaste basisstations die middels
een netwerk centraal bestuurd worden. Een basisstation bestuurt een klein gebied, een zoge
naamde cel. Een telefoon die is ingelogd op het netwerk meldt zich ongeveer eens per kwar
tier met het basisstation. Indien de gebruiker van de telefoon zich verplaatst communiceert het
toestel zodat een nieuw basisstation uitgezocht kan worden dat het beste ontvangst oplevert.
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Het GSM toestel zelf meet hiertoe de signaalsterkte van de zender van de naburige basisstati
ons en bepaalt op basis van deze gegevens het meest geschikte basisstation. Het GSM net
werk weet dus vrij precies waar elke ingeschakelde telefoon zich bevindt.
Informatiebehoefte
Opsporingsinstanties beschouwen het opsporen van locatiegegevens met behulp van mobiele
telefonie gegevens als een zeer belangrijk middel. Gesproken wordt over “een potentiële ba
ken mogelijkheid in bezit van bijna de helft van de inwoners van Nederland”. De informatie
behoefte van opsporingsinstanties naar locatiegegevens die aanbieders van mobiele telefonie
diensten eventueel over beschikken, laat zich samenvatten in de volgende vragen:
• Welke naam, adres en woonplaats horen bij een bepaald mobiel nummer?
• Wie zijn er in het verleden vanuit een bepaald telefoonnummer gebeld?
• Wie hebben in het verleden dit nummer gebeld?
• Wie belde op een bepaald tijdstip en een bepaalde plaats met wie?
• Waar heeft het, toestel zich in het verleden bevonden?
• Waar heeft het GSM toestel zich in het verleden in het buitenland bevonden?
• Waar bevindt het toestel zich nu?
• Wie wordt er op dit moment gebeld (realtime)?
• Door wie wordt het toestel op dit moment gebeld (realtime)?
• Wat is de inhoud van deze gesprekken (realtime)?

2.3.3

Internet Service Providers

Bestanden
Het gebruik van Internet start met de toegang die een provider biedt. Voor het inloggen bij de
provider moet de gebruiker in ieder geval beschikken over het telefoonnummer van de provi
der en diens IP-adres. Deze informatie maakt in principe deel uit van de installatiesoftware die
de provider aan de klant heeft gegeven. Ook moet de gebruiker beschikken over een login
naam (username) en een bijbehorend wachtwoord.
De provider verifieert bij het inloggen op deze wijze of de gebruiker volgens de door hem ge
stelde voorwaarden ook recht heeft op afname van de aangeboden diensten. Na succesvolle
verificatie wordt aan de gebruiker een IP-nummer toegekend. Hiermee kan de informatie die
de gebruiker heeft gevraagd, aan hem of haar worden bezorgd. Een provider beschikt over
een vast aantal IP-adressen die hij willekeurig verdeelt over de gebruikers die inbellen. Wan
neer een gebruiker een Internetsessie beëindigt, komt het IP-adres vrij voor een andere ge
bruiker. Het proces van inloggen en het toegekend krijgen van een IP-nummer vindt plaats bij
de radius server. De gebruiker kan nu e-mail versturen en surfen over het Internet.
Informatiebehoefte
De nieuwe Telecommunicatiewet biedt opsporingsinstanties een ruimere toegang tot de ver
keersgegevens en de inhoud van de informatiestromen van ISP’s. Het technisch kunnen vol
doen aan de eisen die de nieuwe wet stelt, is echter uitgesteld tot april 2001.
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De mate waarin opsporingsinstanties op dit moment gebruik maken van locatiegegevens op
geslagen in de bestanden van de providers, is beperkt. Vragen die momenteel gesteld worden
zijn vragen als:
• Welke naam, adres en woonplaats correspondeert met een bepaalde gebruiker?
• Aan wie heeft een gebruiker in het verleden mail gestuurd?
• Van wie heeft een gebruiker in het verleden mail ontvangen?
• Met welk nummer heeft een gebruiker in gebeld (calling line identity)?
• Welke informatie verstuurt en ontvangt een gebruiker op dit moment (real time)?
• Vanuit welk inbel nummer gebeurt dit?
• Naar wie wordt deze informatie verstuurd?
Het opsporen van locaties van personen via hun Internet gedrag vindt, zoals gezegd, nog
slechts op beperkte wijze plaats. Een voorbeeld van zaken waarin getracht wordt locaties te
traceren via het gebruik van Internet zijn kinderpornozaken. Via het inbelnummer wordt dan
getracht degene te traceren die bijvoorbeeld de kinderporno op het Internet postte.

2.4

Transportondernemingen

Een onderscheid binnen de transportsector is te maken naar goederenvervoer en personen
vervoer. Locatiegegevens ontstaan bij beide vormen van vervoer: bij goederenvervoer staat
voor opsporingsinstanties de locatie van de lading centraal, bij personenvervoer de locatie van
een bepaald persoon. Transportondernemingen, in beide vervoerssectoren, houden vanuit
hun bedrijfvoering locatiegegevens bij die voor opsporingsinstanties van belang kunnen zijn.
Zowel goederenvervoer als personenvervoer vindt plaats via wegen, water, rails en lucht. Dit
betekent dat een groot aantal bedrijven voor opsporinginstanties over eventueel bruikbare lo
catiegegevens beschikt. In dit onderzoek is gekozen binnen de brede sector transportonder
nemingen, twee specifieke markten te onderzoeken naar de opsporingsmogelijkheden van
locatiegegevens: vrachtvervoerders over de weg en luchtvaartmaatschappijen. De keuze voor
deze twee sectoren is genomen op basis van enerzijds de technische mogelijkheden en bruik
baarheden die gegevens van deze bedrijven bieden (vrachtvervoerders) en anderzijds de
mate waarin opsporingsinstanties bedrijven werkzaam in de sector bevragen (luchtvaart).

2.4.1

Vrachtwagenondernemingen

Bestanden
Veel (internationale) vrachtwagenondernemingen ondersteunen de logistieke planning met
specialistische plaatsbepalingssystemen, zoals Global Positioning System (GPS) en Datatrak.
Het GPS bestaat uit een net van ongeveer 24 satellieten die elk de aarde in 12 uur omcirkelen
Deze satellieten zenden signalen uit die door een GPS-ontvanger (GPS-O) worden opgepikt.
Uit de looptijdverschillen tussen de ontvangen signalen van de verschillende satellieten is door
de ontvanger de positie tot op 30 meter nauwkeurig te bepalen. Verplaatst de GPS-ontvanger
zich, dan worden steeds de nieuwe posities bepaald. De te rijden route wordt dan continue
opnieuw berekend aan de hand van een vaste set routes in de vorm van een opgeslagen
kaart.
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Datatrak heeft als ondersteuning eveneens GPS, maar werkt primair via een eigen plaatsbe
palingssysteem. Dit systeem bestaat uit vijf geplaatste masten, die radio frequenties uitzen
den. Een voertuig voorzien van een zogenaamde locator ontvangt dit signaal en deze bepaalt
met een driehoeksmeting de positie van het voertuig in de vorm van X en Y coördinaten. Deze
informatie wordt vervolgens op een centraal punt ontvangen en doorgestuurd naar onderne
ming waar het voertuig toe behoord. Deze ziet via een software applicatie op 10 meter nauw
keurig waar het betreffende voertuig zich bevindt.
Informatiebehoefte
Beide systemen stellen een onderneming in staat steeds de exacte plaats en status van de
(vracht)wagens te kennen. Opsporingsinstanties geven aan dat deze bedrijfsgegevens bruik
bare locatiegegevens kunnen opleveren, bijvoorbeeld in onderzoeken naar mensensmokkel of
de smokkel van verdovende middelen. Vragen naar locatiegegevens die deze bedrijven ge
steld worden zijn onder meer:
• met welke rusttijden, snelheid en kilometerafstand heeft een vrachtwagen een bepaalde
route afgelegd?
• Welke route heeft een vrachtwagen in het verleden afgelegd?
• Zijn afwijkingen van de geplande route traceerbaar?
• Waar bevindt zich een vrachtwagen op dit moment?
• Is het mogelijk deze vrachtwagen realtime te volgen?

2.4.2

Luchtvaartmaatschappijen

Bestanden
In de luchtvaart ontstaan locatiegegevens van passagiers over het algemeen op het moment
dat een bepaalde vlucht geboekt wordt. Het boeken van een vlucht gebeurt of direct bij een
luchtmaatschappij, of via een intermediair, bijvoorbeeld een reisbureau. De feitelijke locatie
gegevens ontstaan bij het inchecken en het daarop volgende daadwerkelijke vertrek. Voor op
sporingsinstanties zijn vragen naar historische en toekomstige vluchtgegevens van belang bij
het in kaart brengen van verplaatsingen van personen. Naast boeking -en incheckgegevens
laten sommige passagiers op een derde wijze locatiegegevens achter bij luchtvaartmaat
schappijen: luchtvaartmaatschappijen bieden mensen die regelmatig vliegen een vorm van
een klantenkaart aan. Dit klantkaartsysteem werkt als een regulier spaarsysteem, afhankelijk
van de geboekte vlucht ontvangt de houder een aantal punten, die vervolgens inwisselbaar
zijn voor vliegtickets en andere producten. Opsporing via klantenkaartgegevens in het alge
meen komt in de volgende paragraaf nader aan bod; klantenkaart gegevens die luchtvaart
maatschappijen bijhouden worden echter besproken binnen de mogelijkheden die luchtvaart
maatschappijen opsporingsinstanties bieden bij het leveren van locatiegegevens van passa
giers.
Informatiebehoefte
Vragen die opsporingsinstanties luchtvaartmaatschappijen stellen, zijn vragen als:
• Welke naam, adres en woonplaats gegevens zijn er van een bepaalde persoon bij een
luchtvaartmaatschappij bekend?
• Met welk vluchtnummer vliegt een bepaald persoon?
• Wat is het tijdstip van vertrek en eindbestemming van deze vlucht?
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Welke tussenlandingen maakt een vlucht?
Hoe ziet de passagierslijst van een bepaalde vlucht eruit?
Is de route die de koffers afleggen ook traceerbaar?
Is een persoon realtime volgbaar bij het boeken en wijzigen van vluchten?

•
•
•
•

2.5

Klantenkaarthouders

Bestanden
De uitgave van klantkaarten door ondermeer winkelketens heeft de afgelopen jaren een ex
plosieve groei gekend. De uitgave van een klantenkaart biedt een bedrijf de mogelijkheid een
gedetailleerd beeld te krijgen van het transactiegedrag van haar afnemers. Moderne datawa
rehouses combineren hiertoe met behulp van zoekopdrachten (queries) eigenschappen van
transacties en klanten. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de klantenkaarten van supermark
ten.
Onder supermarkten zijn inmiddels 8,5 miljoen klantenkaarten in omloop. Acht op de tien su
permarktbezoekers zijn in het bezit van een klantenkaart, de helft hiervan heeft er meerdere in
. Reden voor consumenten een klantenkaart te gebruiken is de mogelijkheid van het ver
1
bezit
krijgen van “exclusieve” korting. In ruil voor deze korting leest de betreffende supermarkt de
klantenkaart en registreert de gedane aankopen. Naast het bieden van korting zijn er ook
klantenkaarten in omloop die het laten lezen van de kaart bij een aankoop belonen met een
puntensysteem, waarmee later andere producten kunnen worden aangeschaft. De aankoop
van producten hoeft dan niet bij een en dezelfde winkelketen plaats vinden, maar kan bij een
groep van aangesloten winkelketens gebeuren.
Een, ietwat afwijkende vorm, van klantenkaarten, zijn de in ruime mate in omloop zijnde tankkaarten. Veel bedrijven verschaffen werknemers een lease auto en een daar aangekoppelde
tankkaart. Naast het een gemakkelijkere afrekening van de getankte brandstof, biedt de ver
strekking van een tankkaart bedrijven een zeer gedetailleerd beeld van het brandstofgebruik
van het wagenpark.
Informatiebehoefte
Hoewel opsporingsinstanties aangeven dat het nog niet in grote mate plaatsvindt, bieden de
bestanden van deze klantenkaartgegevens opsporingsinstanties de mogelijkheid locatiegege
vens te traceren. De aanschaf van een combinatie producten, het tijdstip en de gegevens van
de houder van de klantenkaart kunnen opsporingsmogelijkheden bieden. Vragen die opspo
ringsinstanties stellen aan bedrijven met een klantenkaart in omloop, zijn vragen als:
• Wie is de houder van een bepaalde klantenkaart?
• Zijn daar ook adres en woonplaats gegevens van bekend?
• Waneer en waar is de kaart gebruikt?
• Welke artikelen zijn bij de transactie aangeschaft?
• Welk bedrag was met de transactie gemoeid?
• Kan een de aankoop van een bepaalde product combinatie aan een bepaalde klantenkaart worden gekoppeld?

1

Consumentengids, oktober 2000.
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Leasemaatschappijen

Bestanden
Verplaatsingen van personen kunnen voor opsporingsinstanties interessante locatiegegevens
opleveren. In paragraaf 2.4 kwam reeds de mogelijke interesse van opsporingsinstanties aan
de orde voor informatie die vrachtwagenondernemingen en luchtvaartmaatschappijen vanuit
hun bedrijfsvoering bijhouden. Naaste deze bestanden bieden de bestanden van leasemaat
schappijen opsporingsinstanties eveneens informatie ten aanzien van verplaatsingen van per
sonen. Leasemaatschappijen zijn betrokken bij de financiering van kapitaalgoederen in de
transportsector. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de financiering van het wagenpark
van een onderneming. Ook in de scheepvaart en luchtvaart vindt financiering van transportmiddelen plaats door leasing. Hierbij valt te denken aan de financiering van een schip voor
een rederij of een vliegtuig voor een (luchtvaart)onderneming. Leasing geeft de lessee de mo
gelijkheid een korte of lange periode gebruik te maken van een bepaald transportmiddel. De
lessor (leasemaatschappij) blijft ondertussen eigenaar van het transportmiddel.
Iriformatiebehoefte
De informatie die leasemaatschappijen bijhouden over het gebruik van een bepaald trans
portmiddel kan voor opsporingsinstanties interessante locatiegegevens opleveren. Hoewel de
behoefte aan dit soort gegevens niet breed door opsporingsinstanties werd geopperd, bieden
de bestanden van leasemaatschappijen mogelijk antwoorden op vragen als:
• Onder wiens naam vliegt of vaart een bepaald vliegtuig of schip?
• Wordt het transportmiddel door de lessee zelf bestuurd of valt de bemanning onder de
lessor?
• Wie heeft zich met dit transportmiddel op een bepaald moment verplaatst?
• Wat was de bestemming?
• Zijn er tussenplaatsen aangedaan?
• Is de route bekend?
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3

LOCATIEGEGEVENS IN BEDRIJFSBESTANDEN

3.1

Inleiding

De informatiebehoefte van opsporingsinstanties naar locatiegegevens zoals deze uit de ge
sprekken tijdens de eerste stap van het onderzoek naar voren is gekomen, is de input geweest
voor het ontwikkelen van de casus die aan de verschillende bedrijven zijn voorgelegd. Doel
van de casus is een inzicht te krijgen in de mogelijkheden van bedrijven tot het verstrekken
van locatiegegevens. Centraal in elke casus staat de technische uitvoerbaarheid van de be
treffende vragen en de inzet van menskracht en kosten die de beantwoording met zich mee
brengt. De casus bevatten drie soorten vragen:
• vragen naar basisgegevens, zoals naam, adres en woonplaats van een klant of abonnee;
• vragen naar historische gegevens, zoals gegevens van transacties die in het verleden
hebben plaats gevonden;
• vragen naar toekomstige gegevens, zoals het volgen van transacties die nog moeten
plaatsvinden.
De mate waarin de casus aansluiten bij ervaringen van bedrijven zelf, is van groot belang ge
acht voor de mate waarin de casus er in slagen de technische mogelijkheden en de financiële
gevolgen in kaart te brengen. Alvorens de casus aan de bedrijven voor te leggen zijn ze daar
om eerst nog met een aantal daartoe geachte experts doorgenomen. Zo is de set van casus
van de transportsector besproken met een deskundige van rechercheonderzoek in de trans
portsector. Onder meer is hierbij gesproken over de toepassingen van GPS in verschillende
vervoerstakken. Voor iedere bedrijfssector zijn de casus ook doorgenomen op de internatio
nale mogelijkheden van het verstrekken van locatiegegevens. Dit is gedaan door de casus
voor te leggen aan twee deskundigen in internationale opsporingsmethoden. De casus voor de
telecommunicatieaanbieders zijn getoetst aan de bevindingen van enkele organisaties betrok
ken bij opsporingsmethoden in relatie tot privacybescherming.
De ontwikkelde casus zijn per bedrijfssector aan drie bedrijven voorgelegd. Door vanuit de
casus de bedrijven te benaderen is op een systematische wijze inzicht verkregen in de moge
lijkheden en de beperkingen van het verstrekken van locatiegegevens door bedrijven die van
uit de bedrijfsvoering worden bij gehouden. De selectie van deze bedrijven is gedaan op basis
van de aanbevelingen die volgden uit de gesprekken met de opsporingsinstanties en brancheorganisaties en in samenspraak met de begeleidingscommissie. Per sector zijn aan de vol

gende bedrijven cie casus voorgelegd:
•
•
•
•

banken : twee banken en het centrale samenwerkingsverband tussen de banken;
telecommunicatieaanbieders: één openbare aanbieder van vaste telefonie, twee van mo
biele telefonie en één Internet Service Providers;
transportondernemingen: één luchtvaartmaatschappij, één internationale vrachtwagenon
derneming en één aanbieder van plaatsbepalingssystemen voor vracht -en autoverkeer;
klantenkaarthouders: één supermarktketen, één gecombineerd spaarsysteem van ver
schillende winkelketens en één aanbieder van tankkaarten;
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leasemaatschappijen: twee leasemaatschappijen van grote vliegtuigen, één leasemaat
schappijen van kleinere (zaken)vliegtuigen.

•

Hoewel het aantal bevraagde bedrijven per bedrijfssector beperkt is, is in de gesprekken naar
voren gebracht dat bij gelijksoortige bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak de technische moge
lijkheden tot het verstrekken van locatiegegevens niet veel verschillen. Deze conclusie wordt
gedeeld door de verschillende brancheorganisaties.
Bijlage 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de gegeven antwoorden. Per case staat ver
meld of de betreffende vraag technisch beantwoordbaar is en wat de beantwoording aan per
soneelsinzet en kosten met zich meebrengt. Dit laatste kan men niet altijd even concreet be
antwoorden, deels omdat er in veel gevallen geen verrekening van de kosten plaatsvindt en
deels doordat de vragen niet vaak gesteld worden en er dus geen procedures voor de afhan
deling ervan bestaan. Op de vragen naar de technische mogelijkheden kan men vrijwel steeds
wel antwoord geven.

3.2

Banken

In hoofdstuk 2 bleek dat opsporingsinstanties soms behoefte hebben aan locatiegegevens die
zich bij banken bevinden. Het Wetboek van Strafvordering geeft een aantal mogelijkheden
voor de verstrekking van deze gegevens. Naast de formeel opeisbare informatie uitwisseling,
wordt sommige informatie ook vrijwillig verstrekt. In het verleden gebeurde dit meer dan dat
dat nu het geval is. Er was toen regelmatig contact tussen opsporingsinstanties en de veilig
heidsdiensten van de banken. Bij deze veiligheidsdiensten werkten veelal voormalige politie
. De
1
functionarissen die in bepaalde gevallen bereid waren informeel informatie te verstrekken
gesprekken met banken tonen een veranderde houding. Hoewel informele informatieverstrek
king nog steeds incidenteel plaatsvindt (gesteund met de Aanwijzing vrijwillige medewerking
2 (OM), verlangen banken nu bijna altijd
banken bij onderzoeken van het Openbaar Ministerie
dat een verzoek om informatie voorzien is van een bevel van de rechter commissaris.
Op 1 februari 2000 trad de Aanwijzing Optreden bij banken in het kader van Justitiële onder
zoeken van het OM in werking. Deze Aanwijzing geeft een procedure voor een snelle afdoe
ning van verzoeken in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) en een strafrechte
lijk financieel onderzoek (sfo). Daarbij regelt de Aanwijzing tevens vergoeding van de kosten
van de uitlevering van gegevens door banken. De voorgelegde casus geven het volgende
beeld van de mogelijkheden locatiegegevens te verstrekken en de daaraan verbonden in
spanning.
Basisgegevens
Vragen naar NAW-gegevens van een klant (ook vanuit een rekeningnummer) zijn voor een
bank direct en gemakkelijk te beantwoorden. De gegevens kunnen direct in de computer wor
den opgevraagd. Inclusief het in ontvangst nemen van de vragen en de afhandeling met de

1
2

E.C. Mac Gillavry, Meewerken aan strafvardering en Intemet Setvice Providers in de praktijk, (2000).
(1 april 1999).
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betreffende opsporingsinstantie vergen deze vragen een half uur werk van een reguliere me
dewerker van de afdeling Veiligheid van een bank.
Verleden
Bij vragen naar het gebruik van bankkaarten in het verleden, is het van belang het onder
scheid te maken tussen debit cards, credit cards en Chipknips.
Debit card
De historische gegevens van het gebruik van een debit card komen overeen met de gegevens
die op een rekeningafschrift staan vermeld: datum van gebruik, tijdstip, transactiebedrag en
locatie. De locatiegegevens verschillen bij gebruik van een GEA of een BEA. Van een geld
automaat wordt het terminalnummer en de locatie meegegeven; van een GEA transactie is het
terminalnummer en de naam van de winkel bekend. Betreft het een winkelketen dan wordt het
filiaal nummer weergegeven. Ook het gebruik in het buitenland levert deze gegevens. Trans
acties tot zes weken geleden zijn direct op scherm inzichtelijk. Het beantwoorden van de
schriftelijke aanvraag (telefonisch wordt niet geaccepteerd) naar locatiegegevens betekent dan
het afdrukken van de schermgegevens en deze versturen. Samen met het vastieggen van de
handeling vraagt dit ongeveer een half uur werk. Gegevens van transacties die langer geleden
plaats vonden (tot dertig jaar) worden op een centrale plek op tapes opgeslagen. Afhankelijk
van de vraag varieert de levertijd van deze gegevens van enkele weken tot meerdere maan
den. Het betreft handmatig werk: van iedere tape moet bekeken worden of de betreffende re
keningnummer er op voorkomt. Voor deze inzet bestaat een standaardvergoeding: de eerste
20 kopieën zijn gratis, de daarop volgende kosten f 7,50 per stuk. De banken beschrijven de
ze vergoeding als verre van kostendekkend.
Het zoeken vanuit de locatie waar een debit card gebruikt is, gebeurt door het uitlezen van de
logrol van de betreffende BEA of GEA terminal. De logrol bevat als een soort kassabon de
gegevens van de transacties die hebben plaats gevonden. Vragen naar BEA transacties wor
den aan het centraal orgaan gesteld. Het systeem is niet direct op terminal nummer bevraag
baar, de logrol zelf bevat de informatie welk rekening nummer op het gevraagde tijdstip een
transactie verricht. Betreft het een vraag naar een bepaalde SEA transactie op een bepaalde
locatie (een opsporingsambtenaar ziet bijvoorbeeld een verdachte om 14.03 pinnen op de
Grote Markt van Groningen), dan bekijkt de bank de log gegevens. De grote banken bank le
veren vervolgens alleen de gevraagde gegevens indien het een klant van de bank betreft. Is er
sprake van een zogenaamd gastgebruik, dan zal de bank vanwege privacyregels de gegevens
niet verstrekken. Gastgebruik vormt gemiddeld ongeveer de helft van het aantal BEA transac
ties.
Credit card en Chipknip
Het gebruik van een credit card in het verleden is tot zeven jaar geleden opvraagbaar. In 95%
van de gevallen is dan naast tijdstip en datum ook de locatie van gebruik bekend.
Van een chipknip zijn de laatste vijf transacties uitleesbaar. Deze informatie bevat echter niet
de terminalnummers waar de chipknip gebruikt is. Wel is het mogelijk de gebruikte terminal
zelf uit te lezen en zo het rekeningnummer van de chipknip te traceren.
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Toekomst
Het gebruik van een debit card en een credit card is direct voigbaar. Door een ingreep in res
pectievelijk het systeem van de bank of het centrale orgaan, wordt de informatie van het ge
bruik direct doorgestuurd. Ook de locatiegegevens worden hierbij direct meegestuurd. Mede
werkers kunnen zo 24 uur per dag real time het gebruik van de kaart volgen, ook van gebruik
in het buitenland. De informatie kan echter niet direct naar de opsporingsinstantie door worden
gestuurd; het volgen van de kaart gebeurt bij de bank of het centrale orgaan zelf. De kosten
van de technische ingreep zijn beperkt, maar het tarief voor de persoon die de transacties op
scherm volgt bedraagt ongeveer f 200.- per uur.

3.3

Telecommunicatieaanbieders

In 1998 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Belangrijke consequenties
heeft met name het eerste lid van artikel 13.1:
“aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunica
tiediensten stellen hun telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten uit
sluitend beschikbaar aan gebruikers indien deze aftapbaar zijn.”
De nieuwe Telecommunicatiewet verplicht hiermee beheerders van communicatienetwerken
en -diensten tot het aftapbaar maken van hun apparatuur en verbindingen. De kosten van de
technische voorzieningen die nodig zijn om de systemen aftapbaar te maken komen voor re
kening van de telecommunicatieaanbieders. De onvrede die dit onder de aanbieders heeft op
geleverd komt nader aan de orde in de subparagrafen, waar per onderscheidden groep tele
communicatieaanbieders de resultaten van de casus besproken worden.

3.3.1

Vaste openbare telefonieaanbieders

De geïnterviewde aanbieder van vaste openbare telefonie ziet als medeoorzaak van de nade
lige invulling van de nieuwe wet de rol die leveranciers van technische infrastructuur hebben
gespeeld. Bij het vaststellen van de technische mogelijkheden door de overheid zouden deze
leveranciers zeer ruime mogelijkheden hebben voorgespiegeld. Telecom municatieaanbieders
zien de kosten door de nieuwe wet aanzienlijk toe nemen.
De informatie die aanbieders van vaste openbare telefonie opsporingsinstanties kunnen leve
ren en de verrekening van de daarvoor gemaakte kosten, is in detail in de nieuwe Telecom
municatiewet (en bijlagen) opgenomen. De vragen specifiek gericht op het verstrekken van
locatiegegevens leverde het volgende beeld van de technische mogelijkheden en de daaraan
verbonden inzet van personeel op.

Locatiegegevens in bedrijfsbestanden

19

Basisgegevens
De vragen naar basisgegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn 24 uur
per dag direct opvraagbaar bij de daarvoor opgerichte afdeling waar een team van 20 perso
nen voor deze en andere vragen beschikbaar is. Vragen naar basis gegevens hier meestal per
fax binnen, waarna beantwoording plaatsvindt in de vorm van het terug faxen van de schermgegevens. Het vérstrekken van de gegevens een geheimnummer vereist technisch geen gro
tere inzet.
Verleden
Gegevens over het belgedrag in het verleden zijn tot twee keer twee nota periodes (8 maan
den) opvraagbaar. Na deze periode worden de banden waar deze gegevens op worden bijge
houden automatisch overschreven. Als vuistregel geldt dat alles wordt bijgehouden wat nood
zakelijk is voor het in rekening brengen van de telefoonkosten van een abonnee.
Zo is dus in het verleden opvraagbaar welke gesprekken een abonnee heeft gevoerd, op welk
tijdstip deze werden gevoerd, hoe lang deze duurden en met wie ze spraken. Voor dit laatste
geldt in het geval de abonnee zelf belde (zogenaamde A-gegevens). Ook voor de gesprekken
die met het buitenland zijn aangegaan zijn deze gegevens beschikbaar. De bestanden zijn
direct bevraagbaar, de inzet voor het beantwoorden van dit soort vragen is dus beperkt.
Informatie op de vraag door wie een abonnee in het verleden werd gebeld (B-gegevens), is
beperkt leverbaar. Niet alle centrales zijn er toe in staat. Het traceren van deze informatie in
een centrale die er technisch toe in staat is kost veel tijd. Het vergt de inzet van twee a drie
personen gedurende enkele dagen. Betreft het gesprekken die vanuit het buitenland gevoerd
zijn met de betreffende abonnee, dan is het bovendien de vraag of de buitenlandse operator
deze informatie meestuurt. Meestal is dit niet het geval, de operator daar heeft voor het bere
kenen van de kosten geen belang bij het meesturen van het nummer waar het gesprek van
daan komt.
Toekomst
Het tappen van een vaste lijn vergt (in tegenstelling tot mobiele telefonie) een fysieke hande
ling. De verbinding moet fysiek in de verschillende centrales worden aangelegd, op een dus
danige manier dat dit niet voor reguliere monteurs zichtbaar is. Na afloop van de tapperiode
moet de verbinding fysiek verwijderd worden.
Bij een tap op een vaste lijn komt als eerste de spraak in de tapkamer binnen. Met enige ver
traging volgt de data van het gesprek. Zichtbaar wordt wie met wie spreekt (A en B gegevens,
waarbij voor gesprekken met het buitenland wederom geldt dat van de gesprekken vanuit Ne
derland naar het buitenland het gekozen nummer wordt weergegeven en de nummerweergave
van gesprekken komend uit het buitenland afhangt van de betreffende operator), het begin en
het eind tijdstip van het gesprek, de duur van het gesprek en of het gesprek analoog of via een
ISDN aansluiting plaats vindt.
Het aanleggen van een tap op een vaste lijn kost relatief veel tijd. Ook de inzet van monteurs
vergt een speciale screening. Vroeger was er sprake van een vaste vergoeding per lijnafstand.
Momenteel is er sprake van een vast bedrag per geplaatste tap.
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Mobiele openbare telefonieaanbieders

Basisgegevens als naam, adres, woonplaats, maar ook IMSI en 1MEI nummer van een per
soon zijn zonder probleem leverbaar voor een aanbieder van mobiele openbare telefonie, mits
het een naam (of telefoonnummer) van een abonnee betreft. Van een pre-paid kaarthouder
zijn geen NAW gegevens bekend, wel de IMSI en 1MEI nummers. Het beantwoorden van vra
gen naar deze gegevens verloopt relatief eenvoudig door het bevragen van de mainframe. De
aanbieder plaatst dan een zoekopdracht in de centrale computer.
Verleden
De gegevens van gesprekken die met een GSM zijn gevoerd, worden door de aanbieder vijf
tot zes maanden vast gehouden. Van deze gesprekken zijn naast de gegevens die gebruikt
worden voor het opmaken van de rekening (tijdstip van het gesprek, duur, datum, IMSI, 1MEI)
ook de paalgegevens beschikbaar. Van een gevoerd gesprek in het verleden is daarmee
zichtbaar welke basisstations werden aangestuurd. Voor alle duidelijkheid wordt hier opge
merkt dat van GSM toestellen die uitstaan geen locaties kunnen worden bepaald. Van toe
stellen die op stand by staan, is tot drie uur geleden zichtbaar in welke regio deze zich bevindt.
Plaatsbepaling met behulp van een GSM toestel (langer dan drie uur geleden) kan dus alleen
aan de hand van gesprekken die met het toestel hebben plaatsgevonden.
In tegenstelling tot vaste telefonie geldt dat de nummers door wie een toestel gebeld wordt ook
altijd zichtbaar zijn. Deze gegevens worden door de mobiele aanbieder standaard bijgehouden
voor de verrekening van de kosten van gesprekken die in het buitenland worden ontvangen.
De inzet die het vergt historische belgegevens te overleggen varieert. Vragen vanuit een
nummer of een naam zijn eenvoudig te beantwoorden. Zoeken naar het belgedrag vanuit een
bepaalde locatie is veel moeilijker: de vraag “wie belde er gisteren rond twee uur voor het sta
tion van Hilversum” betekent dat verschillende cellen doorzocht moeten worden. Dit betekent
dat de gehele main frame doorzocht moet worden. Technisch kan dit, wanneer alle processen
stil worden gegooid, binnen tien minuten. In de praktijk zal het echter wel een paar dagen du
ren voordat duidelijk is wie precies voor het station Hilversum gebeld heeft.
Toekomst
Vanuit een mobiel telefoonnummer, of een IMSI, 1MEI of SlMkaartnummer, is het mogelijk een
tap te plaatsen op een GSM toestel. Ook buitenlandse GSM toestellen in Nederland vallen
hieronder. In de tapkamer komt naast de spraak de gegevens binnen wie met wie belt (A en B
gegevens), IMSI en 1MEI nummers, tijdstip en duur van het gesprek en is het basisstation
zichtbaar. Het aftappen van een GSM toestel wordt softwarematig aangestuurd. De opzet van
een tap op een GSM toestel vergt daarmee ongeveer een half uur.

3.3.3

Internet Service Providers

Ook onder de Internet Service Providers leeft onvrede met de nieuwe Telecommunicatiewet.
Hoewel de ISP’s tot 15 april 2001 uitstel hebben gekregen om hun systemen aan de eisen van
de nieuwe wet te laten voldoen, verwacht de geïnterviewde provider grote technische proble
men bij het tappen van een abonnee binnen de gehele stroom van informatie. De technologi
sche ontwikkelingen zijn dusdanig snel dat het mogelijk is dat de voor het aftappen van de
systemen van providers ontwikkelde “zwarte doos” niet alle informatie aankan.
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Basis
Klantgegevens als naam, adres, woonplaats zijn voor een provider leverbaar. Hierbij moet wel
worden aangetekend dat de NAW bestanden van Free Internet providers verre van betrouw
baar zijn: deze providers sturen geen rekeningen en controleren dus ook geen opgegeven
adressen. Het makkelijkst laten de bestanden van een ISP’er zich vanuit de toegekende login
name (user name) bevragen. Deze naam is met zekerheid uniek en geeft bovendien direct
aan van welke provider de betreffende persoon abonnee is.
Verleden
De datum, het tijdstip van inloggen en uitloggen en het toegekende IP nummer wordt door een
ISP’er drie maanden vastgehouden. Voor opsporing van locatiegegevens is hierbij vooral het
nummer waarmee wordt ingebeld van belang (calling line identity). Dit inbelnummer wordt
eveneens, mits de weergave niet is uitgeschakeld, drie maanden bewaard. Een vraag naar
deze gegevens vindt plaats door een search in de radius server. De systeem beheerder schrijft
hiertoe een scriptje en laat deze drie keer lopen.
De sites clie een abonnee in het verleden heeft bezocht, zijn voor een ISP’er niet zichtbaar.
De proxy server stript van alle IP nummers het laatste cijfer, zodat het geheel een anonieme
informatiestroom betreft. De adressen waar mail naar toegestuurd is en waar mail van ontvan
gen is, zijn daarentegen tot maximaal zes dagen zichtbaar bij de provider. Dit vraagt van de
systeembeheerder wel drie a vier uur graven in de logfiles, waarbij succes niet verzekerd is.
Niet altijd wordt bij het versturen van e-mails het adres van de afzender meegestuurd.
Toekomst
Zoals reeds aangegeven verwachten ISP’ers technische problemen bij het tappen van het surf
en e-mail gedrag van een abonnee. Er is nog nauwelijks ervaring opgedaan met het plaatsen
van een dergelijke tap. Alleen het doorschakelen van het e-mail verkeer is minder problema
tisch. Er kan op vaste tijdstippen een kopie van de abonnees mailbox worden doorgestuurd, of
iedere e-mail dat binnenkomt of verzonden wordt kan automatisch worden doorgestuurd. Bij
het laatste is het van groot belang dat de mailbox van de ontvangende opsporingsinstantie niet
vol is, zoals in het verleden wel eens gebeurt is. In dat geval “bounced de e-mail en ontvangt
de abonnee zijn verstuurde (of ontvangen) e-mail terug van een adres waar de abonnee het
nooit naar verstuurd heeft (de opsporingsinstantie).
“

3.4

Transportondernemingen

3.4.1

Vrachtwagenonderneming

Vrachtwagens zijn voorzien van een tachograaf, die van een rit de rusttijden, de snelheden en
de kilometerstanden vastlegt. De vrachtwagenonderneming koppelt aan deze gegevens de
naam van de betreffende chauffeur. De tachograaf is ingevoerd ter controle van de naleving
van de Rijtijdenwet. Naast het vaststellen van de gereden uren, kunnen specialisten echter
met de tachograafgegevens zeer gedetailleerd het verloop van een bepaalde rit bepalen.
Daarbij wordt ondermeer gekeken naar zaken als het schakel —en remgedrag. De rit die een
chauffeur met een vrachtwagen aflegt is hiermee voor opsporingsinstanties achteraf goed in
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kaart te brengen. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat tijdens de rit de tachograaf in werking
is geweest.
Internationaal opererende vrachtwagenwagen ondernemingen ondersteunen de logistieke
planning steeds meer met GPS systemen. De vrachtwagens zijn dan naast zend -en ont
vangst apparatuur en een display, voorzien een GPS unit (IMMERSAT). Bij de geïnterviewde
transportonderneming gebruiken de chauffeurs de GPS unit niet zozeer om continue de route
te kunnen bepalen op de kaart. De vrachtwagen onderneming maakt vooral gebruik van het
eventueel kunnen bepalen van de locatie van de vrachtwagen. Op het moment dat de chauf
feur communiceert wordt via de GPS unit de locatie meegegeven. Het hoofdkantoor ziet dan
waar de wagen zich bevindt. Pas in geval van afwijkende gedragingen wordt de locatie direct
gevolgd. GPS gegevens worden bij de onderneming vier dagen vast gehouden. Het opvragen
van posities waar vrachtwagens zich thans bevinden of tot vier dagen bevonden is relatief
eenvoudig. Het systeem bij de onderneming is direct bevraagbaar. Vrachtwagens zijn hiermee
direct te volgen. Er is echter niet sprake van zuiver real time volgen, omdat de positie bepaling
van de vrachtwagen ten hoogste iedere minuut kan plaats vinden. Een vrachtwagenonderne
ming maakt zelf geen gebruik van deze bijna continue plaatsbepaling, omdat hier per keer
kosten aan zijn verbonden.
Een ander plaatsbepalingssysteem dat door vrachtwagenondernemingen, maar ook door
(luxe) personenauto’s gebruikt wordt is Datatrak. Zoals eerder omschreven biedt Datatrek met
behulp van radiofrequenties ondernemingen de mogelijkheid een continue zicht te hebben
waar de wagens van een bedrijf zich op de weg bevinden. Zo is een bekende toepassing die
in het geldvervoer. Ook met Datatrak is niet zuiver realtime de positie van een voertuig te vol
gen, maar met een plaatsbepaling om de dertien seconden wordt dit dicht benaderd. Van een
voertuig voorzien van Datatrak is continue zichtbaar waar het zich bevindt, de richting waar
heen het zich begeeft en met welke snelheid dit gebeurt. Hiertoe worden de signalen van de
voertuigen op een centraal punt ontvangen en vervolgens naar de klanten verzonden. Deze
gegevens worden op dit centrale punten tevens voor een paar jaar opgeslagen. Het is geen
enkele probleem om deze gegevens aan opsporingsinstanties te verschaffen. Vragen naar
locaties en routes van een bepaald voertuig zijn binnen tien minuten leverbaar. De personele
inzet die hiervoor nodig is blijft beperkt. De gegevens zijn ook eventueel direct door te sturen
naar opsporingsinstanties, zodat deze zelf de positie van het gezochte voertuig kunnen vol
gen.

3.4.2

Luchtvaartmaatschappijen

De geïnterviewde luchtvaartmaatschappij geeft te kennen zeer terughoudend te zijn met het
verstrekken van vluchtgegevens gekoppeld aan personen. Het doel van de luchtvaartmaat
schappij wordt omschreven als het op commerciële basis mensen vervoeren. Wanneer een
klant zijn vluchten cash met zwart geld betaalt dan vervoert de luchtvaartmaatschappij deze
persoon graag. Gesteld wordt dat het niet aan de luchtvaartmaatschappij is informatie te ver
schaffen over het doen en laten van een persoon, dus ook niet over de vluchtgegevens. Na
tuurlijk, in het geval van ernstige zaken zegt de luchtvaartmaatschappij haar verplichtingen te
kennen, maar in de overige gevallen hecht zij sterk aan het imago van een, op alle punten,
betrouwbare luchtvaartmaatschappij
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De afdeling Veiligheid van de luchtvaartmaatschappij benadrukt verder het belang van de re
latie met de betreffende opsporingsinstantie bij het leveren van locatiegegevens. Met enkele
opsporingsinstanties is sprake van een lange en duurzame relatie. Voor de luchtvaartmaat
schappij is dit van groter belang een verzoek voorzien van een bevel van de rechter commis
saris. Uiteraard geeft de luchtvaartmaatschappij aan dat ze in dit geval aan het verzoek zal
moeten voldoen, maar de kanttekening wordt geplaatst dat dit met een minder groot enthousi
asme zal gebeuren dan wanneer het verzoek informeel via een bevriende relatie binnenkomt.
Vluchtgegevens zijn traceerbaar in de systemen waarin ze logistiek worden behandeld. Gege
vens worden eerst opgenomen in het boekings -en reserveringsysteem, vervolgens in de ope
rationele systemen, de incheck bestanden en tenslotte in de tank -en onderhoudsystemen. 48
uur voor vertrek worden de gegevens van het boekingsbestand naar het operationele bestand
gestuurd. Deze systemen worden door alle luchtvaartmaatschappijen gebruikt en zijn onge
veer 25 jaar geleden door British Airways ontwikkeld. De enige manier om hierin te zoeken is
vanuit de combinatie van een naam, vluchtnummer, opstapplaats en datum. Alleen het vluchtnummer is niet genoeg, een vluchtnummer is namelijk geen uniek nummer; elke week vliegt er
een toestel met hetzelfde vluchtnummer naar New York.
Tot twee dagen terug kunnen van vluchten die hebben plaats gevonden de gegevens direct op
het scherm bij de centrale afdeling security bekeken worden. Vanuit een naam, vluchtnummer,
opstapplaats en datum zijn dan de volgende gegevens leverbaar:
• Naam en voorletters zoals bij boeking opgegeven;
• Indien rechtstreeks bij een luchtvaartmaatschappij geboekt is dan zijn alle segmenten van
de vlucht zichtbaar, van de vlucht Bombay- Great Fails (VS) dan is het hele traject zicht
baar: Bombay Delhi (Air India), Delhi- Amsterdam (KLM), Amsterdam New York, New
York Chicago (NW), Chicago Great FalIs (NW);
• Is de vlucht via een reisbureau geboekt, dan is alleen het segment vooraf en het segment
direct volgend op de betreffende vlucht zichtbaar;
• Ook de incheck gegevens zichtbaar:
koffernummers op de tags;
exacte tijdstip van inchecken;
toegewezen stoelnummer;
(non) vegetarisch.
—

—

—

—

-

-

-

-

Een accountmanager behandelt de vragen van opsporingsinstanties naar vluchtgegevens. De
gegevens van vluchten tot twee dagen geleden kunnen binnen tien minuten zichtbaar zijn en
vervolgens uitgeprint worden. De gegevens van eerdere vluchten (tot zes maanden) worden
op computer tapes opgeslagen. De afdeling Veiligheid kan een zoekopdracht naar de gege
vens opgeslagen op deze tapes (“perchen van de records”) direct in het bestand plaatsen. Het
beantwoorden van vragen naar deze gegevens kost een nacht, de bevraging moet in de off
line uren plaats te vinden.
Het systeem is niet op bestemming bevraagbaar. De vraag of een bepaald persoon op een
bepaalde dag naar Miami is gevlogen is dus vanuit de reguliere systemen niet beantwoord
baar. Het bestand dat hier nog een oplossing kan bieden is het bestand dat de vluchtgegevens
van de deelnemers aan het frequent flyer programma bijhoudt. Dit is het enige bestand dat
vanuit persoon of bestemming bevraagbaar is. Ook de aankopen die op de luchthaven gedaan
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zijn, zijn met dit bestand te zien. Van belang is hierbij op te merken is dat de gegevens pas
ontstaan nadat de vlucht heeft plaats gevonden. Voor een opsporingsinstantie is het vanuit dit
systeem dus niet mogelijk ruim van te voren te kunnen zien dat iemand gaat vliegen.

3.5

Klantenkaarthouders

Binnen de groep klantenkaarthouders is een onderscheid gemaakt naar drie vormen van
klantenkaarten:
• Klantenkaarten uitgegeven door supermarkten. Houders hiervan ontvangen korting op
producten. In ruil hiervoor legt de supermarkt per kaart de aankopen vast. De supermarkt
verzoekt de kaarthouder ook zijn NAW gegevens te verstrekken. De kaarthouder is vrij
hier al dan niet aan te voldoen.
• Spaarkaarten: het bedrijf dat in het onderzoek betrokken is geeft namens een groep van
onder meer banken, winkelketen en tankstations een spaarkaart uit waarbij houders over
hun aankopen bij de aangesloten bedrijven punten ontvangen. Deze punten kunnen later
verruild worden voor producten en kortingen. Het voor het onderzoek geselecteerde bedrijf
coördineert namens de genoemde groep van bedrijven het spaarsysteem. Naast het uit
geven van de spaarkaarten valt hier als taak onder bijhouden van de puntenoverzichten.
• Tankkaarten: bedrijven voorzien werknemers van een tankkaart om naast een gemakkelij
kere verrekening van de getankte brandstof een beter zicht te krijgen op het brandstof ge
bruik van het wagenpark. De geïnterviewde verstrekker van tankkaarten biedt bedrijven
per kenteken een individuele tankkaart. Met behulp van het kenteken brengen ze de kos
ten van het tanken bij het deelnemende bedrijf in rekening gebracht en maken daarmee
een is analyse mogelijk van de tankgegevens van de betreffende auto.
In het vervolg van deze paragraaf worden de resultaten van de gesprekken met deze bedrij
ven weergegeven.

3.5.1

Supermarkten

De supermarktketen kan de naam, adres en woonplaats gegevens van een klantkaarthouder
direct inzien, mits de betreffende persoon deze gegevens bij aanvraag van de kaart heeft op
gegeven. Het beantwoorden van vragen naar locatiegegevens voor spaartkaarthouders is
technisch geen probleem, maar de informatie is vaak alleen op huishoud niveau aanwezig
(meerdere spaarders gebruiken een rekeningnummer). Opgemerkt wordt dat de bevraging
meestal plaats vindt vanuit een gevonden kaart. De NAW gegevens zijn ook vanuit het reke
ningnummer van de gevonden kaart leverbaar. Bij de supermarktketen kunnen medewerkers
van de afdeling Dienstverlening hiertoe direct op het systeem inloggen. Opsporingsinstanties
kunnen dit soort vragen 24 uur per dag stellen. De inzet die het een werknemer vergt bedraagt
ongeveer 15 minuten. Dit soort vragen worden ook veel vanuit de bedrijfsvoering zelf gesteld
(bijvoorbeeld in het geval van verloren kaarten), de beantwoording kan dus vrij eenvoudig
verlopen.
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Binnen de supermarktketen wordt op een centrale plek het gebruik van de kiantenkaarten bij
gehouden. Per transactie waarbij de klantenkaart gebruikt is, zijn de volgende gegevens zicht
baar:
• de locatie van de transactie (het filiaal);
• het tijdstip;
• het kassanummer,
• het transactie bedrag;
• de aangeschafte artikelen.
Voor de systeembeheerder is een historisch verzicht van deze gegevens binnen twee uur uit
het systeem te halen. Ook is het mogelijk dit systeem op een specifieke locatie of een speci
fiek product te bevragen.
Als locatie geldt dan het betreffende filiaal en de kassa waarbij afgerekend is. De kassagege
vens kunnen een rol spelen indien de informatie over de betalingswijze van belang is. Deze
gegevens worden niet in het kiantenkaartbestand bijgehouden. De supermarktketen mag deze
bestanden zelf ook niet koppelen. Een opsporingsinstantie zal voor deze koppeling een bevel
van de rechter-commissaris moeten hebben.
Naast een zoekopdracht vanuit een bepaalde locatie, is het eveneens mogelijk een zoekop
dracht te plaatsen naar de locatie waar een bepaalde combinatie van producten is gekocht. De
inzet die noodzakelijk is voor het opspeuren van deze gegevens verschilt. Indien de zoekop
dracht een bepaalde regio betreft kan binnen twee uur antwoord gegeven worden. Betreft het
echter een landelijke zoekopdracht dan moet het hele systeem beschikbaar zijn. Dit gebeurt
daarom ‘s nachts. Vier of vijf andere projecten worden dan een nacht stopgezet. Hier zijn flinke
kosten aan verbonden. Verrekening met de opsporingsinstantie vindt niet plaats. Benadrukt
moet hierbij wel worden dat dit soort zoekopdrachten zeer zelden plaatsvinden. Het zijn alleen
zware delicten waarbij dit soort vragen gesteld worden. Een voorbeeld hiervan is een ontvoe
ringszaak.
Het direct volgen van het gebruik van een klantenkaart door een opsporingsinstantie slechts
beperkt mogelijk. De supermarkten geven aan het einde van de dag de gegevens van de
klantenkaarten door. De verwerking vindt dan die nacht plaats. Er zit hiermee dus altijd een
dag vertraging tussen het gebruik en de verwerking hiervan in het systeem.

3.5.2

Spaarkaarten

Het beantwoorden van vragen naar NAW gegevens is voor het bedrijf dat de spaarkaarten
uitgeeft technisch geen probleem, maar de kanttekening wordt geplaatst dat deze informatie
vaak alleen op huishoudniveau aanwezig is (meerdere spaarders gebruiken één rekening
nummer). Opgemerkt wordt dat de bevraging meestal plaats vindt vanuit een gevonden kaart.
De NAW-gegevens zijn dan ook vanuit het nummer van de kaart leverbaar. Het beantwoorden
van deze vragen vraagt iets meer handeling’en dan bij de supermarkten. De gegevens van de
kaarthouders (en de spaaroverzichten) worden hier extern, door de leverancier van de softwa
resystemen bijgehouden. De uitgever kan deze systemen wel inzien, maar voor het uitprinten
zijn bepaalde codes noodzakelijk. Nadat de aanvraag van de opsporingsinstantie juridisch is
getoetst wordt deze externe organisatie gevraagd de gegevens uit te printen. De uitgever van
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spaarkaarten stuurt deze gegevens dan weer door. In totaal vragen deze verzoeken een uur
werk. Kosten worden niet doorberekend, bevraging vindt slechts sporadisch plaats.
Van transacties in het verleden is alleen zichtbaar hoeveel punten een spaarkaarthouder bij
welk bedrijf (op keten niveau, niet per filiaal) in een bepaalde week gespaard heeft. Deze ge
gevens over de opbouw van het saldo worden zijn tot twee jaar geleden inzichtelijk. Medewer
kers van de afdeling klantenservice kunnen het saldo overzicht direct op scherm inzien. De
inzet blijft daarmee beperkt tot vijf minuten. De tijd van het uitprinten (extern) en de overige
afhandeling komt daar nog bij.
Wanneer het echter grote bestanden betreft kan de afdeling klanten service het niet meer op
scherm inzien en moet er een opdracht bij de externe softwareleverancier geplaatst worden.
Deze heeft ongeveer één tot anderhalf uur nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden.
Het direct volgen van het gebruik van een bepaalde spaarkaart is niet mogelijk. Waar in het
geval van de supermarkten het gebruik van klantenkaarten iedere nacht wordt verwerkt, vindt
dit bij de uitgever van spaarkaarten pas na dagen plaats. Het bedrijf verwerkt de spaargege
vens pas wanneer een deelnemende winkel het overzicht van het gebruik van de pas heeft
ingestuurd. Het uitlezen van deze zogenaamde batchgegevens gebeurt dan nachts. Het is dus
niet zo dat op het moment dat iemand de spaarkaart gebruikt dit direct in het spaarsaldo ver
werkt wordt.

3.5.3

Tankkaarten

Een bedrijf dat tankkaarten verschaft voor het gebruik van het wagenpark van een onderne
ming, stelt hiermee de houders van de tankkaarten het gebruik van brandstof bij alle tankstati
ons in Nederland ter beschikking. De verschaffer van de tankkaart verrekent de getankte
brandstof eerst direct met het tankstation en later met het betreffende bedrijf. De tankkaart
staat op het kenteken van de bedrijfsauto. Indien de auto op naam van de rijder staat is deze
bij de tankkaart verschaffer bekend.
Op het moment dat iemand het getankte bedrag met behulp van een tankkaart, wordt deze ter
verificatie “gelezen”. Op het moment dat de gegevens getoetst zijn aan een zwarte lijst, wordt
bij goedkeuring gevraagd de kilometerstand in te toetsen. Vervolgens vindt betaling plaats. De
volgende gegevens komen vanuit de terminal van het tankstation bij de tankkaart verschaffer
binnen:
• Opgegeven kilometerstand;
• Pasnummer van de tankkaart;
• Getankt aantal liters;
• Soort van brandstof;
• BTW bedrag;
• De locatie en het tijdstip.
De locatie komt binnen in de vorm van een code, uniek voor ieder tankstation. De bedrijfsbe
standen van de tankkaartverschaffer zijn bevraagbaar vanuit een kenteken. Hoewel de namen
van de houders bekend zijn, kan hier niet gericht op gevraagd worden. Het bedrijf heeft geen
contact met deze individuele personen en houdt alle gegevens bij vanuit de kentekens.
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Gegevens over het gebruik van de tankkaart in het verleden zijn direct, binnen één minuut op
vraagbaar. Alle hierboven genoemde gegevens zijn dan voor opsporingsinstanties te zien. Dit
is mogelijk tot ongeveer vijf jaar geleden. Het bestand is vanuit al de genoemde gegevens be
vraagbaar. Als zoeksleutel kan dus naast een kenteken ook een locatie fungeren.
Het gebruik van een tankkaart is niet realtime te volgen. De terminals van de verschillende
tankstations worden ‘s nachts uitgelezen. Er is dus altijd sprake van een dag vertraging. Bij het
uitlezen is het geen probleem vanuit een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld een bepaald kente
ken) de opsporingsinstantie direct het gebruik van de betreffende kaart te melden. De kosten
hier aan verbonden zijn gering, het systeem laat zich gemakkelijk bevragen.

3.6

Leasemaatschappijen

Leasing als financieringsbron kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease.
Bij financial lease heeft de lessor (de leasemaatschappij) het kapitaalgoed voor de economi
sche duur van het goed verhuurd aan de lessee. In het geval van operational lease is slechts
sprake van een beperkte duur, in ieder geval duidelijk korter dan de economische levensduur,
van de looptijd van het leasecontract.
In beide gevallen blijft de leasemaatschappij als investeerder eigenaar van het transportmid
del. De mogelijkheden die de bestanden van leasemaatschappijen bieden voor de opsporing
van locatiegegevens, worden besproken voor leasemaatschappijen van vliegtuigen en vervol
gens voor die van schepen. Het aanbod van locatiegegeveris waar auto-leasemaatschappijen
over beschikken is eerder in sub paragraaf 3.6.3 (tankkaarten) aan de orde gekomen.

3.6.1

Vliegtuigen

Naast het onderscheid in financial en operational lease, kent het leasen van een vliegtuig ook
een verschil in het met of zonder bemanning leasen van een vliegtuig. Een lease waarbij de
bemanning eveneens wordt geleverd wordt een wet lease genoemd, een lease van slechts het
vliegtuig een dty lease.
Leasemaatschappijen die grote toestellen (tussen de 90 en 400 stoelen) leasen maken veelal
onderdeel uit van een grote financiële instelling. De enorme kosten en risico’s die het bezit van
een vloot toestellen met zich meebrengt maakt dat in het algemeen alleen deze instellingen
dergelijke toestellen aan anderen beschikbaar kunnen stellen. Luchtvaartmaatschappijen die
gebruik de toestellen leasen, leasen deze dry: er wordt met de eigen bemanning mee gevlo
gen. Van het gebruik van het toestel krijgt de leasemaatschappij iedere maand een overzicht.
Dit overzicht bevat het aantal gevlogen uren en cycles (combinatie van een start en een lan
ding) van het vliegtuig zelf, de motor en de straalmotor. De bestemmingen die de toestellen
aandoen worden door de leasemaatschappij niet bijgehouden. Het is slechts het gebruik en
daarmee de slijtage dat voor leasemaatschappijen van grote toestellen van belang is bij te
houden.
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Het wet leasen van grote toestellen gebeurt wel tussen Iuchtvaartmaatschappen onderling.
Luchtvaartmaatschappijen leasen dan vliegtuigen van elkaar voor een bepaalde periode inclu
sief de bemanning. Een voorbeeld hiervan zijn maatschappijen die vooral seizoensgebonden
operen. Een Nederlandse luchtvaartonderneming die hier in het zomerseizoen opereert, least
in het winterseizoen zijn vliegtuigen inclusief bemanning aan maatschappijen op het Zuidelijk
Halfrond die daar gedurende het zomerseizoen opereren. Ook hier geldt echter dat de maat
schappijen in de rol van lessor alleen het gebruik bijhouden en niet de bestemmingen. Loca
tiegegevens ontstaan bij zowel het dry als wet leasen van grote toestellen dus bij de partij die

de vliegtuigen least en niet bij de leasemaatschappij zelf.
Naast leasing van grote toestellen vindt leasing plaats in het segment van zakenvliegtuigen.
Deze (straal)vliegtuigen worden over het algemeen met bemanning geleast. Leasecontracten
van zakenvliegtuigen variëren van afspraken waarbij een partij gedurende een langlopende
periode over een straalvliegtuig (inclusief bemanning) kan beschikken tot het huren van een
propellervliegtuig (inclusief piloot) voor een eenmalige vlucht binnen Nederland.
Van al deze vluchten houdt de betreffende leasemaatschappij een logboek bij. Dit logboek
bevat het tijdstip en de datum van de vlucht, het vertrekpunt, eventuele tussenlandingen, de
bestemming en de rusttijden van de bemanning. Ook houdt de leasemaatschappij passagierlijsten bij. Deze passagierlijsten zijn tot één jaar geleden opvraagbaar. Om zeker te weten of
iemand op een bepaald tijdstip zich aan boord van een geleast zakenvliegtuig bevond, is het
echter noodzakelijk de passagierlijst te vergelijken met de ticketgegevens. Iedere passagier
vliegt op een eigen ticket. Dit ticket bevat onder meer de naam die vergeleken is met het ge
toonde paspoort. Samen leveren deze gegevens het vluchtnummer, de datum en de bestem
ming van de passagier. Indien het ticketnummer bekend is kan er automatisch in systeem op
worden gezocht. Een vraag van een opsporingsinstantie vanuit slechts een naam kost veel
tijd, de papieren moeten dan letterlijk op die naam worden doorzocht.

3.6.2

Schepen

. Door middel van een charter1
In de scheepvaart is leasing eveneens geen onbekend begrip
een schip verhuurd. Analoog aan
termijn
of
lange
middellange
voor
contract wordt veelvuldig
het onderscheid in de luchtvaart kan dit in de vorm van een bareboat charter, waarbij de huur
der zelf ook voor de bemanning, de verzekering en het onderhoud zorg draagt, of in de vorm
van een time charter. In dit laatste geval is de verhuurder belast met het leveren van de be
manning en andere operationele zaken. Beide vormen betreft met name het groot vrachtver
voer over zee- en binnenwateren. Locatiegegevens van personen en schepen zijn te vinden
aan boord van het betreffende schip in het vaartijdenboek. Hierin worden de vaarten van het
schip opgenomen, de samenstelling van de bemanning en de werktijden.
Kleinere schepen kennen de verplichting van het bijhouden van een vaartijdenboek niet. De
huurder van een zeewaardig schip tot een kleine motor- of zeilboot is na identificatie en het

1

F.H. van der Lee, Financiering in de zeevaart, Tijdschrift voor Vervoerwetenschap, (1992).
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tonen van het eventueel noodzakelijke vaarbrevet geheel verantwoordelijk voor het schip. De
namen van eventueel andere personen die zich aan boort van het schip bevinden worden niet
standaard genoteerd evenmin als de afgelegde routes. Locatiegegevens ontstaan bij het aan
doen van (buitenlandse)havens en het gebruik maken van communicatiemiddelen. De ver
huurder beschikt in zijn bedrijfsbestanden slechts over gegevens van de hoofdhuurder en het
gehuurde schip.
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CONCLUSIES

4

In verschillende bedrijfsectoren houden bedrijven interessante locatiegegevens voor opspo
ringsinstanties bij. De opkomst van nieuwe (computer)technologieën maakt dat dit aantal sec
toren groeit. Bij de plaatsbepaling van personen met behulp van gegevens uit bedrijfsbestan
den spelen locatiegegevens in de bestanden van telefonieaanbieders, en dan met name die
van de aanbieders van mobiele telefonie, de belangrijkste rol. Opsporingsinstanties maken
eveneens met enige regelmaat gebruik van de gegevens die ontstaan bij het gebruik van ver
schillende bankkaarten. Naast deze meer traditionele kanalen (waar de mogelijkheden wel
toenemen), toont dit onderzoek ook de mogelijkheden aan die er zijn in sectoren die nu nog
incidenteel bevraagd worden. Zo beschikken winkelketens over eenvoudig en uitgebreid be
vraagbare bestanden met locatiegegevens van klanten. Hoewel dit onderzoek de mogelijkhe
den in zeer uiteenlopende bedrijfssectoren naar voren brengt, kunnen de volgende algemene
conclusies getrokken worden over de mogelijkheden en beperkingen van het verzamelen van
door derden bijgehouden locatiegegevens:
Bedrijven houden alleen locatiegegevens bij die relevant zijn voor de bedrijfsvoering. Deze
relevantie kan een van de volgende (of een combinatie van) redenen betreffen:
locatiegegevens worden opgeslagen om de kosten van een bepaalde dienst in reke
ning te kunnen brengen en deze administratief af te kunnen handelen (telefonieaan
bieders, ISP’ers, banken);
locatiegegevens worden vanuit marketing doeleinden bewust verzameld (klantenkaarten);
locatiegegevens worden bijgehouden om de dienst logistiek te kunnen leveren (trans
portondernemingen, banken, leasemaatschappijen);
het leveren van de locatiegegevens is onderdeel van de dienst (plaatsbepalingsyste
men).

•

-

-

-

-

•

De kosten die het voor bedrijven met zich mee brengt locatiegegevens in de bestanden
op te zoeken varieert sterk. Een belangrijke factor daarin is of het al dan niet direct in het
systeem opvraagbare informatie betreft. Indien de gevraagde locatiegegevens direct op
scherm bekeken kunnen worden dan beperkt de inzet van een medewerker zich tot
maximaal een uur en zijn de kosten evenredig beperkt. Zijn de gegevens niet meer direct
opvraagbaar dan betekent dit dat een vorm van een centraal bestand of fysiek (een me
dewerker duikt het archief in) of met behulp van een computerzoekopdracht moet worden
geraadpleegd. De inzet en kosten nemen dan sterk toe.

•

Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van de privacy —en aansprakelijkheidsaspecten
die een rol spelen bij het verstrekken van informatie over klanten. Aan een verzoek wordt
in bijna alle gevallen pas voldaan wanneer deze gebaseerd is op een rechterlijk bevel. Be
drijven willen aantoonbare zorgvuldigheid in acht nemen. Vanwege dit laatste maken zij
ook kosten om informatieverzoeken van opsporingsinstanties te documenteren in hun ad
ministratie.

Conclusies
•
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De tijd tussen de handeling waaruit locatiegegevens bij bedrijven ontstaan en het moment
waarop opsporingsinstanties er over kunnen beschikken, hangt meestal af van de snelheid
waarmee de transacties of handelingen in de computersystemen van bedrijven worden
verwerkt. Het gebruik van debit cards bijvoorbeeld wordt door banken direct verwerkt. Op
sporingsinstanties kunnen dit gebruik real time bij de betreffende bank laten volgen. Voor
het gebruik van CSM toestellen en plaatsbepalingssystemen van voertuigen gelden soort
gelijke mogelijkheden. Verloopt de verwerking van een handeling of transactie echter met
vertraging, dan zijn de locatiegegevens niet meer real time beschikbaar. Het gebruik van
klantenkaarten wordt bijvoorbeeld pas ‘s nachts verwerkt. Locatiegegevens zijn dan even
redig met een nacht vertraging beschikbaar.

BIJLAGE 1
CASUS

•.

research voor beleid bv

CASUS
BAN KEN

Basis

1.

Is de volgende persoon (naam) bij u bekend als rekeninghouder? Onder welk adres,
woonplaats en rekeningnummer is deze persoon bij u bekend? Is het mogelijk deze vragen
te beantwoorden met aHeen een rekeningnummer?

Verleden

2.

Welke van de volgende historische kaartgebruik gegevens van een rekeninghouder zijn
voor u leverbaar en tot hoe lang geleden is dit mogelijk:
datum en tijdstip van het gebruik van de kaart;
D locatie waar de kaart gebruikt is,
igv van een winkel (BEA transacties):
D aangeschafte artikelen;
D transactiebedrag;
igv van een geldautomaat (GEA transacties):
D opgenomen bedrag;
D cameragegevens.

3.

Welke van de bij case 2 genoemde gegevens zijn bij internationaal gebruik van de kaart
leverbaar?

4.

Welke kaarthouders hebben gedurende een bepaalde periode van een terminal gebruik
gemaakt? Onderscheid naar
D BEA transacties
D GEA transacties

Toekomst

5.

Is het mogelijk het gebruik van een specifieke kaart direct te volgen? Welke van de
volgende gegevens zijn daarbij leverbaar:
D datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
D locatie waar de kaart wordt gebruikt;
D aangeschafte artikelen! opgenomen bedrag.

6.

Binnen welke tijd zijn deze gegevens bij de bank bekend? Is het mogelijk de informatie
over het gebruik van de kaart “real-time” aan de betreffende opsporingsinstantie te
leveren? Geldt dit ook voor gebruik in het buitenland?

TELECOMMUNICATIEAAN BI EDERS
VASTE OPENBARE TELECOMMUNICATIEAANBIEDERS
Basis

7.

Maakt de volgende persoon (naam) gebruik van uw diensten als aanbieder van vaste
telefoniediensten? Onder welke naam, adres en woonplaats is deze persoonbij u bekend?
Welk telefoonnummer is aan de betreffende persoon toegewezen? Is het mogelijk deze
vragen te beantwoorden vanuit slechts een telefoonnummer? (persoon ÷ NAW gegevens).

Verleden

8.

Welke van de volgende historische belgegevens van een abonnee zijn voor u leverbaar en
tot welke periode is dit mogelijk:
0 tijdstip en duur van een gesprek;
0 het nummer dat gebeld is;
0 het nummer door wie de verdachte abonnee gebeld is (tijdstip en duur van het
gesprek);
Zijn deze gegevens ook beschikbaar voor gesprekken vanuit Nederland naar het
buitenland?
Is het mogelijk met een nummer en het exacte tijdstip en duur waarop dit nummer gebeld
is, te achterhalen wie dit nummer gebeld is?

Toekomst

9.

Welke gegevens zijn noodzakelijk voor het aftappen van een vast telefoongesprek?
(naam / telefoonnummer)
Welke van de volgende (locatie)gegevens zijn beschikbaar bij afgetapte gesprekken:
0 de nummers die de verdachte belt en de nummers door wie de verdachte gebeld
wordt;
0 tijdstip en duur van de gesprekken;
Zijn deze gegevens ook beschikbaar voor gesprekken vanuit Nederland naar het
buitenland?

Mobiele openbare telefonieaanbieders
Basis

1.

als
diensten
uw
van
gebruik
(naam)
persoon
de
volgende
Maakt
bij
is
woonplaats
u
deze
adres
en
aanbieder van mobiele telefonie? Onder welke naam,
bekend? Welk telefoonnummer is aan de betreffende persoon toegewezen? Wat zijn de
betreffende lMSl en 1MEI nummers?
Is het mogelijk deze vragen te beantwoorden vanuit slechts een telefoonnummer?
(persoon + NAW gegevens).
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Verleden
2.

Welke van de volgende historische belgegevens zijn voor u leverbaar en tot welke periode
is dit mogelijk:
D tijdstip van een gesprek en de duur van het gesprek;
D nummer dat gebeld is;
D paalgegevens (waar werd ingelogd, waar werd gebeld, welke cellen volgden).
Zijn deze gegevens ook beschikbaar voor gesprekken vanuit Nederland naar het
buitenland? En voor gesprekken gevoerd in het buitenland?
Welke (locatie)gegevens zijn van een persoon beschikbaar wanneer deze gebeld werd?

Toekomst
3.

Welke gegevens zijn noodzakelijk voor het aftappen van een mobiel telefoongesprek?
(naam/telefoonnummer/IMSI/IMEI?)
Welke van de volgende (locatie)- gegevens zijn beschikbaar bij afgetapte gesprekken:
D de nummers die de verdachte belt en de nummers door wie de verdachte gebeld
wordt. De bijbehorende IMSI en 1MEI nummers;
D tijdstip en duur van het gesprek;
D paalgegevens (inlog gegevens, locatie van het gesprek, de verandering van locatie).

Internet Service Providers
Basis
4.

Maakt de volgende persoon (naam) gebruik van uw diensten als Internet Service Provider?
Onder welke naam, adres, woonplaats en telefoonnummer is deze persoon bij u bekend?
Met welke username logt de persoon bij uw in?

Verleden
5.

Welke van de volgende historische gegevens van een abonnee zijn voor u leverbaar en tot
hoe lang geleden is dit mogelijk:
D het tijdstip van inloggen en de duur van het ingelogd zijn;
D het inbelnummer (calling line identity);
D het lokale Point-of -presesence nummer;
D toegekend IP nummer;
D de sites die bezocht zijn;
D de namen en adressen waarnaar gemaild is en de namen en adressen waarvan mail
ontvangen.

Toekomst
6.

Welke gegevens zijn noodzakelijk voor het aftappen van het lnternet gedrag van een
abonnee? (naam, adres, inbelnummer, IP-nummer)?
Welke van de volgende (locatie)gegevens komen beschikbaar bij het plaatsen van een tap:
D het tijdstip van inloggen en de duur van het ingelogd zijn;
D de calling line identity (is het mogelijk de Radius server deze te laten doorgeven);
EJ het lokale Point-of -presence nummer;
D toegekend lP nummer (statisch of dynamisch);
D de sites die bezocht zijn;
D de namen en adressen waarnaar gemaild is en de namen waarvan mail ontvangen is.
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Transportondernem i ngen
VRACHTWAGENONDERNEMINGEN
Verleden

1.

Welke van de volgende tachograafgegevens zijn voor u leverbaar en tot hoe lang geleden
is dit mogelijk:
D kilometerstanden;
D rusttijden;
D snelheden.

2.

Welke van de volgende GPS gegevens zijn voor u leverbaar en tot hoe lang geleden is dit
mogelijk?
D de geplande route;
D de afgelegde route;
D locaties en de bijbehorende tijdstippen (track log gegevens).
Hoe nauwkeurig zijn de locaties?

Toekomst

3.

Welke van de volgende GPS gegevens zijn in uw systeem real-time te volgen:
D geplande route;
D afwijkingen van de geplande route;
D exacte locaties (tot 10 meter nauwkeurig).
Zijn deze gegevens ook real-time leverbaar aan de betreffende opsporingsinstantie?

LUCHTVAARTONDERNEMING EN
Verleden

1.

Welke van de volgende vluchtgegevens zijn voor u leverbaar en tot hoe lang geleden is dit
mogelijk:
D passagierslijst;
D naam, adres en woonplaats van passagiers;
D vluchtnummer;
0 bestemming;
0 tussenlandingen.

2.

Is het mogelijk historische vluchtgegevens op naam te zoeken? Welke gegevens zijn dan
leverbaar?

3.

Is het mogelijk historische vluchtgegevens op bestemming te zoeken? Welke gegevens
zijn dan leverbaar?

Toekomst

4.

Welke van de volgende vluchtgegevens van een zijn vanuit het boeking -en
reserveringssysteem real-time leverbaar (met de naam van de verdachte als zoeksieutel):
0 passagierslijst;
O naam, adres en woonplaats van passagiers;
O vluchtnummer;
0 bestemming;
O tussenlandingen.

4

Klantenkaarthouders
Voor de verschillende klantenkaarthouders is een gelijke set van casus toegepast. De
verschillen die er uiteraard zijn tussen een supermarkt die een klantenkaart verstrekt en een
bedrijf dat tankkaarten uitgeeft, zijn tijdens de gesprekken de noodzakelijke veranderingen in de
casus aangebracht.
Basis
1.

Is de volgende persoon (naam) bij u bekend als klantenkaarthouder? Onder welk adres,
woonplaats en klantenkaartnummer is deze persoon bekend? Welke verdere gegevens
zijn van een klantenkaarthouder bekend?

Verleden

2.

Welke van de volgende historische gegevens van een kaarthouder zijn voor u leverbaar en
tot hoe lang geleden is dit mogelijk:
D datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
D locatie waar de kaart gebruikt is;
[] aangeschafte artikelen;
D transactiebedrag;
D betalingskenmerken.

3.

Welke kaarthouders hebben gedurende een bepaalde periode op een bepaalde plaats hun
kaart gebruikt?

4.

Zijn er kaarthouders waarvan het aankoopgedrag in een bepaalde periode overeenkomt
met de volgende combinatie van artikelen?

Toekomst

5.

Is het mogelijk het gebruik van een specifieke kaart direct te volgen? Welke van de
volgende gegevens zijn daarbij leverbaar:
D datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
D locatie waar de kaart gebruikt is;
0 aangeschafte artikelen.
O transactiebedrag;
O betalingskenmerken.

6.

Binnen welke tijd zijn deze gegevens bij de kaarthouder bekend? Is het mogelijk de
informatie over het gebruik van de kaart “real-time” aan de betreffende opsporingsinstantie
te leveren?

5

BIJLAGE 2
ANTWOORDEN OP CASUS

transactiebedrag;

Ja
Ja, indien gemaakt (opnames op tapes worden een half jaar bewaard,
elektronische opnames worden na een week overschreven)

Ja
Ja, het terminalnummer en de naam van de winkel. Betreft het een
winkelketen dan wordt alleen het filiaalnummer meegegeven. De
locatie van een bepaald terminal nummer kan weer opgevraagd
worden bij het centrale orgaan
Ja

4. Welke kaarthouders hebben gedurende een
bepaalde periode van een terminal gebruik gemaakt?
Onderscheid naar
Deze gegevens worden centraal bijgehouden, banken hebben er zelf
•
BEA transacties
geen toegang toe. Centraal orgaan maakt hiertoe uitdraai van de
gegevens van het bedrijf dat de terminal in huis heeft. In het systeem
kan niet direct op terminalnummer gezocht worden.
• GEA transacties
Ja, de logrol van het betreffende geldautomaat bevat deze informatie.
Voor het verstrekken van deze locatiegegevens is wel dat het een
klant van de betreffende bank betreft.
1

3. Welke van de bij case 2 genoemde gegevens zijn bij Alle gegevens die ook op het rekening afschrift worden vermeld:
datum, tijdstip, naam van de bankf winkel. Gebruik van een credit card
internationaal gebruik van de kaart leverbaar?
in het buitenland is bevraagbaar bij het centraal orgaan.

-

-

igv van een geldautomaat (GEA transacties):
opgenomen bedrag;
cameragegevens.

-

-

(Debit card)
• datum en tijdstip van het gebruik van de kaart;
•
locatie waar de kaart gebruikt is,
igv van een winkel (BEA transacties):
aangeschafte artikelen;

De inzet noodzakelijk voor het verkrijgen van deze gegevens
betreft het uitlezen van de logrollen. Het laat zich vergelijken met
het uitlezen van de transactietapes (zie boven): het is handmatig
werk en afhankelijk van de periode waarnaar gevraagd wordt,
kan de levertijd lang zijn.

Gegevens tot zes weken geleden impliceren het afdrukken van
de schermgegeven en deze vervolgens opsturen. Samen met het
vastleggen van de handeling vraagt dit ongeveer een half uur
werk.
Een veel grotere inzet vraagt het opzoeken van transacties die
langer geleden plaatsvonden. Afhankelijk van de vraag varieert
de levertijd van deze gegevens van enkele weken tot meerdere
maanden. Het betreft handmatig werk: van iedere tape moet
bekeken worden. Voor deze inzet bestaat een standaard
vergoeding: de eerste 20 kopieën zijn gratis, de daarop volgende
kosten f 7,50 per stuk.

2. Welke van de volgende historische kaartgebruik Historische transactiegegevens van een debit card zijn tot zes weken
gegevens van een rekeninghouder zijn voor u geleden direct op scherm opvraagbaar. De gegevens van transacties
leverbaar en tot hoe lang geleden is dit mogelijk:
tot dertig jaar geleden worden centraal op tapes opgeslagen. Het
gebruik van een credit card is niet bij de banken maar bij het centrale
orgaan tot zeven jaar terug opvraagbaar. In 95% van de gevallen is
dan ook de locatie bekend. Van een chipknip zijn de laatste vijf
transacties uitleesbaar, maar daar volgen geen terminal nummers uit.
Wel is het mogelijk de terminal zelf uit te lezen en zo
rekeningnummers te traceren

INZET MENSKRACHT / KOSTEN
Al deze vragen zijn direct te beantwoorden. De gegevens kunnen
direct in de computer worden opgevraagd. Inclusief het in
ontvangst nemen van de vragen en de afhandeling met de
betreffende opsporingsinstantie vergen deze vragen een half uur
werk van een reguliere medewerker van afdeling Veiligheid.

TECHNISCH BEANTWOOROBAAR

1. Is de volgende persoon (naam) bij u bekend als Ja
rekeninghouder?
Onder welk adres, woonplaats en rekeningnummer is Ja
deze persoon bij u bekend?
Is het mogelijk deze vragen te beantwoorden met Ja, mits het een rekening van de betreffende bank betreft
alleen een rekeningnummer?
verleden

basis

CASE

BANKEN

INZET MENSKRACHT / KOSTEN

Deze gegevens zijn direct leverbaar. Door een ingreep in het systeem De kosten van de technische ingreep zijn beperkt, maar het tarief
worden alle transacties van het rekeningnummer “gererouted”. Een voor de persoon die de transacties op scherm volgt bedraagt
werknemer volgt dan 24 uur per dag het gebruik van een bepaalde ongeveer f 200.- per uur.
pas. Een credit card is direct volgbaar door het centraal orgaan: alle
transacties verschijnen dan op scherm

TECHNISCH BEANTWOOROBAAR

2

6. Binnen welke tijd zijn deze gegevens bij de bank De gegevens zijn realtime te volgen, maar wel binnen de banken.
bekend? Is het mogelijk de informatie over het gebruik Informatie kan niet automatisch worden doorgestuurd. Ook het gebruik
van de kaart ‘real-time” aan de betreffende van passen in het buitenland vallen hieronder.
opsporingsinstantie te leveren? Geldt dit ook voor
gebruik in het buitenland?

5. Is het mogelijk het gebruik van een specifieke kaart
direct te volgen? Welke van de volgende gegevens zijn
daarbij leverbaar:
.
datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
.
locatie waar de kaart wordt gebruikt;
.
aangeschafte artikelen! opgenomen bedrag.

toekomst

CASE

Ja

Ja

Ja

TECHNISCH BEANTWOOROBAAR

het nummer dat gebeld is:
5

Ja, tot 2 keer 2 nota periodes (8 maanden)

Deze bestanden
overschreVe

worden

automatisch

na

8

maanden

Deze vragen komen meestal per lax binnen en worden per tax
beafltW00r
Het verkrijgen van de informatie gebeu door het adplegn
van een actieve database en de vragen zijn in principe online
beantwOordbaar. De inzet van een individuele aanvraag beperkt
zich tot het printen en taxen van de scherm gegevens.
Bevraging is 24 uur per dag 365 dagen per jaar mogeli

INZET MENSKRACHT IKOSTEN

het nummer door wie de verdachte abonnee gebeld
(tijdstip en duur van het gesprek):

res

o erator.

enst.

3

knooppunten moeten lijnen worden aangelegd door
gekwalificeerde en gescreeflde mensen Deze verwijderen na
verbinding eveneens. Er is een vaste groep mensen
Welke van de volgende (locatio)geg vens zijn beschikbaar bij De spraak komt als eerste in de tapkamer binnen, daarna volgt, afloop de
pe
rm
ve
ge
an
ra
ge
de
gi
en
ve
en
8
flg
t beschikbaar voor het tappen van vaste lijnen. Waar
de A
nS
soms met enige
afgetaPte gesprekken:
vroeger per lijnafstand plaats vond, is deze nu op een
ko
ge
ei
ste
sp
de
ge
nd
re
he
n
en
of
sp
be
m
k
-en
t
om
gin
re
he
kS
t
nu
en
duur
t
• de nummers die de verdachte belt en de mmers door wie
gebaseerd
be
dr
va
ag
st
analoog of via ISDN gevoerd wordt.
de verdachte gebeld wordt
(A en 8 gegevens):
• tijdstip en duur van de gesprekken:
Vanuit Nederland naar het buitenland iS het nummer zichtbaar
Zijn deze gegevens ook beschikbaar
dat gebeld wordt. De weergave van de gesprekken vanuit het
bu
ite
ge
N
na
nland?
voor sprekken vanuit ederland ar het
buitenland naar het getapte nummer hangt af van de
buitenlandse o erator.

vast
(naam/telefoonnu
mmer)

ta en van een vaste lijn implicee een serie noodzakeUj
3. Welke gegevens zijn noodzakel voor het aftappen van een Alleen de naam is technisch voldoende, ter verificatie is ook het Het ppnd
eliflge De aanleg van een tap kost veel tijd, op
fysieke
gew
ad

toekomst

•

5
m0
ige antwO0rding van de vragen vergt de inzet van 2 a 3
Beperkt mogelijk, ligt aan de betreflende centrale. Bij m
personen. Het antwoord laat een aantal dagen op zich wachten
kan het, bij andere niet.
rrekefling vindt plaats zoals in de Wet Telecommun atie is
0
Voor gesprekken vanuit het buitenland ligt het er aan of de opgenomen.
Zijn deze gegevens ook beschikbaar
buitenlandse operator het nummer eergeeft. Vaak niet het
voor gesprekken vanuit Nederland naar het buitenland?
du
Is het mogelijk met een nummer en het exacte tijdstip en ur geval.
vraagbaa of het
waarop dit nummer gebeld iS, te achterhalen door wie dit Systeem is op deze wijze technisch
bo
ce
nt
ve
aa
de
nu
lig
ra
nk
oo
n
mm
t
le of de buitenlandse
k
om
er
t
nummer gebeld is?

•

2. Welke van de volgende historische elgegeVens van een
abonnee zijn voor u leverbaar en tot welke periode is dit
mogelijk:
Ja, tot 2 keer 2 nota periodes (8 maanden)
• tijdStiP en duur van een gesprek:

1. Maakt de volgende persoon (naam) gebruik
van uw diensten als aanbieder van vaste telefoniedieten?
Onder welke naam, adres en woonplaats I5 deze bij u bekend?
Welk telefoonnummer is aan de betreffende persoon
toegewezen?
Is het mogelijk deze vragen te beantwoorden vanuit slechts het
telefoonnummer?
ersoon + NAW e evens.
verleden

CASE
basis

VASTE OPENBARE TELECOMMUNICATIEAANBIE

Ja, tot zes maanden geleden
Ja, tot zes maanden geleden
Ja, tot zes maanden geleden

Ja, mits het een abonnee betreft
Ja, (ook van een pre paid kaarthouder bekend)
Ja, (waarbij igv een pre paidkaart alleen het IMSI en 1MEI
nummer bekend zijn)

Ja, mits het een abonnee betreft

Ja, mits het een abonnee betreft

TECHNISCH BEANTWOORDBAAR

De inzet voor het beantwoorden van vragen naar historische
belgegevens varieert. Een zoekopdracht vanuit een naam of
telefoonnummer naar bijvoorbeeld een locatie is relatief
gemakkelijk. Een zoekopdracht vanuit een locatie naar een
naam of nummer is moeilijker en impliceert een grotere
belasting van de main frame. Des te groter de urgentie, des te
meer lopende programma’s stil gelegd moeten worden en des
te hoger de kosten zijn.

Deze vragen zijn relatief makkelijk te beantwoorden. De
gegevens zijn direct in de computer opvraagbaar. De inzet blijft
beperkt.

INZET MENSKRACHT / KOSTEN

4

Het aftappen van een GSM toestel wordt softwarematig
3. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor het aftappen van een
Het opzetten van een tap op een GSM toestel
aangestuurd.
is
Naam, telefoonnummer, EMEI, IMSI of SlMkaartnummer
mobiel telefoongesprek?
ongeveer een half uur.
vergt
daarmee
genoeg.
(naam/telefoonnummer/IMSI/IMEI?)
bij
beschikbaar
zijn
gegevens
Welke van de volgende (locatie)afgetapte gesprekken:
Ja
.
de nummers die de verdachte belt en de nummers door
IMSI
en
bijbehorende
De
wordt.
gebeld
wie de verdachte
1MEI nummers;
Ja
.
tijdstip en duur van het gesprek;
Ja
gesprek,
de
van
het
locatie
.
paalgegevens (inlog gegevens,
verandering van locatie).

Zijn deze gegevens ook beschikbaar
voor gesprekken vanuit Nederland naar het buitenland? En voor Ja
Ja
gesprekken gevoerd in het buitenland?
De paalgegevens, mits het toestel op stand by stond
Welke (locatie)gegevens van de verdachte zijn beschikbaar
wanneer deze gebeld werd?
toekomst

2. Welke van de volgende historische belgegevens zijn voor u
leverbaar en tot welke periode is dit mogelijk:
.
tijdstip van een gesprek en de duur van het gesprek;
.
nummer dat gebeld is;
.
paalgegevens (waar werd ingelogd, waar werd gebeld,
welke cellen volgden).

verleden

1. Maakt de volgende persoon (naam) gebruik van uw diensten
als aanbieder van mobiele telefonie?
Onder welke naam, adres en
woonplaats is deze bij u bekend?
Welk telefoonnummer is aan de
betreffende persoon toegewezen?
Wat zijn de betreffende IMSI en 1MEI nummers?
Is het mogelijk deze vragen te beantwoorden vanuit slechts een
telefoonnummer?
(persoon + NAW gegevens).

CASE
basis

MOBIELE OPENBARE TELEFONIEAANBIEDERS

3. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor het aftappen van het
Internet gedrag van een abonnee? (naam, adres, inbelnummer,
IP-nummer)
Welke van de volgende (locatie)gegevens komen beschikbaar
bij het plaatsen van een tap:
.
het tijdstip van inloggen en de duur van het ingelogd zijn;
.
de calling line identity (is het mogelijk de Radius server
deze te laten doorgeven),
.
sites die bezocht worden
.
e-mail dat verstuurd wordt

Deze beantwoording vraagt aan een systeembeheerder 3 a 4
uur graven in de logtile, met 60% kans op succes.
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Bij de aanvraag tot een vorm van een tap is de technisch
directeur, de account manager en een systeembeheerder
betrokken. Indien het e-mail verkeer niet aan het einde van een
Ja
dag (kopie mailbox), maar direct moet worden door gezonden,
Ja (mits de abonnee de weergave niet heeft uitgezet)
dan komt extra inzet van expertise bureau van de overheid. Dit
bureau is ook betrokken bij het plaatsen van een tap op de
Nee, niet via een tap bij de provider
Ja, mail kan direct worden doorgestuurd, of er kan een kopie gehele informatiestroom van een abonnee. Stroom wordt dan
via de geplaatste zwarte doos omgeleid naar de tapkamer. Nog
van de mailbox op gezette tijden doorgestuurd worden.
de vraag hoe dit gaat werken.

Login name, of naam, voorletters, adres en telefoonnummer.

Er moet een search in de radius server plaatsvinden. Een
systeembeheerder moet hiertoe een script schrijven en dit 3
keer door het systeem laten lopen. De vaste manager moet
naast het bekijken van het bevel (1 uur) de resultaten van de
search opschonen (1 uur) en vervolgens de afhandeling
verzorgen (1 uur).

Een vaste accountmanager behandelt dit soort aanvragen.
Bevel wordt bekeken, bij vragen wordt er contact met een
advocaat opgenomen; dan volgt de query, het administreren en
de schriftelijk afhandeling. Kost medewerker minstens 2 uur.

Technisch zijn deze vragen beantwoordbaar, maar ter
verificatie wordt bij bevraging vanuit een naam tevens de
voorletters en het adres noodzakelijk geacht. Bevraging vindt
het makkelijkst plaats vanuit de login name (= username). Dit is
met zekerheid een uniek gegeven.

1. Maakt de volgende persoon (naam) gebruik van uw diensten
als Internet Service Provider?
Onder welke naam, adres, woonplaats en telefoonnummer is
deze persoon bij u bekend?
Met welke user name logt de persoon in?
verleden

2. Welke van de volgende historische gegevens van een
abonnee zijn voor u leverbaar en tot hoe lang geleden is dit
mogelijk:
Ja, drie maanden
.
het tijdstip van inloggen en de duur van het ingelogd zijn;
Ja, drie maanden
.
het inbelnummer (calling line identity);
(tenzij user het uit heeft staan)
Ja,
.
het lokale Point-of -presesence nummer;
Ja, drie maanden
• toegekend IP nummer
Nee
.
de sites die bezocht zijn;
tot maximaal 6 dagen (meestal tussen de 2 en 4 dagen
Ja,
.
de namen en adressen waarnaar gemaild is en de namen
bewaard)
en adressen waarvan mail ontvangen is.
toekomst

INZET MENSKRACHT / KOSTEN

TECHNISCH BEANTWOORDBAAR

CASE
basis

INTERNET SERVICE PRO VIDERS

TECHNISCH BEANTWOORDBAAR

Het opvragen van de tachograaf gegevens van een bepaalde
wagen kost een vrachtwagenonderneming ongeveer 15
minuten. De gegevens bevatten eveneens de naam van de
chauffeur en de datum. Hiermee is tevens de afgelegde rit te
achterhalen.

INZET MENSKRACHT / KOSTEN

3. Welke van de volgende GPS gegevens zijn in uw systeem
real-time te volgen:
.
geplande route;
.
afwijkingen van de geplande route;
.
exacte locaties (tot 10 meter nauwkeurig).
Zijn deze gegevens ook real-time leverbaar aan de betreffende
opsporingsinstantie?
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Niet zuiver real time: het is mogelijk om met GPS tot iedere
minuut de positie van de wagen te bepalen. Technisch moet het
mogelijk zijn deze informatie direct door te sturen (Microsoft
applicatie). Echter geen ervaring mee.

De gegevens zijn gemakkelijk te leveren. Een enkele
plaatsbepaling met behulp van GPS bedraagt 60 cent. Dit
betekent dat het per minuut volgen van een wagen f 36.gulden per uur kost.

2. Welke van de volgende GPS gegevens zijn voor u leverbaar De wagens zijn voorzien van zend en ontvangst apparatuur, Het opvragen van deze informatie is gemakkelijk, de gegevens
een display en een GPS unit (IMMERSAT). De chauffeur zijn direct opvraagbaar en door te geven aan de
en tot hoe lang geleden is dit mogelijk?
gebruikt de GPS unit niet om zijn route te bepalen op de kaart. opsporingsinstantie.
Op het moment dat de chauffeur communiceert wordt via de
GPS unit de locatie meegegeven. Het hoofdkantoor ziet dan
waar de wagen zich bevindt. De GPS gegevens worden vier
dagen vast gehouden.
Nee
.
de geplande route;
Gedeeltelijk
.
de afgelegde route;
.
locaties en de bijbehorende tijdstippen (track log Ja
gegevens).
Tot 30 meter
Hoe nauwkeurig zijn de locaties?
toekomst

1. Welke van de volgende tachograafgegevens zijn voor u De tachograaf is opgezet vanuit de naleving van de rijtijden.
Specialisten kunnen een tachograaf uitlezen en met een
leverbaar en tot hoe lang geleden is dit mogelijk:
analyse van de snelheden, de kilometerstanden, het en het
schakel -en schakelgedrag, het remmen de gehele afgelegde
route tussen twee punten reconstrueren.
Ja
.
kilometerstanden;
Ja
.
rusttijden;
Ja
.
snelheden.

CASE
verleden

VRACHTWAGENONDERNEMINGEN

TECHNISCH BEANTWOORDBAAR

Welke van de volgende vluchtgegevens zijn voor u Tot twee dagen na de vlucht zijn de gegevens direct in te lezen bij
leverbaar en tot hoe lang geleden is dit mogelijk:
de afdeling Veiligheid,
passagierslijst;
Ja
Ja
naam, adres en woonplaats van passagiers;
Ja
vluchtnummer;
Ja
bestemming;
Ja
tussenlandingen.
En vervolgens nog: opstapplaats, koffernummers, stoelnummer,
vegetarisch! non vegetarisch.
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4. Welke van de volgende vluchtgegevens zijn vanuit het De zoekopdracht moet plaats vinden met niet alleen een naam,
boeking -en reserveringssysteem real-time leverbaar (met de maar ook met een vluchtnummer, opstapplaats en datum. Met
naam van de verdachte als zoeksleutel):
alleen een naam zijn deze gegevens dus niet real time leverbaar.
.
passagierslijst;
.
naam, adres en woonplaats van passagiers;
.
vluchtnummer;
.
bestemming;
.
tussenlandingen

toekomst

3. Is het mogelijk historische vluchtgegevens op bestemming Nee, niet vanuit de reguliere systemen.
te zoeken? Welke gegevens zijn dan leverbaar?
Het enige op deze manier bevraagbare bestand, is het bestand dat
de gegevens van de klantenkaarthouders bijhoudt (punten spaar
systeem; bijna iedere vliegmaatschappij kent een vorm van een
frequent flyer programma). Deze spaargegevens worden pas na
een vlucht geactualiseerd.

2. Is het mogelijk historische vluchtgegevens op naam te De enige manier waarop het systeem bevraagbaar is vanuit de
zoeken? Welke gegevens zijn dan leverbaar?
combinatie van een naam, vluchtnummer, opstapplaats en datum.

verleden

.

.

.

.

.

1.

CASE
basis

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

Een accountmanager behandelt de aanvragen van
vluchtgegevens. De gegevens van vluchten tot twee dagen
geleden kunnen binnen tien minuten uitgeprint worden. Voor
het verstrekken van gegevens van eerdere vluchten gaat
een nacht overheen, de bevraging moet in de off line uren
plaats te vinden.

INZET MENSKRACHT / KOSTEN

BEANTWOOROBAAR

INZET

MENSKRACHT

/

KOSTEN

als De supermarktketen kan deze gegevens direct leveren, mits de Bij de supermarktketen kunnen medewerkers direct op het
en betreffende persoon deze gegevens bij aan vraag van de kaart systeem inloggen. Opsporingsinstanties kunnen deze vragen 24
uur per dag stellen. De inzet bedraagt ongeveer 15 minuten. Dit
heeft gegeven,
soort vragen worden ook veel voor buiten opsporingsinstanties
om (verloren kaarten), de beantwoording kan dus Vrij eenvoudig
verlopen.

TECHNISCH

Deze gegevens zijn door een systeembeheerder binnen twee
uur uit het systeem te halen.

6. Binnen welke tijd zijn deze gegevens bij de kaarthouder
bekend? Is het mogelijk de informatie over het gebruik van de
kaart ureaItime aan de betreffende opsporingsinstantie te
leveren?
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5. Is het mogelijk het gebruik van een specifieke kaart direct te
volgen? Welke van de volgende gegevens zijn daarbij leverbaar:
Nee, deze vragen zijn slechts met één nacht vertraging
.
datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
beantwoordbaar. Het gebruik van de klantenkaarten wordt iedere
locatie waar de kaart gebruikt wordt;
.
nacht voor alle supermarkt verwerkt.
.
aangeschafte artikelen.
• transactiebedrag;
betalingskenmerken.
.

product De inzet noodzakelijk voor het opspeuren van deze gegevens
4. Zijn er kaarthouders waarvan het aankoopgedrag in een Het is mogelijk te zoeken op welke locatie een bepaald
landelijk
en per verschilt. Indien de zoekopdracht een bepaalde regio betreft dan
Dit
kan
is
verkocht.
producten
van
of
combinatie
bepaalde periode overeenkomt met de volgende combinatie van
kan het binnen twee uur. Betreft het echter een landelijke
regio.
artikelen?
zoekopdracht dan moet het hele systeem plat. Dit dient dan ook
‘s nachts plaats te vinden. Vier of vijf andere projecten worden
dan een nacht stopgezet. Hier zijn flinke kosten aan verbonden.
Verrekening vindt niet plaats.
toekomst

Welke kaarthouders hebben gedurende een bepaalde Deze vraag is op filiaal niveau beantwoordbaar.
3.
periode op een bepaalde plaats hun kaart gebruikt?

Deze gegevens zijn door een systeembeheerder binnen twee
2. Welke van de volgende historische gegevens van een
uur
uit het systeem te halen.
kaarthouder zijn voor u leverbaar en tot hoe lang geleden is dit
mogelijk:
Ja
.
datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
Ja
.
locatie waar de kaart gebruikt is;
Ja
aangeschafte artikelen;
.
Ja
.
transactiebedrag;
Nee, maar wel zichtbaar is de kassa waar betaald is. De
.
betalingskenmerken.
koppeling met kassagegevens (tot 13 weken bewaard) levert ook
de betalingswijze.

verleden

1. Is de volgende persoon (naam) bij u bekend
klantkaarthouder? Onder welk adres, woonplaats
klantkaartnummer is deze persoon bekend?

basis

CASE

KLANTENKAARTHOUDERS

BEANTWOORDBAAR

als Het beantwoorden van deze vragen voor het bedrijf dat de
en spaarkaarten uitgeeft is technisch geen probleem, maar de
informatie is hier vaak alleen op huishoud niveau aanwezig
(meerdere spaarders gebruiken een rekeningnummer).
Opgemerkt wordt dat de bevraging meestal plaats vindt vanuit
een gevonden kaart en daarmee het nummer van de kaart.
NAW-gegevens zijn dan leverbaar.

TECHNISCH

6. Binnen welke tijd zijn deze gegevens bij de kaarthouder
bekend? Is het mogelijk de informatie over het gebruik van de
kaart real-time” aan de betreffende opsporingsinstantie te
leveren?

5. Is het mogelijk het gebruik van een specifieke kaart direct te
volgen? Welke van de volgende gegevens zijn daarbij leverbaar:
.
datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
.
locatie waar de kaart gebruikt wordt;
.
aangeschafte artikelen.
.
transactiebedrag;
.
betalingskenmerken.

4. Zijn er kaarthouders waarvan het aankoopgedrag in een
bepaalde periode overeenkomt met de volgende combinatie van
artikelen?
toekomst
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Nee. De verwerking van de spaargegevens vindt pas plaats
wanneer en deelnemende winkel het overzicht van het gebruik
van de pas heeft ingestuurd. Het uitlezen van deze zogenaamde
batchgegevens gebeurt dan ‘s nachts. Het is dus niet zo dat op
het moment dat iemand de spaarkaart gebruikt dit direct in het
spaarsaldo verwerkt wordt. Meestal duurt het zeven dagen
voordat de transactie verwerkt is.

3. Welke kaarthouders hebben gedurende een bepaalde Nee
periode op een bepaalde plaats hun kaart gebruikt?

2. Welke van de volgende historische gegevens van een De winkels die aangesloten zijn bij het spaarsysteem maken
kaarthouder zijn voor u leverbaar en tot hoe lang geleden is dit over het algemeen aan het einde van iedere week op hoeveel
mogelijk:
punten een bepaald rekeninghouder die week gespaard heeft.
Deze gegevens worden dan opgestuurd naar het bedrijf dat de
.
datum en tijdstip van gebruik van de kaart;
kaarten uitgeeft. Over transacties in het verleden is alleen
• locatie waar de kaart gebruikt is;
zichtbaar hoeveel punten bij welk bedrijf (op keten niveau, niet
.
aangeschafte artikelen;
per filiaal) in een bepaalde week gespaard is. Deze gegevens
.
transactiebedrag;
over de opbouw van het saldo worden zijn tot twee jaar geleden
.
betalingskenmerken.
inzichtelijk.

verleden

1. Is de volgende persoon (naam) bij u bekend
klantkaarthouder? Onder welk adres, woonplaats
klantkaartnummer is deze persoon bekend?

basis

CASE

SPAARKAARTEN
MENSKRACHT
/

KOSTEN

Wanneer het grote historische bestanden betreft
Kan de afdeling klanten service het niet meer op scherm inzien
en moet er een opdracht bij de externe soft ware leverancier
geplaatst worden. Deze heeft ongeveer één tot anderhalf uur
nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Deze gegevens zijn van het scherm zichtbaar voor de afdeling
klantenservice. De inzet blijft daarmee beperkt tot 5 minuten. De
tijd het uitprinten (extern) en de overige afhandeling komt daar
nog bij.

Het beantwoorden van deze vragen vraagt iets meer
handelingen dan bij de supermarkten. De gegevens van de
kaarthouders (en de spaaroverzichten) worden hier extern, door
de leverancier van de IT- systemen bijgehouden. De uitgever
kan deze systemen wel inzien, maar voor het uitprinten zijn
bepaalde codes noodzakelijk. Nadat de aanvraag van de
opsporingsinstantie juridisch is getoetst wordt deze externe
organisatie gevraagd de gegevens uit te printen. De uitgever
van spaarkaarten stuurt deze gegevens dan weer door. In totaal
kost dit kosten deze verzoeken een uur werk. Kosten worden
niet doorberekend, bevraging vindt sporadisch plaats.

INZET

